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MIESIĘCZNY HARMONOGRAM FORM WSPARCIA 

Nazwa Beneficjenta:  Grupa CARGO Sp. z o.o. Sp. k. , ul. Darwina 17. 43-600 Jaworzno 

Nr projektu:  POWR.01.02.01-IP.13-24-001/16 
Tytuł projektu: „Szkolenia Otwarte = otwarty rynek pracy” 

LP. DATA/ TERMIN 
MIEJSCE  

(dokładny adres, nr sali ) 
GODZINA 

TYTUŁ/ RODZAJ REALIZOWANEGO 
WSPARCIA 

ILOŚĆ 
UCZESTNIKÓW 

1.  01.08.2017 – 
31.12.2018 

(dokładne terminy 
wsparcia ustalane są 
na bieżąco pomiędzy 
doradcą zawodowym 

a uczestnikiem) 

woj. śląskie 
 

(dokładny adres spotkania z 
doradcą zawodowym ustalany 

jest na bieżąco, zależnie od 
potrzeb uczestników i 

miejscowości ich zamieszkania) 

wg  harmonogramu  
– po 5 godz./os. 

 
(zależnie od indywidualnych ustaleń 

pomiędzy doradcą zawodowym a 
uczestnikiem) 

Doradztwo zawodowe wraz 
przygotowaniem Indywidualnego Planu 

Działania (IPD) 

łącznie 96 osób 

2.  28.08.2018-
19.09.2018 

 
 
 

28.08.2018- 
16.10.2018 

 

ul. Kopernika 6F. 
 Tychy 43-100 

(dokładny numer sali ustalany 
na bieżąco)  

 
41-400 Mysłowice, Wielka 

Skotnica 39 
(dokładny numer sali ustalany 

na bieżąco) 

wg harmonogramu / 180h 
- po 10 godz./os, gr 6 osób 

Od 8:00 – 16.00 
 
 

wg harmonogramu / 180h 
- po 5 godz./os, gr 6 osób (OZN) 

Od 07:10 – 11:00 
 

Wirtualny asystent działu sprzedaży 

1gr x 12 os 

3.  28.08.2018-
19.09.2018 

 
 

28.08.2018- 
16.10.2018 

ul. Kopernika 6F. 
 Tychy 43-100 

(dokładny numer sali ustalany 
na bieżąco) 

41-400 Mysłowice, Wielka 
Skotnica 39 

(dokładny numer sali ustalany 
na bieżąco) 

 

wg harmonogramu 
Od 8:00 – 16.00 

od 16:00 – 17:00 (egzamin) 
 

  Od 07:10 – 11:00 
Od 11:00 – 12:00 (egzamin) 

    Wirtualny asystent działu sprzedaży 
- Egzamin 

1gr x 12 os. 
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4.  01.08.2017 – 
31.12.2018 

(dokładne terminy 
wsparcia ustalane są 
na bieżąco pomiędzy 
doradcą zawodowym 

a uczestnikiem 

woj. śląskie 
 

(dokładny adres spotkania z 
doradcą zawodowym ustalany 

jest na bieżąco, zależnie od 
potrzeb uczestników i 

miejscowości ich zamieszkania) 

wg  harmonogramu  
– po 10 godz./os. 

 
(zależnie od indywidualnych ustaleń 

pomiędzy  pośrednikiem a 
uczestnikiem) 

Pośrednictwo pracy 

Łącznie 96 osób 


