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PLAN WSPÓŁPRACY  W PROJEKCIE GRANTOWYM 

„Nowoczesny stolarz na rynku pracy” 

§1  

Wstęp  

Plan Współpracy  opracowano  w ramach  projektu grantowego „Nowoczesny stolarz na rynku pracy” w ramach działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa, oś IV. Innowacje 

społeczne i współpraca ponadnarodowa nr umowy UDA-POWR.04.03.00-00-0096/17-00 

1.  Nr umowy UDA-POWR.04.03.00-00-0096/17-00. 

2. Do realizacji Planu Współpracy  , na podstawie umowy partnerskiej zobowiązani są :  

a. Lider projektu : Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji "Pomost" NIP 9271873207 REGON 080086485 

Ul. Okrężna 3 

66-200 Świebodzin  Województwo lubuskie  

Telefon 601566012 

Adres e-mail stow.pomost@gmail.com 

Adres strony: www.naszpomost.plPartner krajowy: Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji "Pomost",  ul. Okrężna 3,  66-200 Świebodzin, www.naszpomost.pl;  

stow.pomost@gmail.com 

mailto:stow.pomost@gmail.com
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b. Partner ponadnarodowy: Berufsförderungswerk der Bauindustrie Berlin-Brandenburg e.V, Karl Marx Str. 27, 14482 Postdam,                                                            Tel.: 

0335/ 4140-231, Email: m.ritter@bfw-bb.de, strona www: http://www.bfw-bb.de 

 

 

 

§2 

Plan Współpracy -ustalenia partnerów 

Kamień 
milowy 

Działanie Wskaźnik Warto
ść 

wsk. 

Dokumenty Termin 
realizacji 

Ustalenia partnerów 

I. Plan 

współpracy z 

partnerem 

 

1. Konferencja 
on- line w celu 
opracowania 
Planu Współpracy 

Liczba 
uczestników 
spotkania 
 

4 Lista obecności, 
Protokół ze 
spotkania 
 

I-III 2021 Partner projektu „Pomost” zorganizuje konferencję on-line w ilości 
6hw celu omówienia planu współpracy oraz jego opracowania w 
projekcie grantowym, omówienie zadań, transferu rozwiązania, 
wymiany doświadczeń pomiędzy  partnerami. W konsultacjach 
wezmą udział 4 osoby powołane do zespołu roboczego  od lidera i 
partnera krajowego. Zaangażowany będzie tłumacz  konsekutywny, 
aby zapewnić wszystkim równość szans i niedyskryminację. 
Partnerzy ustalili, że koordynatorem projektu będzie Pani 
Małgorzata Jażdżewska. Dane osób z  Grupy docelowej  zostaną 
ujęte w formie tabeli wraz z oświadczeniem o przechowywaniu 

mailto:m.ritter@bfw-bb.de
http://www.bfw-bb.de/


 

 
Projekt grantowy „Nowoczesny stolarz na rynku pracy ”, numer grantu W.200.II.2019, realizowany od 1.09.2020r. do 31.06.2021 r. przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji 

„Pomost” w partnerstwie z BFW -Niemcy,  finansowany w ramach „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w ramach działania: 
4.3 Współpraca ponadnarodowa, oś IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa . 

 

 

danych osobowych. Parter krajowy będzie  odpowiedzialny za 
umieszczanie informacji o realizacji projektu na stronach 
internetowych partnerów i portalu społecznościowym  „Facebook” 
o realizowanym projekcie informowane będą także media. 

2. Plan 
współpracy 
partnerskiej 
 

Liczba planów 
współpracy 
 

1 Plan współpracy I-III 2021 Plan współpracy partnerskiej w projekcie grantowym pomoże 
realizować zaplanowane działania , uszczegółowić je,  a także w razie 
potrzeby modyfikować. Partnerzy ustalili wspólnie , aby Plan 
współpracy partnerskiej miał formę tabelaryczną , zawierająca takie 
elementy jak: nazwa kamienia milowego, nazwa działania, wskaźniki 
do osiągnięcia , termin realizacji działania oraz opisy. Plan 
współpracy partnerskiej  zostanie przetłumaczony na język 
niemiecki. 

