
 

  
 

Model wsparcia "Bieszczadzkie umiejętności" jest współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 w ramach 
powierzonego grantu dofinansowanego z projektu "SZANSA - nowe 
możliwości dla dorosłych", którego operatorem jest Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie 

 
Siedziba: ul. Marka Czarnoty 26/6, 35 – 211 Rzeszów 
Biuro projektów: Plac Śreniawitów 9/1, 35 -036 Rzeszów 
Strona internetowa: www.cras.org.pl  
Tel.: 17 740 22 25; 691 182 539 
E-mail: biuro@cras.org.pl 

 

 

 
Ramowy harmonogram testowania modelu wsparcia pn. „Bieszczadzkie umiejętności” 

 
Lp.  Termin od Termin do Działanie (opis i typ poszczególnych działań związanych z testowaniem modelu) Organizacja 

odpowiedzialna za 
realizację działania 

Miejsce realizacji 
działania 

1 01.04.2021 30.04.2021 „Miesiąc przygotowawczy” - okres na przygotowanie realizacji projektu. Stowarzyszenie 
„CRAS” – Centrum 

Rozwoju 
Aktywności 
Społecznej 

Teren gmin objętych 
rządowym 
Programem dla 
Bieszczad, tj. gmin: 
Czarna, Lutowiska, 
Ustrzyki Dolne, 
Baligród, Cisna, Lesko, 
Olszanica, Solina, 
Komańcza, Tyrawa 
Wołoska, Zagórz, 
Bircza. 

 

2 01.05.2021 30.06.2021 Rekrutacja do projektu - działalność rekruterów w terenie. 

3 18.06.2021 30.06.2021 Spotkania integracyjne dla Kandydatów do projektu - 3 spotkania z udziałem 
rekruterów/animatorów.  

4 01.07.2021  31.07.2021 Diagnoza umiejętności i potrzeb: Warsztat diagnostyczny 1 dla każdej z 3 grup oraz 
indywidualne spotkania z Kandydatami - średni czas trwania spotkania: 2 godz./osobę.  

5 01.08.2021 19.08.2021 Spotkania z doradcą walidacyjnym: spotkanie grupowe połączone z konsultacjami 
indywidualnymi - 3 spotkania grupowe, po 1 na grupę, śr. 5 godz. spotkania + 3 godz. z 
przeznaczeniem na rozmowy/doradztwo indywidualne w ramach grupy. 

6 20.08.2021  31.01.2022 Realizacja zajęć warsztatowych:  
1) Warsztaty „Jak cię widzą tak cię piszą” - rzecz o wizerunku. – 40 godz./grupę x 3 grupy  
2) Blok kulinarny „Smaki Bieszczad” - 40 godz./grupę x 3 grupy oraz przygotowanie, 
opracowanie i publikacja poradnika kulinarnego „Smaki Bieszczad”  
3) Warsztaty „Moja kariera zawodowa” (z zastosowaniem ICT) - 64 godz. zajęć (w tym 24 
godz. z zastosowaniem komputerów)/grupę x 3 grupy 
4) Warsztaty rękodzielnicze „Moja pasja” (do wyboru haft i/lub rzeźba)-24 godz. x 3 grupy.  
5) Warsztat dotyczące fotografii użytkowej - 8 godz. x 3 grupy. 

7 13.01.2022 31.01.2022 „Po kulturę - w drogę” – wycieczka kulturalna.  

8 01.08.2021 31.01.2022 Doradztwo zawodowe, edukacyjne i psychologiczne - wg potrzeb Uczestników 

9 01.08.2021 31.01.2022 Doradztwo walidacyjne - wg potrzeb Uczestników. 

10 31.01.2022 28.02.2022 Weryfikacja umiejętności Uczestników. 

11 18.02.2022 28.02.2022 Warsztat dotyczący omówienia wyników walidacji, 3 spotkania grupowe, po 1 na grupę, śr. 
5 godz. 

12 28.02.2022 28.02.2022 Zakończenie wdrażania modelu. 

 


