
Nazwa Partnera: Stowarzyszenie Młodych Lubuszan

Nr projektu: POWR.04.01.00-00-DS10/19 

Tytuł projektu: „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”

Lp.
Rodzaj wsparcia/ działania (w przypadku 

szkoleń - dokładna nazwa szkolenia)

Data udzielania 

wsparcia / działania

Godziny udzielania 

wsparcia / działania

Dokładny adres realizacji 

wsparcia / działania (np. adres 

pod którym odbywa się 

szkolenie, doradztwo, staż)

Nazwa wykonawcy (np. w 

przypadku szkoleń, 

konferencji…) oraz nazwa 

prawcodawcy (w przypadku 

staży zawodowych)

Liczba 

uczestników

Czy zamieszczono harmonogram 

udzielania wsparcia/działań na stronie 

internetowej projektu lub innej stronie 

www Beneficjenta (TAK/NIE). Jeżeli 

Tak, należy podać adres strony www.

Czy przekazano harmonogram 

udzielania wsparcia z 

wykorzystaniem systemu SL2014 

(TAK/NIE)? Należy podać datę 

przesłania harmonogramu do IP 

poprzez SL

1.

Szkolenie wydobywnicze rozwijające 

kompetencje w zakresie funkcjonowania 

szkoły zgodnie z zasadą dostępności

27.01.2022 r.             

(I dzień szkolenia) 10.00-16.45 

Hotel "Solny" w Kołobrzegu ul.  

Aleksandra Fredry 5, 78-100 

Kołobrzeg 

2 grupy szkoleniowe - 

Monika Barańska, Michał 

Żyliński, Maciej Knap, 

Patryk Podraza, śr. 15 os/ grupa TAK - www.mlodzilubuszanie.org.pl NIE

2.

Szkolenie wydobywnicze rozwijające 

kompetencje w zakresie funkcjonowania 

szkoły zgodnie z zasadą dostępności

28.01.2022 r.                 

(II dzień szkolenia) 9.00-15.45

Hotel "Solny" w Kołobrzegu ul.  

Aleksandra Fredry 5, 78-100 

Kołobrzeg 

2 grupy szkoleniowe - 

Monika Barańska, Michał 

Żyliński, Maciej Knap, 

Patryk Podraza, śr. 15 os/ grupa TAK - www.mlodzilubuszanie.org.pl NIE

3.

Szkolenie wydobywnicze rozwijające 

kompetencje w zakresie funkcjonowania 

szkoły zgodnie z zasadą dostępności

07.02.2022 r.                                                   

(I dzień szkolenia) 10.00-16.45

Hotel "Hetman" w Rzeszowie, 

ul. Mariana Langiewicza 29b, 

35-085 Rzeszów

2 grupy szkoleniowe - 

Monika Barańska, Michał 

Żyliński, Maciej Knap, 

Patryk Podraza, śr. 15 os/ grupa TAK - www.mlodzilubuszanie.org.pl NIE

4.

Szkolenie wydobywnicze rozwijające 

kompetencje w zakresie funkcjonowania 

szkoły zgodnie z zasadą dostępności

08.02.2022 r.              

(II dzień szkolenia) 9.00-15.45

Hotel "Hetman" w Rzeszowie, 

ul. Mariana Langiewicza 29b, 

35-085 Rzeszów

2 grupy szkoleniowe - 

Monika Barańska, Michał 

Żyliński, Maciej Knap, 

Patryk Podraza, śr. 15 os/ grupa TAK - www.mlodzilubuszanie.org.pl NIE

5.

Szkolenie wydobywnicze rozwijające 

kompetencje w zakresie funkcjonowania 

szkoły zgodnie z zasadą dostępności

termin w trakcie 

uzgodnień) 10.00-16.45

Białystok lub Warszawa 

(dokładna lokalizacja w trakcie 

uzgodnień)

2 grupy szkoleniowe - 

Monika Barańska, Michał 

Żyliński, Maciej Knap, 

Patryk Podraza, śr. 15 os/ grupa TAK - www.mlodzilubuszanie.org.pl NIE

6.

Szkolenie wydobywnicze rozwijające 

kompetencje w zakresie funkcjonowania 

szkoły zgodnie z zasadą dostępności
termin w trakcie 

uzgodnień) 9.00-15.45

Białystok lub 

Warszawa(dokładna lokalizacja 

w trakcie uzgodnień)

2 grupy szkoleniowe - 

Monika Barańska, Michał 

Żyliński, Maciej Knap, 

Patryk Podraza, śr. 15 os/ grupa TAK - www.mlodzilubuszanie.org.pl NIE

Data i podpis osoby sporządzającej Data i podpis osoby zatwierdzającej

10.01.2022 r., Dagmara Żarkowska-Terech 10.01.2022 r. Marcin Piotrowski
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