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1
 Dotyczy zakresu działania tej części zadania, która będzie realizowana przez podmiot niebędący stroną Umowy 

4. Plan i harmonogram działań na rok  2022/2023 
(należy wymienić i opisać w porządku logicznym wszystkie planowane w ofercie działania oraz określić ich uczestników i miejsce 

ich realizacji) 
 
 

Lp. 

 
 

Nazwa 

działania 

 
 

Opis 

 
 

Grupa 

docelowa 

 

Planowany 

termin 

realizacji 

Zakres działania 
realizowany przez 
podmiot 
niebędący stroną 
Umowy

1 

1. Rekrutacja 

uczestnik·w 

projektu 

Rekrutacja realizowana bňdzie w spos·b 

ciŃgğy. Osoby, kt·re usamodzielniŃ siň i 

zdecydujŃ na opuszczenie projektu bňdŃ 

zastňpowane przez nowe uczestniczki. 

W ramach rekrutacji realizowana bňdzie 

diagnoza potrzeb, potencjağu i 

ograniczeŒ uczestnik·w a jej 

zwieŒczeniem bňdzie opracowanie 

Indywidualnego Planu Dziağania (IPD) 

dla kaŨdej z uchodŦczyŒ, 

uwzglňdniajŃcego r·wnieŨ wsparcie dla 

jej rodziny. Rekrutacja prowadzona 

bňdzie wielokanağowo: poprzez media 

spoğecznoŜciowe, rekrutacjň ĂszeptanŃò 

w otoczeniu spoğecznym organizacji i jej 

czğonk·w/ personelu, poprzez 

nawiŃzanie kontaktu z podmiotami 

wspierajŃcymi uchodŦc·w w spos·b 

systemowy (m. in. Polska Akcja 

Humanitarna, Fundacja Ocalenie, 

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 

(FAMI), kt·rego operatorem jest 

Ministerstwo Spraw Wewnňtrznych i 

Administracji). Informacje o rekrutacji do 

projektu zostanŃ umieszczona na stronie 

internetowej oferenta i podmiot·w 

wsp·ğpracujŃcych, plakaty i ulotki 

zostanŃ rozdystrybuowane do 

podmiot·w publicznych i niepublicznych 

w regionie (m. in. MOPS-y, GOPS-y, 

PCPR, RCPS). Kryteria rekrutacji: 

udokumentowane przekroczenie granicy 

RP w wyniku rozpoczňcia dziağaŒ 

wojennych w Ukrainie (tj. od 24.02.2022 

r.), udokumentowane obywatelstwo 

ukraiŒskie, wiek 18-60 lat, motywacja do 

podjňcia ksztağcenia zawodowego/ 

zatrudnienia w branŨach oferowanych 

przez realizatora projektu. Dodatkowe, 

23 

uchodŦczynie 

wraz z 

rodzinami 

01.07.2022-

30.06.2023 

Nie dotyczy 
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premiujŃce kryteria rekrutacji: 

orzeczenie o niepeğnosprawnoŜci 

(zgodne z orzecznictwem kraju 

pochodzenia), wyksztağcenie/ 

doŜwiadczenie zawodowe w branŨy 

gastronomicznej, w obszarze 

Ŝwiadczenia opieki nad osobami 

starszymi i niepeğnosprawnymi, w 

pielňgniarstwie. PierwszeŒstwo w 

rekrutacji bňdŃ miağy osoby wymagajŃce 

szczeg·lnego wsparcia (na podstawie 

zdiagnozowanych trudnoŜci/ deficyt·w, 

opisanych w dokumentacji 

rekrutacyjnej). PodstawŃ do 

zakwalifikowania do grupy docelowej 

bňdzie analiza dostarczonej i 

wypeğnionej przez kandydat·w 

dokumentacji rekrutacyjnej, w tym 

Ankiety rekrutacyjnej, opracowanej na 

uŨytek  niniejszego zadania u progu jego 

realizacji przez specjalistň ds. rekrutacji. 

W wyniku rekrutacji wyğoniona zostanie 

lista uczestnik·w projektu oraz lista 

rezerwowa. Osoby z listy rezerwowej 

bňdŃ mogğy doğŃczyĺ do grupy 

uczestnik·w projektu po rezygnacji z 

udziağu dotychczasowego uczestnika 

(np. w sytuacji zmiany jego syt. Ũyciowej, 

zaprzestania korzystania ze wsparcia 

organizacji oferenta, itp.). 

