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Rawicz, 29.09.2017r.  

 

Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach Projektu „POSTAW NA TAK” 

realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla II grupy 

uczestników projektu. 

Harmonogram pozostałych działań realizowanych w ramach projektu nie uległ zmianie 

(obowiązuje harmonogram zamieszczony w dniu 26.09.2016r.)  

 

Nr zadania Nazwa zadania Miejsce i czas realizacji Termin 

realizacji 

Zadanie Nr 1 Aktywizacja społeczna  Grupowe  poradnictwo 

psychologiczne i doradztwo 

zawodowe odbędzie się w 

świetlicy w MGOPS w 

Rawiczu, ul. G.G. Roweckiego 

4a, 63-900 Rawicz, pokój 109 

w godz. od 15.00 do 19.00 

 

- Indywidualne poradnictwo 

psychologiczne, prawne i 

doradztwo zawodowe odbędzie 

się w MGOPS w Rawiczu, ul. 

G.G. Roweckiego 4a, 63-900 

Rawicz, pokój 217, godz. 

poradnictwa specjalistycznego 

i doradztwa zawodowego 

ustalane będą indywidualnie z 

uczestnikami projektu 

Szczegółowe informacje 

zamieszczane będą na bieżąco. 

od 01.10.2017r. 

do 31.12.2017r. 

 

Zadanie Nr 2 Grupa samopomocowa  Zajęcia z pracownikiem 

socjalnym prowadzącym grupę 

samopomocową odbywają się, 

w świetlicy w MGOPS w 
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Rawiczu,  ul. G.G. Roweckiego 

Szczegółowy harmonogram  

zajęć w ramach grupy 

samopomocowej 

aktualizowany będzie na 

bieżąco. Dla uczestników 

projektu zorganizowane 

zostaną m.in.: zajęcia sportowe 

i wyjście do kina, wycieczka, 

piknik. 

Szczegółowe informacje 

zamieszczane będą na bieżąco. 

Zadanie Nr 3 Podniesienie 

kompetencji i 

kwalifikacji 

zawodowych 

Na terenie miasta Rawicz  

Szczegółowy termin kursów i 

szkoleń zawodowych zostanie 

zamieszczony na stronie 

MGOPS po wyborze 

Wykonawcy. 

 

od 01.01.2018r. 

do 31.08.2018r. 

Zadanie Nr 4 Zajęcia dla dzieci 

zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym 

Zajęcia dla dzieci zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym prowadzone będą 

przez pedagoga w sali ŚDS w 

terminie kiedy realizowane 

będzie grupowe poradnictwo 

psychologiczne, doradztwo 

zawodowe i grupa 

samopomocowa. 

 

Od 01.10.2017r. 

do 31.12.2017r.  

Zadanie Nr 5 

 

CIS 

 

Centrum Integracji w Rawiczu, 

ul. G.G. Roweckiego 4, 63-900 

Rawicz  

 

Od 01.09.2017r. 

do 28.02.2018r. 
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Zadanie Nr 7  Inicjatywy Lokalne Na terenie miasta Rawicz. 

Szczegółowe miejsce i termin 

III inicjatywy lokalnej zostanie 

podany w odrębnym 

harmonogramie. 

 

III Inicjatywa – 

II kwartał 

2018r. 

Zadanie Nr 9 Praca socjalna, pomoc 

finansowa i w naturze 

Praca socjalna świadczona jest 

w siedzibie MGOPS w 

Rawiczu, w biurach 

pracowników socjalnych, 

pokój: 104,  201, 202, 203, 

204,  w godz. pracy MGOPS. 

Zasiłki celowe dla 

Uczestników projektu 

wypłacone zostaną w 

następujących miesiącach: 

-X 2017r. 

-XII2017r. 

-II 2018r. 

- V 2018r. 

 

 

Od 01.09.2017r. 

do 31.08.2018r. 

 

 

 
 

 

Koordynator Projektu 

Dyrektor MGOPS w Rawiczu  

Władysława Czajkowska 


