
Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE (SHW)  na n Nr SHW 10-2017/01

Nazwa Beneficjenta: Fundacja Pozytywne Inicjatywy

Nr Projektu: POWR.01.02.01-22-0059/16

Tytuł Projektu: Pozytywne Biuro Karier

Okres realizacji projektu: 01.03.2017 r. - 31.03.2018 r.

Projekt „Pozytywne Biuro Karier” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
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Adres Tel. Osoba dokontaktu
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1 ul. Bażyńskiego 1a/123
80-952 Gdańsk

603982362 Izabela Charun Indywidualne
konsultacje z 
doradca 
zawodowym - 
przygotowanie IPD

Z uwagi na trwającą rekrutację 
nieznana jest liczba osób 
objętych wskazaną formą 
wsparcia na miesiąc wrzesień. 
Osoby obecnie objęte procesem 
rekrutacyjnym wezmą udział w 
danej formie wsparcia do końca 
sierpnia. W przypadku nałożenia 
się formy wsparcia na miesiąc 
wrzesień, SHW zostanie 
stosownie zaktualizowany 

2 ul. Bażyńskiego 1a/123
80-952 Gdańsk

58 5231207 Aleksandra Kozicka Indywidualne 
doradztwo 
zawodowe z
elementami 
coachingu

 Z uwagi na trwającą rekrutację 
nieznana jest liczba osób 
objętych wskazaną formą 
wsparcia na miesiąc wrzesień. 
Osoby obecnie objęte procesem 
rekrutacyjnym wezmą udział w 
danej formie wsparcia do końca 
sierpnia. W przypadku nałożenia 
się formy wsparcia na miesiąc 
wrzesień, SHW zostanie 
stosownie zaktualizowany 

3 ul. Bażyńskiego 1a/123
80-952 Gdańsk

692560913 Marzanna Szymczak Indywidualne 
konsultacje z 
psychologiem

Z uwagi na trwającą rekrutację 
nieznana jest liczba osób 
objętych wskazaną formą 
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wsparcia na miesiąc wrzesień. 
Osoby obecnie objęte procesem 
rekrutacyjnym wezmą udział w 
danej formie wsparcia do końca 
sierpnia. W przypadku nałożenia 
się formy wsparcia na miesiąc 
wrzesień, SHW zostanie 
stosownie zaktualizowany 

4 ul. Bażyńskiego 1a/123
80-952 Gdańsk

58 523 12 07 Krzysztof Michalski Warsztaty 
nabywania 
kompetencji i 
umiejętności 
niezbędnych dla 
znalezienia i 
utrzymania 
zatrudnienia

Z uwagi na trwającą rekrutację 
nieznana jest liczba osób 
objętych wskazaną formą 
wsparcia na miesiąc wrzesień. 
Osoby obecnie objęte procesem 
rekrutacyjnym wezmą udział w 
danej formie wsparcia do końca 
sierpnia. W przypadku nałożenia 
się formy wsparcia na miesiąc 
wrzesień, SHW zostanie 
stosownie zaktualizowany 

5 ul. Bażyńskiego 1a/123
80-952 Gdańsk

602188669 Maciej Marchewicz Profesjonalna sesja 
fotograficzna z 
udziałem wizażysty

Z uwagi na trwającą rekrutację 
nieznana jest liczba osób 
objętych wskazaną formą 
wsparcia na miesiąc wrzesień. 
Osoby obecnie objęte procesem 
rekrutacyjnym wezmą udział w 
danej formie wsparcia do końca 
sierpnia. W przypadku nałożenia 
się formy wsparcia na miesiąc 
wrzesień, SHW zostanie 
stosownie zaktualizowany 

6 Małgorzata Kuta Pośrednik pracy/ 
doradca ds. klienta

Z uwagi na trwającą rekrutację 
nieznana jest liczba osób 
objętych wskazaną formą 
wsparcia na miesiąc wrzesień. 
Osoby obecnie objęte procesem 
rekrutacyjnym wezmą udział w 
danej formie wsparcia do końca 
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sierpnia. W przypadku nałożenia 
się formy wsparcia na miesiąc 
wrzesień, SHW zostanie 
stosownie zaktualizowany 

7 04.09.2017r. -
6.10.2017r.

9:00-
17:00

ul. Armii Krajowej 30 
Gdynia
TEB Edukacja Ogólnopolska
Sieć Szkół. 

Szkolenie 
Zawodowe – 
Manualny Tester 
Oprogramowania

14

8 Szkolenie 
Zawodowe – 
Programista JAVA

Z uwagi na brak wyłonienia 
wykonawcy formy wsparcia na 
dzień składania SHW, informacja
zostanie zaktualizowana w 
późniejszym terminie

9 Szkolenie 
zawodowe – 
Frontend Developer

Z uwagi na brak wyłonienia 
wykonawcy formy wsparcia na 
dzień składania SHW, informacja
zostanie zaktualizowana w 
późniejszym terminie

Data sporządzenia: 18.09.2017 r.

Imię i nazwisko osoby sporządzającej: Paweł Zajączkowski

Nr telefonu oraz adres poczty elektronicznej do kontaktu: 728 486 707, p.zajaczkowski@pozytywneinicjatywy.pl
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