Opracowanie IPD dla kaŨdej z 

uczestniczek projektu bňdzie dla tej 

osoby zwieŒczeniem procesu rekrutacji.  
IPD bňdzie podstawowym dokumentem 
towarzyszŃcym UP w czasie cağego 

udziağu w proj. Diagnoza sytuacji 

Ũyciowej i zawodowej UP w celu 

opracowania IPD obejmie: Analizň 

potencjağu UP uwzglňdniajŃcŃ: 

wyksztağcenie, przebyte kursy i 

szkolenia, doŜwiadczenie zawodowe 

(staŨ pracy, wykonywane zawody, 

zajmowane stanowiska pracy, opis 

wykonywanych zadaŒ), zainteresowania, 

posiadane umiejňtnoŜci i kompetencje, 

cechy osobowoŜci; Analizň 

uwarunkowaŒ zdrowotnych i spoğ. UP 

(przeciwwskazania do wykonywania 

pracy, sytuacja rodzinna, koniecznoŜĺ 

sprawowania opieki nad dzieckiem lub 
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czğonkiem rodziny); Ustalenie 

problem·w spoğecznych i zawodowych 

w tym m.in.: deficyt·w w zakresie 

posiadanych kompetencji/ kwalifikacji, 

opis predyspozycji/ preferencji 

zawodowych uczestnika; okreŜlenie 

kierunk·w wsparcia i rozwoju UP, w tym: 

kierunku (obszaru) szkolenia 

pozwalajŃcego nabyĺ kompetencje a 

takŨe okreŜlenie zakresu rozwoju 

zawodowego i spoğecznego na terenie 

RP. Przygotowanie IPD ma na celu 

wyznaczenie realistycznych cel·w 

Ũyciowych/ spoğecznych i zawodowych i 

wytyczenie opartej na nich indywidualnej 

ŜcieŨki rozwoju, zmotywowanie UP do 

podjňcia dziağaŒ zorientowanych na 

osiŃgniňcie tych cel·w, zaplanowanie 

dziağaŒ rozwojowych prowadzŃcych do 

realizacji cel·w. IPD bňdzie obejmowaĺ: 

ustalenie i opis celu strategicznego dla 

UP i cel·w szczeg·ğowych (etapowych) 

realizowanych w ramach 

poszczeg·lnych dziağaŒ rozwojowych. 

IstotnŃ czňŜciŃ IPD bňdzie 

zaplanowanie wsparcia dla rodziny UP, 

z kt·rŃ uczestniczka przybyğa do Polski. 

2. Kursy i 

szkolenia dla 

UP wraz z 

dziağaniami 

sğuŨŃcymi 

uznawaniu 

kwalifikacji na 

terenie RP oraz 

wsparcie UP w 

miejscach pracy 

Dziağanie planujemy jako ciŃgğe w cağym 

okresie wdraŨania projektu. Dla os·b 

zdecydowanych od razu przystŃpiĺ do 

aktywizacji zawodowej ï zaoferujemy 

odnoŜne wsparcie od pierwszego dnia 

uczestnictwa w projekcie. W ramach 

dziağania planujemy sfinansowaĺ dla UP 

moŨliwoŜĺ udziağu w kursach/ 

szkoleniach wspierajŃcych ich rozw·j 

zawodowy w ramach obszar·w, jakie 

oferujemy UP do zatrudnienia w naszych 

strukturach: pracownik kuchni/ cukierni; 

opiekun os·b starszych i 

niepeğnosprawnych, pielňgniarka. Udziağ 

w szkoleniach zostanie sfinansowany w 

postaci bon·w szkoleniowych. UP w 

ramach dziağania prowadziğ bňdzie 

asystent/ trener pracy. Osoba ta bňdzie 

wsp·ğpracowağa z UP w zakresie 

poszukiwania odpowiednich form 

ksztağcenia, procedury uznawania 

kwalifikacji zdobytych w kraju 

pochodzenia - na terenie RP, wspierania 
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UP w podjňciu zatrudnienia i podczas 

pracy w odpowiedzi na bieŨŃce, 

pojawiajŃce siň potrzeby, np.:  

1.Wsparcie uczestniczki projektu w 

kwestiach formalnych 

Å w szkoleniu BHP (wedğug 

indywidualnych potrzeb wynikajŃcych 

np. z barier w komunikowaniu siň, jak w 

przypadku os·b gğuchych czy z 

zaburzeniami mowy) oraz wsparcie w 

zapoznaniu siň z wewnňtrznymi 

regulaminami u pracodawcy, 

Å w ustaleniu ostatecznych zasad 

wsp·ğpracy miňdzy pracodawcŃ a 

pracownikiem 

Å w sytuacji koniecznoŜci rozwiŃzania 

umowy o pracň (niezaleŨnie od 

przyczyny) ï podjňcie dziağaŒ 

wspierajŃcych uczestniczkň projektu w 

zakoŒczeniu zatrudnienia i psychicznym 

poradzeniu sobie z utratŃ pracy. 

Podsumowanie zdobytych doŜwiadczeŒ 

i pomoc w sformuğowaniu wniosk·w 

przez uczestniczkň projektu. Dokonanie 

analizy konsekwencji 

(pozytywnych/negatywnych) zaistniağej 

sytuacji. Pomoc we wstňpnym 

sformuğowaniu dalszych dziağaŒ. 

