
 

Projekt "Aktywni na co dzień, aktywni w pracy" współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 
 

Realizator projektu: 
 

NOVENTA Spółdzielnia Socjalna      
90-727 Łódź, ul. Więckowskiego 29 / 5 

Harmonogram  działań 
 w projekcie „Aktywni na co dzień, aktywni w pracy”  

 
1. Określenie ścieżki  (doradca zawodowy, psycholog) 

Gr. I - terminy spotkań po 2 godziny umawiane indywidualnie dla każdego z uczestników 
od dnia 15.06 do 30.07 w godz. 8.00 -  16.00  
Gr. II - terminy spotkań po 2 godziny umawiane indywidualnie dla każdego z uczestników 
od 1.08 do 15.08 w godz. 8.00 -  16.00   

2. Poradnictwo psychologiczne , psychoterapeutyczne, poradnictwo specjalistyczne   
Od sierpnia uczestnicy z gr. 1  mają indywidualne spotkania z psychoterapii spotkania umawiane są 
indywidualnie dla każdego z uczestników, 
Od sierpnia 2020  ustalane są spotkania z psychologiem dla gr 1 spotkania  ustalane indywidualnie od 
8.00 do 18.00, 
Od września2020. gr.2  ma umawiane spotkania indywidualne z psychoterapii  od 8.00 do 18.00, oraz 

od września 2020 gr 2 ma umawiane indywidualne spotkania z psychologiem w godz. 8.00 -18.00 

Od października uczestnicy korzystać będą z indywidualnego wsparcia specjalistycznego w zakresie 

obywatelskim w godz. 8.00-18.00 

Poradnictwo specjalistyczne będzie umawiane w ramach potrzeb spotkania w terminach i 

godzinach dostosowanych indywidualnie dla każdego z uczestników. 
 

3. Warsztaty integracji społecznej i zawodowej    
realizowane dla pierwszej z grup (9 os), w godz 8.30 -  14.30  -  7-30.07. 2020 (15 dni, 5 modułów)  

realizowane dla drugiej  grupy (9 os), w godz 8.30 -  14.30     17.08-11.09. 2020 (15 dni, 5 modułów) 

I moduł ‘Praca w zespole’  

II moduł ‘Elastyczny rynek pracy’  

III moduł ‘Automotywacja i walka ze stresem’   

IV moduł ‘Kreatywne negocjacje’   

V moduł ‘Przeciwdziałanie agresji’    
 

4. Od 14.07  w co drugi  wtorek w godz. 16.00 -18.00 gr 1 będzie miała warsztaty profilaktyki uzależnień, 
a od sierpnia 2020 w co drugi  wtorek w godz. 16.00 -18.00 naprzemiennie z grupą 1 odbywają sie 2 
godzinne spotkania dla gr.2,   

 

5. Szkolenia  z kompetencji kluczowych (komputerowe)   
dla gr.1 - 9 os, zajęcia  komputerowe,  rozpoczęcie 3.08 do 24.08 (20 dni) 

dla gr. 2 - 9 os, zajęcia  komputerowe, 14.09-30.09 (20 dni) 
 

Spotkania, warsztaty odbywają się  w Łodzi przy ul. Więckowskiego  62   
 

6. Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb uczestników zgodnie z indywidualnymi ścieżkami 
reintegracji społeczno-zawodowej, zostaną zaplanowane i zrealizowane po zakończeniu warsztat iw 
oraz szkoleń z kompetencji kluczowych. Od 1 września uczestnicy biorą udział w szkoleniach 
zawodowych 
 

7. Po  zakończeniu szkoleń zawodowych od 1 października rozpoczęły się 3-4 miesięczne staże 

zawodowe u pracodawców planowane zakończenie  maj 2021 

Od połowy listopada 2020 uczestnicy objęci są pośrednictwem pracy –ostatnim etapem wsparcia. 