II. 
Opracowanie 
rozwiązania 
(produktu) 

1. Warsztaty 

zawodowe u 

partnera 

niemieckiego 

Liczba 
uczestników 
warsztatów 
 

10 Lista obecności, 
Certyfikat 
uczestnictwa 
 

IV-VI 2021 Powołana będzie grupa docelowa. Grupą docelową, do której 
skierowane jest to rozwiązanie to uczestnicy CIS oraz kadra w niej 
pracująca. 10 uczestników CIS (4kobiety i 6 mężczyzn) oraz 5-
osobowa kadra instruktorska CIS. Są to osoby zamieszkujące w woj. 
lubuskim, 10 uczestników CIS (4kobiety i 6 mężczyzn) przejdzie pełen 
cykl unikatowego szkolenia poprzez zajęcia teoretyczne, praktyczne 
i praktyki zawodowe pozwalające uzyskać pełne kwalifikacje w 
oferowanym zawodzie.  

2. Spotkania 
partnerów-praca 
merytoryczna nad 
nowym 
rozwiązaniem 

Liczba 
uczestników 
spotkania 
 

10 Lista obecności, 
certyfikaty 
uczestnictwa, 
raport 
ze spotkania 

III-V 2021 Partnerzy zaprezentują  swoje doświadczenie w zakresie edukacji 
zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, gdyż uczestnikami CIS są osoby 
uzależnione, bezdomne, chore, ubogie, bezrobotne i  zaplanowanie 
dla nich  praktyk zawodowych musi odbyć się  ze szczególną 
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 dbałością. W spotkaniu trwającym  8 h weźmie udział 10 osób  z 
każdej strony. Warsztaty zawodowe odbędą się u partnera 
niemieckiego. Praktyki u partnera polskiego. Za przejazd do 
Frankfurtu, nocleg uczestników, posiłki podczas warsztatów, 
materiały szkoleniowe, tłumaczenie warsztatów, przerwę kawową, 
wynagrodzenie osób prowadzących warsztaty i osób 
merytorycznych pokrywają partnerzy zgodnie z ustalonym i 
przyjętym budżetem grantu. 

 3. Trening dla 
kadry zawodowej 

Liczba 
uczestników 
treningu 
 

6 Lista obecności, 
Certyfikat 
uczestnictwa 
 

IV-VII 2021 5-osobowa kadra instruktorska CIS zapozna się  ze specyfiką zawodu 
i przejdzie całą ścieżkę umożliwiająca prowadzenie kursów wraz z 
partnerem niemieckim zgodnie z unikatowym programem 
edukacyjnym. W części spotkań weźmie również udział kierownik 
CIS. 

4. Opracowanie 
programu praktyk 

Liczba 
programów 
praktyk 

1 Program 
praktyk 

V-IX 2021 Zostanie opracowany program praktyk przez 1 osobę. Zadanie 
zostanie zlecone przez Lidera. Praktyki zawodowe odbędą się w 
Świebodzinie. 

5.Wstępna 
koncepcja 
adaptacji 
programu 

Liczba wstępnych 
koncepcji 
adaptacji 
Programu 

 

1 Wstępna 
koncepcja 
adaptacji 
programu 

VII-IX 2021 10 uczestników zdobędzie umiejętności zawodowe - techniki cięcia 
drewna, zasady bezpiecznego korzystania z maszyn, czytanie i 
wdrażanie rysunków technicznych, stosowanie różnych technik 
obróbki drewna. Dodatkowym atutem będzie poznanie specyfiki 
pracy na rynku niemieckim - uczestnicy zdobędą wiedzę na temat 
podstawowych wyrażeń i terminologii w języku niemieckim, pracy 
zgodnej z zasadami niemieckiego prawa pracy, aspektów ochrony 
środowiska, a także pracy w małych zespołach. Poznają również 
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zasady nowoczesnej ergonomii. Za opracowanie wstępnej konceptu 
adaptacji programu odpowiedzialny będzie Lider. 

