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Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie  pt. ZAWODOWY IMPULS 
w miesiącu czerwcu 2020, z uwzględnieniem sytuacji związanej z epidemią koronowirusa 

aktualizacja 02.06.2020r. 
 

 
 
 
Rodzaj wsparcia 

 
Data realizacji 
wsparcia      

Godziny w 
których  
wsparcie jest 
realizowane 
 (od … do….) 

 
 
Dokładny adres realizacji 
wsparcia 
 

Zadania realizowane: 
Zad.3_Indywidualne 
pośrednictwo  pracy 
 
__________________________ 
Zad.4_Zindywidualizowane 
wsparcie szkoleniowe 
Szkolenie: 
-pomoc kuchenna-3os. 
-pracow. obsługi biurowej-2os. 
-pracownik gospodarczy-7os. 
__________________________ 
 
Staż zawodowy 2 osoby, na 
stanowisku: 
„Pracownik ds. rachunkowości i 
księgowości”. 
__________________________ 
Staż zawodowy 2 osoby, na 
stanowisku: 
„Pracownik ds. rachunkowości i 
księgowości”. 
__________________________ 
Staż zawodowy 2 osoby, na 
stanowiskach: 
„Pracownik ds. rachunkowości i 
księgowości” 
„Pracownik obsługi biurowej” 
__________________________ 
Staż zawodowy  2 osoby, na 
stanowisku: 
„Pracownik gospodarczy” 
__________________________ 
Staż zawodowy 1 osoba, na 
stanowisku: 

  
08-10.06.2020 
 
 
________________ 
 
od 11.06.2020 do 
25.06.2020, 
aktualizacja po 
wyborze wykonawcy 
w dn.09.06.2020 
_________________ 
 
19.02.2020 do 
18.06.2020 
01.04.2020 
do 30.06.2020 
_________________ 
19.02.2020 do 
18.06.2020 
01.04.2020 do 
30.06.2020 
_________________ 
19.02.2020 do 
18.06.2020 
 
18.05.2020 do 
17.09.2020 
________________ 
01.04.2020 
do 
30.06.2020 
_________________ 
01.04.2020 
do 30.06.2020 

08.00-12.00 
 
16.00-20.00 
 
__________ 
8.00-20.00 
aktualizacja 
po 
uzgodnieniu 
z wykonawcą 
 
__________ 
 
8.00-16.00 
 
 
 
__________ 
 
8.00-16.00 
 
 
__________ 
 
8.00-16.00 
 
 
 
__________ 
 
7.00-15.00 
15.00-22.00 
__________ 
 
8.00-16.00 

Jedlina Zdrój, ul. Pokrzywianka 
10 
Pośrednik pracy: Edyta Stępień 
Dzierżoniów, Rynek 23 
_________________________ 
Jedlina Zdrój ul. Pokrzywianka 
10,  
Nowa Ruda, ul. Kościelna 1/5 
 
Dzierżoniów, ul. Krasickiego 9 
 
________________________ 
 
Fundacja BELLIS,   
ul. Polna 7 
58-262 Ostroszowice 
 
________________________ 
Firma KREATOR ZMIAN Ewa 
Zalewska,   
ul. I. Krasickiego 9 
58-200 Dzierżoniów 
_________________________ 
Fundacja ECO-INNOVA 
Ul. Legnicka 46A lok.12 
53-674 Wrocław 
 
 
_____________________ 
 
Tomex sp. z o.o. ul. Zimowa 1, 
 58-200 Dzierżoniów  
_________________________ 
Firma Marcin Nowakowski, 
 ul. Przemysłowa 20 lok. 7,  
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„Pracownik ds. rachunkowości i 
księgowości”. 
__________________________ 
Staż zawodowy 1 osoba, na 
stanowisku „Pracownik obsługi  
biurowej” 
 

Staż zawodowy dla 12 osób, po 
szkoleniu. Warunki będą   
uzgadniane z pracodawcami w 
okresie realizowania szkolenia 
zawodowego. Harmonogram 
wsparcia zostanie skorygowany. 
 
_________________________ 
Zajęcia zawieszone: 
Zad.5  Rozwój doświadczenia 
zawodowego 
-Zatrudnienie: pracodawcy 
wstrzymali zatrudnienie dla 7 
uczestników z powodu epidemii 
na czas do końca 06.2020. 
-Staż zawodowy na stanowisku: 
„Pracownik ds. rachunkowości i 
księgowości”, 1 os. 
-Staż zawodowy na stanowisku 
„Pracownik gospodarczy”-3os.  
-Staż zawodowy na stanowisku 
„Pomoc kuchenna”-1os. 
-Dodatek relokacyjny – 1os., 
pracodawca wstrzymał nabór 
do pracy do końca 06.2020 
 
Sytuacja w zakresie możliwości 
wznowienia staży i zatrudnienia 
jest monitorowana na bieżąco. 
  
Staż i zatrudnienie zawieszone z 
powodu ograniczeń w 
funkcjonowaniu podmiotów w 
okresie epidemii koronawirusa. 
 

 
 
_________________ 
01.04.2020 do 

30.06.2020 

_________________ 

Terminy będą 

uzgadniane w 

okresie szkolenia 

 

_________________ 

 
 
__________ 
8.00-16.00 
 
 
__________ 
 
 
Do 
uzgodnienia 
z 
pracodawca
mi 
__________ 

58-300 Wałbrzych 
 
_________________________ 
iPi Sp.  z o.o. Biuro spółki we 
Wrocławiu, ul. Kleczkowska 
50/314 
________________________ 
 
 
Nazwa i adresy pracodawców 
będą wskazane po podpisaniu 
umowy stażowej 
 
 
________________________ 
 
Zajęcia zawieszone 

Wrocław, dnia 02.06.2020r. 
Fundacja ECO-INNOVA,  Barbara Falas 

 
 


