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Harmonogram realizacji wsparcia w projekcie  
" Stop and Go - adaptacja innowacyjnej metody poradnictwa kariery" 

Etap projektu Forma wsparcia 
Miejsce realizacji 

wsparcia 
Dzień /godziny 

Zadanie 1 – 
Przygotowanie 
rozwiązania we 
współpracy z 
partnerem 
ponadnarodowym 

(6m-cy - VIII.2018-

I.2019) 

Rekrutacja instytucji 
użytkowników do udziału w 
projekcie 

Nie dotyczy VIII-IX.2018 

Seminarium dla zespołu 
projektowego, ekspertów, 
przedstawicieli PUP/PES 

Hotel Boutique, ul. 
Kwiska 1/3, Wrocław, 
sala AZALIA 

12.09.2018 10:30 – 16:30 
13.09.2018 8:30 - 14:30   

Wizyta studyjna dla osób 
decyzyjnych z PUP i personelu 
projektu w Finlandii 

Tampere, Finlandia 23-26.10.2018r. 

Szkolenie z metody Stop & Go 
dla doradców 

Miejsce zostanie 
ustalone 

I grupa: 14-18.01.2019 
II grupa: 21-25.01.2019 

Badania fokusowe wśród 
przedstawicieli społeczności 
lokalnych i instytucji 
użytkowników 

Miejsce zostanie 
ustalone 

I-II 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zadanie 2 – 
Testowanie 
rozwiązania (7m-c, 
II.2019-XI.2019) 

Warsztat dla instytucji biorących 
udział w testowaniu 

Miejsce zostanie 
ustalone 

II.2019 

Sesja merytoryczna dla 
doradców przed rozpoczęciem 
prac y z klientami 

Miejsce zostanie 
ustalone 

II.2019 

Rekrutacja uczestników do 
udziału w projekcie 

Nie dotyczy II-III.2019 

Bezpośrednie testowanie 
metody: grupowe sesje 
poradnicze 

Miejsce zostanie 
ustalone 

III-VI.2019, IX i XII.2019 

Bezpośrednie testowanie 
metody: pośrednictwo pracy 

Miejsce ustalone 
indywidualnie z 
pośrednikiem 

VII-IX.2019 
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Sesja treningowa w Finlandii dla 
doradców: sesje superwizyjne i 
wizyty studyjne 

Tampere, Finlandia V-VI.2019 

Sesja superwizyjna dla doradców 
w Polsce 

Miejsce zostanie 
ustalone  

VII.2019 

Badania fokusowe wśród 
przedstawicieli społeczności 
lokalnych i IU 

Miejsce zostanie 
ustalone 

VIII-IX.2019 

Zadanie 3 – Analiza 
efektów 
testowanego 
rozwiązania (2 m-ce 
X-XI.2019) 

Warsztat partycypacyjny dla os. 
reprezentujących IU, ekspertów 

Miejsce zostanie 
ustalone 

X 2019 

Badania fokusowe wśród 
przedstawicieli społeczności 
lokalnych i PUP 

Miejsce zostanie 
ustalone 

X-XI 2019 

Raport z podsumowania 
analizy wyników testowania 

 

Nie dotyczy X-XI 2019 

Zadanie 4 – 
Opracowanie z 
partnerem 
ponadnarodowym 
ostatecznej 
wersji produktu (3m-
ce, XII.2019-II.2020) 

Nie dotyczy Nie dotyczy XII.2019-II.2020 

Zadanie 5 -Działania 
związane z 
wdrożeniem 
rozwiązania do 
praktyki 
(2m-c, III.2020-
IV.2020) 

Seminarium wdrożeniowe 
Miejsce zostanie 
ustalone 

III-IV.2020 

Wdrożenie rozwiązania przez IU Nie dotyczy III-IV.2020 

Zadanie 6 - 
Wypracowanie 
rekomendacji dla 
instytucji 
użytkownika 
(1m-c, V.2020) 
 

Nie dotyczy Nie dotyczy V 2020 
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