III. 
Opracowanie 
końcowej 
wersji 
rozwiązania i 
planu jego 
wdrażania 

1. Praktyki 
zawodowe w 
Świebodzinie 

Liczba 
uczestników 
warsztatów 
 

10 Lista obecności, 
Certyfikat 
uczestnictwa 
Dokumentacja 
zdjęciowa z 
przebiegu 
warsztatów 

V-IX 2021 
 

Praktyki zaplanowano na 10 dni (60h), na terenie siedziby CIS w 

Świebodzinie, dzienny czas praktyk to 6-7 h. Praktyki zawodowe 

będą nadzorowane przez kadrę i lidera. 

2. Konsultacje u 
kadry u partnera 
niemieckiego 

Liczba 
uczestników 
biorących udział 
w konsultacjach 

5 Lista obecności V-IX 2021 Lider zatrudni 2  specjalistów opracowujących plan współpracy. 
Osoby te zaangażowane będą do realizacji projektu standardowego 
u lidera  i jednocześnie do realizacji grantu u lidera i partnera. 

3. Opracowanie 
programu 
nauczania 

Liczba 
programów 
nauczania 
 

1 Program 
nauczania 

VIII-IX 2021 Przez Lidera zostanie zatrudniona osoba do opracowania programu 
nauczania. Innowacyjny program nauczania w zakresie polsko-
niemieckiego specjalisty obróbki drewna i konserwacji elementów 
drewnianych zostanie wprowadzony do programu szkoleniowego 
Centrum Integracji Społecznej w Świebodzinie. Kurs zawodowy w tej 
dziedzinie obejmie co najmniej 10 uczestników projektu 
standardowego. Opracowany program nauczania wejdzie również 
do stałej oferty szkoleniowej i będzie wykorzystywany przy realizacji 
oferty edukacyjnej. 

IV. Wdrażanie 
rozwiązania 

1. Podjęcie 
uchwały 
stowarzyszenia o 

Liczba uchwał o 
wdrożeniu 
Programu 

1 Uchwała o 
wdrożeniu 
Programu 

IX-X 2021 Zostanie podjęta uchwała Stowarzyszenia o wdrożeniu Programu 
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wdrożeniu 
Programu 

 

2. Promocja 
Programu na 
stronie WWW 
partnerów 

Liczba informacji 
w mediach 
 

2 Kopia publikacji 
na 
stronie www 
 

I-X 2021 W województwie lubuskim jest łącznie 26 Centrów Integracji 
Społecznej, które zostaną powiadomione o adaptacji programu 
nauczania do zawodu deficytowego. Zamieszczenie informacji na 
stronie internetowej wnioskodawcy, która jest wielojęzyczna, 
spowoduje nieograniczony dostęp do rezultatów projektu. Również 
partner niemiecki będzie promował rozwiązanie za pomocą swojej 
strony internetowej , co będzie skutkowało poinformowaniem o 
opracowanym programie podmiotów niemieckich. 

 

Koordynator projektu grantowego 

„Nowoczesny stolarz na rynku pracy” 

MAŁGORZATA JAŻDŻEWSKA 

 

 

 

                  Świebodzin, 09.11.2020 rok 
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DER AKTIONSPLAN FÜR DAS GEWÄHRUNGSPROJEKT  

"Ein moderner Schreiner auf dem Arbeitsmarkt"  

 

§1  

Einleitung 

Der Aktionsplan wurde im Rahmen der Maßnahme im Rahmen des Zuschussprojekts "Moderner Schreiner auf dem Arbeitsmarkt" entwickelt: 4.3 Transnationale 

Zusammenarbeit, oś IV. Vertrag über soziale Innovation und transnationale Zusammenarbeit Nr UDA-POWR.04.03.00-00-0096/17-00 

1.  Vertrags-Nr. UDA-POWR.04.03.00-00-0096/17-00. 

2. Sie sind verpflichtet, den Aktionsplan im Rahmen der Partnerschaftsvereinbarung umzusetzen:  

a. Projektleiter: Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji "Pomost"  Steuernummer  9271873207 USt - IdNr 080086485 