2.Wsparcie uczestniczki projektu w 

wykonywaniu obowiŃzk·w 

pracowniczych 

Å wsparcie uczestniczki projektu w 

korzystaniu ze Ŝrodk·w transportu, 

doborze odpowiedniego stroju do pracy, 

poznaniu harmonogramu dnia, 

komunikowaniu siň itp., 

Å szkolenie stanowiskowe, 

Å monitorowanie przebiegu pracy, w tym: 

monitorowanie dokonaŒ i trudnoŜci 

uczestniczki projektu w trakcie pracy, 

dostosowywanie zakresu wsparcia do 

jakoŜci i efektywnoŜci pracy uczestniczki 

projektu w porozumieniu z jej 

bezpoŜrednim przeğoŨonym 

Å wsparcie uczestniczki projektu w 

adaptowaniu siň w miejscu pracy; 

dostosowywanie wsparcia do aktualnych 

potrzeb; reagowanie na sytuacje trudne, 

Å dokonywanie we wsp·ğpracy z 

http://www.tpn.org.pl/
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uczestniczkŃ projektu analizy jej 

aktualnej sytuacji w miejscu pracy. 

Dynamiczne rozpoznawanie zakresu 

naleŨytego wsparcia. W razie potrzeby 

zwiňkszenie wsparcia w formie 

doszkalania stanowiskowego lub 

kr·tkoterminowego szkolenia 

interwencyjnego/ uzupeğniajŃcego. 

3.Wsparcie coachingowe/ spoğeczne w 

miejscu staŨu/pracy 

Å wsparcie uczestniczki projektu w 

nawiŃzaniu relacji z bezpoŜrednim 

przeğoŨonym oraz czğonkami zespoğu 

pracowniczego, 

Å rozpoznanie Ŝrodowiska 

pracowniczego, zwyczaj·w i praktyk 

panujŃcych w firmie ï wyjaŜnienie ich w 

dostňpnej dla uczestniczki projektu 

formie, zwr·cenie uwagi na czynniki 

kluczowe, 

Åzidentyfikowanie czğonka zespoğu 

pracowniczego mogŃcego peğniĺ rolň 

mentora dla uczestniczki projektu ï 

zorganizowanie naturalnego wsparcia w 

zespole, 

Å identyfikacja i wzmocnienie 

umiejňtnoŜci spoğecznych uczestniczki 

projektu, korzystnych z punktu widzenia 

adaptacji w danym miejscu pracy, 

Å wspieranie uczestniczki projektu w 

dokonywaniu samooceny w kwestii 

jakoŜci jej pracy i osiŃganych postňp·w 

oraz poziomu satysfakcji, 

Å wzmacnianie identyfikacji uczestniczki 

projektu z rolŃ pracownika oraz z 

miejscem pracy, 

Å stosowanie zindywidualizowanego 

systemu motywowania uczestniczki 

projektu, adekwatnego do etapu 

zatrudnienia, poziomu zaangaŨowania 

uczestniczki projektu, jakoŜci adaptacji, 

efektywnoŜci pracy, oczekiwaŒ.  

3. Aktywizacja i 

integracja 

spoğeczna 

uczestniczek 

projektu wraz z 

ich rodzinami 

Dziağanie planujemy jako ciŃgğe, 

realizowane od poczŃtku wdraŨania 

projektu, od chwili zrekrutowania 

pierwszej uczestniczki. W ramach 

dziağania kaŨda z uczestniczek  bňdzie 

pozostawağa pod opiekŃ asystenta 

integracyjnego, kt·ry wraz z 
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uczestniczkŃ bňdzie realizowağ dziağania 

okreŜlone w IPD uczestniczki, 

odpowiednio modyfikowane w 

odpowiedzi na potrzeby pojawiajŃce siň 

na bieŨŃco, w tym m. in.:  wsparcie w 

kontaktach z instytucjami i w sytuacjach 

Ũycia codziennego, wsparcie w 

korzystaniu z nauki jňzyka polskiego 

(zakup urzŃdzeŒ pozwalajŃcych na 

udziağ w kursie on-line oraz ich 

wypoŨyczenie UP,), kurs·w i szkoleŒ w 

zakresie orientacji kulturowej oraz w 

innych obszarach przydatnych z punktu 

widzenia integracji spoğecznej 

(zapewnienie opieki nad dzieĺmi UP 

podczas zajňĺ z jňzyka polskiego oraz 

szkoleŒ zawodowych), zapewnienie 

niezbňdnego tğumaczenia oraz wsparcia 

w kontaktach z instytucjami publicznymi, 

jak i prywatnymi (np. zakğadanie konta 

bankowego, nabywanie nieruchomoŜci, 

speğnianie obowiŃzk·w obywatelskich, 

korzystania z transportu publicznego lub 

uzyskania uprawnieŒ do kierowania 

pojazdami, korzystanie z oferty 

pomocowej (m.in. socjalnej i 

mieszkaniowej), edukacyjnej, 

rozwojowej oraz rozrywkowo-kulturalnej; 

wsparcie integracyjne w wymiarze 

bytowym, tj. asysta w poszukiwaniu 

miejsca zamieszkania, zaproponowanie 

programu czňŜciowo finansujŃcego 

najwaŨniejsze opğaty na start, m.in. 

