
 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA 

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Jasło/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle  
Nr Projektu: SL2014:RPPK.08.01.00-18-0010/21 
Tytuł Projektu: „Aktywni już dziś” 
Za okres: 01.01.2022r.-31.12.2023r. 

 
1 Dotyczy: szkoleń kwalifikacyjnych/kompetencyjnych, staży, doradztwa zawodowego grupowego, indywidualnego poradnictwa grupowego, pośrednictwa pracy, warsztatów, poradnictwa psychologicznego, spotkań 
informacyjno-edukacyjnych, funkcjonowania miejsc opieki żłobkowej, funkcjonowania placówek wsparcia  dziennego dla dzieci i młodzieży, funkcjonowania podmiotów reintegracji społeczno-gospodarczej dla osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, funkcjonowania dziennych lub całodobowych placówek dla osób potrzebujących wsparcia w życiu codziennym, działalności bieżącej przedszkola, zajęć dodatkowych dla dzieci 
przedszkolnych/uczniów, szkoleń/kursów dla nauczycieli przedszkola/szkoły, szkoleń językowych/TIK dla osób dorosłych, kursów/szkoleń zewnętrznych/zawodowych dla uczniów, staży/praktyk uczniów u 
pracodawców. Ponadto, dotyczy innych form wsparcia odbywających się w określonym miejscu i czasie według zaplanowanego przez Beneficjenta harmonogramu działań. 
2 Jeżeli nie jest możliwe precyzyjne wskazanie miejsca realizacji wsparcia/działania, to Beneficjent powinien podać obszar, na jakim jest ono udzielane. 

Lp. Rodzaj wsparcia/działania (w 
przypadku szkoleń – 

dokładna nazwa szkolenia)1 

Data udzielania wsparcia/ 
działania 

Godziny udzielania 
wsparcia/ działania 

Dokładny adres 
realizacji wsparcia/ 

działania2 

Nazwa wykonawcy (np. w 
przypadku szkoleń, 

konferencji…) oraz nazwa 
pracodawcy (w przypadku 

staży zawodowych) 

Liczba 
uczestnik

ów 

Czy zamieszczono 
harmonogram udzielania 

wsparcia/działań na 
stronie internetowej 

projektu lub innej stronie 
www Beneficjenta 

(TAK/NIE). Jeżeli tak, 
należy podać adres strony 

www 

1. Warsztaty 
kompetencji 
społecznych 

Od 01.03.2023r. do 
31.03.2023r. 

Pomiędzy     
8.00 a 14.00            
(w godzinach 
pracy Ośrodka) 

Klub Integracji 
Społecznej w 
Jaśle 

Ul. Szkolna 25, 
38-200 Jasło 

Psycholog 
zatrudniony w MOPS 
w Jaśle na podstawie 
umowy zlecenie 

16 w 
2023r. 

www.mopsjaslo.pl 

zakładka Projekty 

2. Doradztwo 
zawodowe- 
opracowanie IPD  

Od 17.02.2023r. do 
28.02.2023r. 

Pomiędzy    
8.00 a 14.00           
(w godzinach 
pracy Ośrodka) 

Klub Integracji 
Społecznej w 
Jaśle 

Ul. Szkolna 25, 
38-200 Jasło 

EDMIS Edyta 
Wołkowicz 
ul. Armii Krajowej 5a 
38-350 Bobowa 

 16 w 
2023r. 

www.mopsjaslo.pl 

zakładka Projekty 

http://www.mopsjaslo.pl/
http://www.mopsjaslo.pl/


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
16.02.2023r.                    (-)                                                                                                                            16.02.2023r.                  (-) 
                       Klaudia Żuklińska-Borowy                         Dorota Lignar 
              Koordynator projektu        Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
                       w Jaśle 
……………………………………………………………                                            ……………………………………………………………… 
Data i podpis osoby sporządzającej                                                    Data i podpis osoby upoważnionej 

 

3. Kursy zawodowe Od 01.04.2023r. do 
31.05.2023r. 

Minimalny 
dzienny 
wymiar kursu 
6h zegarowych 
(pomiędzy 
8.00 a 17.00)  

Miasto Jasło Instytucje 
posiadające wpis do 
Rejestru Instytucji 
Szkoleniowych 
prowadzonego przez 
WUP właściwy ze 
względu na siedzibę 
instytucji 
szkoleniowej 

16 w 
2023r. 

www.mopsjaslo.pl 

zakładka Projekty 

4. Sześciomiesięczne 
staże zawodowe 

Od 01.06.2023r. do 
30.11.2023r. 

7 godzin na 
dobę i 35 
godzin 
tygodniowo      
z  wyłączeniem 
niedziel                    
i świąt, pór 
nocnych, 
systemu pracy 
zmianowej, 
oraz godzin 
nadliczbowych 

Miasto Jasło  Podmioty działające 
na terenie miasta 
Jasła  

16 w 
2023r. 

www.mopsjaslo.pl 

zakładka Projekty 

http://www.mopsjaslo.pl/
http://www.mopsjaslo.pl/


 