Ul. Okrężna 3 

66-200 Świebodzin  Region:  lubuskie  

Handy 601566012 

E-mail :  stow.pomost@gmail.com 
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Adresse der Seite: www.naszpomost.plPartner krajowy: Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji "Pomost",  ul. Okrężna 3,  66-200 Świebodzin, www.naszpomost.pl;  

stow.pomost@gmail.com 

b. Transnationaler Partner: Berufsförderungswerk der Bauindustrie Berlin-Brandenburg e.V, Karl Marx Str. 27, 14482 Postdam,       

                               Tel.: 0335/ 4140-231, Email: m.ritter@bfw-bb.de, Adresse der Seite:  www: http://www.bfw-bb.de 

 

§2 

Aktionsplan - Vereinbarungen der Partner 

 

Meilenstein Wirkung Anzeige Indik
ator
wert 

Dokumente Termin der 
Abwicklung 

Vereinbarungen der Partner 

I. 

Kooperationsp

lan mit einem 

Partner 

 

1. Online-
Konferenz zur 
Entwicklung eines 
Kooperationsplans 

Anzahl der 

Besprechungsteil-

nehmer 

4 Stundenzettel, 
Minuten des 
Treffens 
 

I-III 2021 Der Partner des "Bridge" -Projekts organisiert eine 6-stündige 
Online-Konferenz, um den Kooperationsplan und seine Entwicklung 
im Rahmen des Zuschussprojekts zu erörtern, die Aufgaben zu 
erörtern, die Lösung zu übertragen und Erfahrungen zwischen 
Partnern auszutauschen. An den Konsultationen nehmen 4 
Personen teil, die vom Leiter und vom nationalen Partner in das 
Arbeitsteam berufen werden. Konsekutivdolmetscher werden 
einbezogen, um Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung für alle 
zu gewährleisten. Die Partner waren sich einig, dass die 

mailto:stow.pomost@gmail.com
mailto:m.ritter@bfw-bb.de
http://www.bfw-bb.de/
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Projektkoordinatorin Frau Małgorzata Jazdzewska sein wird. Die 
Daten der Zielgruppe werden in Form einer Tabelle zusammen mit 
der Erklärung zur Speicherung personenbezogener Daten 
dargestellt. Der nationale Partner ist dafür verantwortlich, 
Informationen über die Projektumsetzung auf den Websites der 
Partner und auf der Social-Networking-Website "Facebook" zu 
platzieren. Die Medien werden auch über die Umsetzung des 
Projekts informiert. 

2. 
Partnerschaftsplan  

Anzahl der 

Kooperationsplän

e  

1 Kooperationsplan I-III 2021 Der partnerschaftliche Kooperationsplan im Rahmen des 
Zuschussprojekts wird dazu beitragen, die geplanten Aktivitäten 
umzusetzen, detaillierter zu gestalten und gegebenenfalls zu 
ändern. Die Partner einigten sich gemeinsam darauf, dass der 
Partnerschaftsplan tabellarisch sein sollte und folgende Elemente 
enthält: Name des Meilensteins, Name der Aktivität, zu erreichende 
Indikatoren, Frist für die Durchführung der Aktivität und 
Beschreibungen. Der Partnerschaftsplan wird ins Deutsche 
übersetzt. 

II. Entwicklung 
einer Lösung 
(Produkt) 

1. Professionelle 

Workshops mit 

einem deutschen 

Partner 

Anzahl der 
Workshopteilneh
mer  

10 Stundenzettel, 
Teilnahmebestäti
gung 
 

IV-VI 2021 Eine Zielgruppe wird festgelegt. Die Zielgruppe für diese Lösung sind 
die Teilnehmer der CIS und die darin tätigen Mitarbeiter. 10 CIS-
Teilnehmer (4 Frauen und 6 Männer) und 5 CIS-Ausbilder. Dies sind 
Menschen, die in der Provinz leben. In der Woiwodschaft Lubuskie 
durchlaufen 10 CIS-Teilnehmer (4 Frauen und 6 Männer) einen 
vollständigen Zyklus einzigartiger Schulungen durch theoretische 
und praktische Kurse und Lehrstellen, um die volle Qualifikation für 
den angebotenen Beruf zu erlangen. 
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2. Treffen der 
Partner - 
inhaltliche Arbeit 
an der neuen 
Lösung 