czynszowe - w postaci bon·w. Asystent 

bňdzie posğugiwağ siň biegle jňzykiem 

ukraiŒskim/ rosyjskim ï tak aby bez 

przeszk·d komunikowaĺ siň z 

uczestniczkŃ projektu. Z uwagi na 

niepeğnosprawnoŜĺ i wiele dolegliwoŜci 

W ramach aktywizacji planujemy 

stworzyĺ wsparcie rehabilitacyjno ï 

terapeutyczne w celu poprawy stanu 

zdrowia: fizycznego jak i psychicznego 

UP.  Mamy nadziejň, iŨ wyŨej 

wymienione wsparcie bňdzie czynnikiem 

zmierzajŃcym do wywoğania motywacji w  

znalezieniu pracy. R·wnieŨ w celu 

poprawy stanu psychicznego, jak i w 

ramach aktywizacji spoğecznej  

planujemy wyjazd integracyjno ï 

http://www.tpn.org.pl/
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terapeutyczny oraz zorganizowanie 

Wigilii i paczek ŜwiŃtecznych, a takŨe 

paczek sylwestrowych dla UP i ich dzieci 

oraz imprezň AndrzejkowŃ 

4. Pomoc 

specjalistyczna 

uczestniczkom 

projektu i ich 

rodzinom (np. 

psychologiczna, 

psychoterapeut

yczna, prawna i 

in.) 

Dziağanie planujemy jako ciŃgğe, 

realizowane od momentu zrekrutowania 

pierwszej uczestniczki projektu. Pomoc 

zostanie zapewniona w odpowiedzi na 

zapotrzebowanie wyraŨone w IPD 

uczestniczek projektu oraz bňdzie 

elastycznie dostosowywana do 

bieŨŃcych potrzeb i zmieniajŃcych siň 

warunk·w w trakcie realizacji projektu. 

Pomoc zostanie zapewniona przez 

kadry oferenta w asyŜcie tğumacza lub w 

sytuacjach uzasadnionych ï przez nowo 

zrekrutowane kadry, przeszkolone w 

zakresie interwencji kryzysowej, 

radzenia sobie z PTSD itp. Pomoc 

specjalistyczna dla uczestniczek 

projektu jest niezbňdna z uwagi na  
zdrowie psychofizyczne - r·wnieŨ w 

odniesieniu do doŜwiadczenia migracji, a 

takŨe doŜwiadczania r·Ũnic kulturowych 

czy wynikajŃcych ze zmiany 

dotychczasowego otoczenia 

uchodŦczyni i jego rodziny. Szacowany 

w budŨecie projektu wymiar pomocy 

moŨe ulegaĺ wahaniom i pewnym 

modyfikacjom z uwagi na 

zapotrzebowanie w grupie docelowej. 

23 

uchodŦczynie 

01.07.2022-

30.06.2023 

Nie dotyczy 

5. Wsparcie rodzin 

uczestniczek 

projektu 

Dziağanie planujemy jako ciŃgğe, 

realizowane od chwili zrekrutowania 

pierwszej uczestniczki projektu. W 

ramach dziağania planujemy zaoferowaĺ 

uczestniczkom projektu wsparcie w 

obszarze edukacji ich dzieci, tj. np. 

asystentura w trakcie zajňĺ szkolnych 

oraz w kontaktach rodzic·w z plac·wkŃ 

oŜwiatowŃ, organizacja wydarzeŒ o 

charakterze integracyjnym dla 

uczestniczek projektu i ich rodzin z 

rodzinami polskimi, zajňcia Ŝwietlicowe 

dla dzieci w czasie poza zajňciami 

szkolnymi/ przedszkolnymi, uğatwiajŃce 

rodzicom korzystanie z pozostağych form 

pomocy (nauka jňzyka, kursy 

doszkalajŃce, kontakt z urzňdami itp.). 

Dziağania prowadzone bňdŃ asystenta 

rodzinnego we wsp·ğpracy z pozostağym 

Dzieci 

dwudziestu 

trzech 

uchodŦczyŒ 

01.07.2022-

30.06.2023 

Nie dotyczy 
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zespoğem pracowniczym wspierajŃcym 

uczestniczki projektu. 
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