
 

 
 

 

Cz owiek – najlepsza inwestycja 
Projekt wspó finansowany przez Uni  Europejsk  w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznegoProjekt 

wspó finansowany przez Uni  Europejsk  ze rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapita  Ludzki, Poddzia anie 9.6.3 Doradztwo dla osób doros ych w zakresie diagnozy 

potrzeb oraz wyboru kierunków i form podnoszenia swoich kompetencji i podwy szania kwalifikacji 
 

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL prowadzi nabór do projektu „ Z nauk  za pan brat – 
kompleksowe doradztwo edukacyjne dla Opolan”. 
Projekt kierowany jest do osób w wieku  od 18 do 64 lat mieszkaj cych na  terenie Miasta Opola. 
W ramach projektu oferujemy  spotkania z doradcami  edukacyjno-zawodowymi, którzy: 

 podpowiedz , jaki kierunek rozwoju jest dla Ciebie najlepszy,  
 doradz  jak dobra cie  edukacyjna dopasowan  do Twoich predyspozycji  

i zainteresowa ,  
 pomog  pozna  Twoje mocne strony, 
 pomog  wybra  optymalne rozwi zania dla dalszego kszta cenia, 
 doradz  jak zdoby  nowe kompetencje,  jakie rozpocz  kursy i szkolenia, które u atwi  

powrót na rynek pracy,  
 pomog   w przekwalifikowaniu i podniesieniu umiej tno ci.  

 
Doradztwo podzielili my  si  na  trzy etapy: 

 Etap I (1 godzina) 
Faza promocji, rekrutacji i budowy zaufania obejmuje wst pne konsultacje  z osobami 
zainteresowanymi otrzymaniem wsparcia, polegaj ce na rozeznaniu sytuacji problemowej 
ka dej osoby, okre leniu jej potrzeb i oczekiwa  , poinformowaniu o mo liwo ci skorzystania  
z indywidualnego poradnictwa edukacyjno-szkoleniowego, pokazaniu korzy ci p yn cych z 
udzia u w doradztwie edukacyjno-szkoleniowym oraz kszta ceniu ustawicznym. 

 Etap II (2x 2 godziny) 
Faza doradztwa edukacyjnego obejmuje porady indywidualne (wypracowanie Indywidualnej 
cie ki Dzia ania), które maj  na celu pog bienie diagnozy potrzeb i mo liwo ci edukacyjnych 

danej osoby oraz udzielenie informacji o formach edukacyjnych. W ramach porad 
indywidualnych ka da osoba b dzie mia a zapewnion  pog bion  analiz  sytuacji zgodnie z jej 
zainteresowaniami, kompetencjami i predyspozycjami. 

 Etap III (2x 2 godziny) 
Faza monitoringu i opieki na etapie uczestnictwa w kszta ceniu obejmuje wsparcie na etapie 
kszta cenia polegaj ce na monitorowaniu post pów uczestników/uczestniczek projektu w 
realizacji Indywidualnej cie ki Dzia ania, eliminowanie barier w procesie kszta cenia, 
motywowanie uczestników/uczestniczek projektu do osi gni cia wyznaczonego celu 
edukacyjnego. 

 
Uczestnik projektu nie ma obowi zku uczestnictwa w ka dym Etapie doradztwa, swój udzia   
w projekcie mo e zako czy  na I ,II lub III Etapie. 
Dodatkowo ka dy uczestnik projektu b dzie móg  skorzysta  z bazy ofert o us ugach edukacyjnych 
oraz bra  udzia  w otwartych dniach edukacyjnych oraz targach ofert edukacyjnych 

 

Biuro projektu: 
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej  
Ul. Krakowska 51, 45-018 Opole 
Tel. 077/ 453 68 25, e-mail:sekretariat@opole.frdl.pl 
Szczegó y na stronie: 
www.doradztwoedukacyjne.opole.frdl.pl 

 
 

 


