
 

Miesięczny harmonogram realizacji projektu objętego grantem pt. 

„Do Dzieła! – Centrum aktywizacji społeczno – zawodowej”– luty 2021 

Nazwa Grantobiorcy/realizatora projektu: Gmina Łysomice / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Łysomicach 

Data Godziny (od – 
do) 

Miejsce (dokładany 
adres) 

Nazwa działania / numer 
działania zgodnie z 
wnioskiem o powiedzenie 
grantu 

Informacja o 
osobie 
prowadzącej / 
opiekunie 

Planowana 
liczba 
uczestników 

01.02.2021 3 godziny 
9.00-12.00 

Grupowe  
Świetlica 
Ostaszewo 

I.9 aktywizacja 
społeczna, treningi i 
warsztaty kompetencji 
i umiejętności 
społecznych – 
spotkania z 
socjoterapeutą 

Mgr Justyna 
Fiałkowska 
socjoterapeuta 

15 

04.02.2021 4 godziny indywidualne, 
teleporady 

I.6 aktywizacja 
społeczna, spotkania z 
terapeutą 

Mgr Magdalena 
Deczyńska   -
specjalista 
psychoterapii 
uzależnień 

4 

08.02.2021 3 godziny 
9.00-12.00 

Grupowe  
Świetlica 
Ostaszewo 

I.9 aktywizacja 
społeczna, treningi i 
warsztaty kompetencji 
i umiejętności 
społecznych – 
spotkania z 
socjoterapeutą 

Mgr Justyna 
Fiałkowska 
socjoterapeuta 

15 

09.02.2021 3 godziny Indywidualne 
teleporady 

I.8 aktywizacja 
społeczna, spotkania z 
prawnikiem 

Mgr Agnieszka 
Bocian-radca 
prawny 

3 

11.02.2021 4 godziny indywidualne, 
teleporady 

I.6 aktywizacja 
społeczna, spotkania z 
terapeutą 

Mgr Magdalena 
Deczyńska   -
specjalista 
psychoterapii 
uzależnień 

4 

15.02.2021 3 godziny 
9.00-12.00 

Grupowe  
Świetlica 
Ostaszewo 

I.9 aktywizacja 
społeczna, treningi i 
warsztaty kompetencji 
i umiejętności 
społecznych – 
spotkania z 
socjoterapeutą 

Mgr Justyna 
Fiałkowska 
socjoterapeuta 

15 

16.02.2021 3 godziny Indywidualne 
teleporady 

I.8 aktywizacja 
społeczna, spotkania z 
prawnikiem 

Mgr Agnieszka 
Bocian-radca 
prawny 

3 

18.02.2021 4 godziny indywidualne, 
teleporady 

I.6 aktywizacja 
społeczna, spotkania z 
terapeutą 

Mgr Magdalena 
Deczyńska   -
specjalista 
psychoterapii 
uzależnień 

4 

22.02.2021 3 godziny 
9.00-12.00 

Grupowe  
Świetlica 
Ostaszewo 

I.9 aktywizacja 
społeczna, treningi i 
warsztaty kompetencji 
i umiejętności 
społecznych – 

Mgr Justyna 
Fiałkowska 
socjoterapeuta 

15 



 

spotkania z 
socjoterapeutą 

23.02.2021 4 godziny Indywidualne 
teleporady 

I.8 aktywizacja 
społeczna, spotkania z 
prawnikiem 

Mgr Agnieszka 
Bocian-radca 
prawny 

4 

25.02.2021 4 godziny Indywidualne 
teleporady 

I.6 aktywizacja 
społeczna, spotkania z 
terapeutą 

Mgr Magdalena 
Deczyńska   -
specjalista 
psychoterapii 
uzależnień 

4 

      

 

Opis planowanych działań z zakresu promocji, informacji, rekrutacji, realizacji równości szans kobiet i 
mężczyzn oraz niedyskryminacji w miesiącu lutym 2021 (miesiąc/rok) 

 

…………………………………… 
(podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Grantobiorcy/ 
koordynatora projektu) 

 


