
W okresie sprawozdawczym w ramach zadania zrealizowano wsparcie w zakresie:  

1. DIAGNOZY i OKRESLENIA IŚR: kontynuowano rozpoczęte wsparcie w tym zakresie i tym 

samym zakończono realizację diagnoz UP i opracowanie IŚR. W m-cu XII odbyło się 65 h 

spotkań UP z doradcą zawodowym (w całym zadaniu przewidziano 240 h, 10 h/os, z czego 

koszty osobowe doradcy wyceniono w wymiarze 6 h na os.). Doradca zawodowy przy 

wsparciu pozostałego personelu, terapeutów zakończył opracowanie IŚR dla wszystkich        

40 UP. Spotkania prowadzone były w miejscach dostosowanych do ON, w dogodnych dla UP 

godzinach i prowadzone były z poszanowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn bez 

znamion jakiejkolwiek dyskryminacji. Wnioskodawca w ramach działania udostępnił 

powierzchnię stanowiącą potencjał infrastrukturalny PSONI, jako wkład własny w wymiarze 

10 h na UP , czyli łącznie 65 h x stawka 30 zł na h wsparcia. W m-cu XII wkład własny                

w zakresie działania wyceniono jako 120 h x 30 zł , w tym 65 h doradcy zawodowego i 55 h, 

które zrealizowali terapeuci wspomagający proces przygotowania IŚR. Wszystkie IŚR zostały 

zaakceptowane przez UP/opiekunów prawnych /rodziców i podpisane. UP podpisali również 

umowy na wzór kontraktu socjalnego.  

2. ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA: w formie zajęć grupowych gdzie odbyło się w okresie 

sprawozdawczym 10 h zajęć grupowych dla 15 osób związanych z tematyką zdrowego trybu 

życia. Szkolenia były prowadzone przez trenera przy wsparciu asystenta ONI*. Tematyka 

szkoleń związana była z promocją i profilaktyką zdrowia. Podczas szkoleń uczestnicy zapoznali 

się z zasadami zdrowego żywienia i zdrowego życia . Omawiano jak pokonać stres oraz jak 

dbać o środowisko naturalne zg z promocją w projekcie zasady zrównoważonego rozwoju. 

Tematyka szkoleń prowadzona była z poszanowaniem równości płci, bez przejawów 

jakiejkolwiek form dyskryminacji i była dostosowana do UP. Zajęcia odbywały się w 

pomieszczeniach Koła PSONI dostosowanych do potrzeb ON. Wnioskodawca w ramach 

działania udostępnił powierzchnię stanowiącą potencjał infrastrukturalny PSONI jako wkład 

własny w wymiarze 10 h szkoleniowych w ramach szkoleń związanych z tematyką zdrowego 

stylu życia przewidziano 8 grup po 5 UP, dla każdej grupy po 20 h. Wkład własny wyceniony 

jako stawka miesięczna użytkowania sali na tę formę wsparcie w wysokości 250 zł.  

3. ZDROWY STYL ŻYCIA - w formie zajęć indywidualnych odbyło się 30 h wsparcia dla 18 UP. 

Tematyka spotkań prowadzona była z poszanowaniem równości płci, bez przejawów 

jakiejkolwiek form dyskryminacji. Zajęcia odbywały się w pomieszczeniu Koła PSONI. 

Wnioskodawca w ramach działania udostępnił powierzchnię stanowiącą potencjał 

infrastrukturalny PSONI jako wkład własny w wymiarze 30 godzin, wyceniony na kwotę 375 zł 

za miesiąc.  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


4.  PORADNICTWA EKSPERCKIEGO dla otoczenia ONI: W ramach wsparcia w okresie 

sprawozdawczym przeprowadzono 55 h i 30 min. poradnictwa eksperckiego, w tym 45 h        

w zakresie poradnictwa prawnego prowadzonego przez Radcę Prawnego oraz 10 h 30 min      

z poradnictwa finansowego - spotkania z doradcą finansowym. Zajęcia były realizowane        

w pomieszczeniach Koła PSONI. Tematyka szkoleń prowadzona była z poszanowaniem 

równości płci bez przejawów jakiejkolwiek form dyskryminacji, dotyczyła problemów 

otoczenia i ONI w zakresie prawnym i finansowym. 

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono działań w ramach zadania 3. W ramach kosztów 

pośrednich realizowano proces zarządzania projektem. Zatrudniony personel wykonuje powierzone 

zadania w elastycznym systemie dla możliwości godzenia życia zawodowego z prywatnym. 

Członkowie personelu maja bieżący kontakt mailowy i telefoniczny. Na stronie internetowej 

wnioskodawcy uzupełniono informacje o przebiegu projektu. Upowszechniane są informacje na 

temat realizacji projektu i jego finansowania ze środków EFS w ramach rpo wzp 2014-2020. Nad 

przebiegiem procesu czuwa koordynator projektu w tym nad przestrzeganiem zasady 

równościowego zarządzania oraz odpowiedniego oznakowania materiałów oraz dokumentów 

projektowych. 
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