Anzahl der 
Besprechungsteil
nehmer  

10 Stundenzettel, 
Teilnahmebeschei
nigungen, Bericht  
von der 
Besprechung 
 

III-V 2021 Die Partner werden ihre Erfahrungen im Bereich der beruflichen 
Bildung präsentieren, wobei der Schwerpunkt auf Menschen liegt, 
die von sozialer Ausgrenzung bedroht sind, da CIS-Teilnehmer 
süchtig, obdachlos, krank, arm, arbeitslos sind und die Planung von 
Praktika für sie mit besonderer Sorgfalt durchgeführt werden muss. 
Das 8-stündige Treffen wird von 10 Personen von jeder Seite 
besucht. Beim deutschen Partner finden professionelle Workshops 
statt. Praktikum bei einem polnischen Partner. Für die Reise nach 
Frankfurt werden die Unterkunft der Teilnehmer, die Mahlzeiten 
während der Workshops, die Schulungsunterlagen, die Übersetzung 
des Workshops, die Kaffeepause, die Vergütung der Workshopleiter 
und Fachleute von den Partnern gemäß dem vereinbarten und 
genehmigten Zuschussbudget übernommen.  

 3. Schulung für 
professionelles 
Personal 

Anzahl der 
Schulungsteilneh
mer  

6 Stundenzettel, 
Teilnahmebestäti
gung  

IV-VII 2021 Das 5-köpfige Personal der CIS-Ausbilder lernt die Besonderheiten 
des Berufs kennen und durchläuft den gesamten Weg, um Kurse mit 
einem deutschen Partner gemäß einem einzigartigen 
Bildungsprogramm durchzuführen. Der CIS-Manager wird auch an 
einigen Sitzungen teilnehmen 

4. Entwicklung 
eines 
Praktikumsprogra
mms 

Anzahl der 
Ausbildungsprogr
amme 

1 Praktikumsprogra
mm 

V-IX 2021 Ein Praktikumsprogramm wird von 1 Person entwickelt. Die Aufgabe 
wird vom Leiter in Auftrag gegeben. Die Ausbildung findet in 
Świebodzin statt. 

5. Erstes 
Programmanpassu
ngskonzept 

Anzahl der ersten 
Konzepte für die 

1 Erstes 
Programmanpass
ungskonzept 

VII-IX 2021 10 Teilnehmer erwerben professionelle Fähigkeiten - 
Holzschneidtechniken, Prinzipien der sicheren Verwendung von 
Maschinen, Lesen und Umsetzung von technischen Zeichnungen, 



 

 
Stipendienprojekt "Moderner Schreiner auf dem Arbeitsmarkt", Stipendiennummeru W.200.II.2019, umgesetzt ab 1. September 2020 bis zum 31. Juni 2021 von Stowarzyszenie na Rzecz 

Edukacji „Pomost” in einer Beziehung mit BFW -Deutschland,  finanziert im Rahmen der "Wege der Zusammenarbeit - Unterstützung für Stellen, die internationale Zusammenarbeit 
durchführen" im Rahmen der Maßnahme: 4.3 Transnationale Zusammenarbeit, oś IV. Soziale Innovationen und transnationale Zusammenarbeit. 

 

 

Programmanpass
ung 

Einsatz verschiedener Holzbearbeitungstechniken. Ein weiterer 
Vorteil wird sein, die Besonderheiten der Arbeit auf dem deutschen 
Markt zu erlernen - die Teilnehmer werden Kenntnisse über 
grundlegende Ausdrücke und Terminologie in Deutsch gewinnen, 
nach den Grundsätzen des deutschen Arbeitsrechts, 
Umweltaspekten arbeiten und in kleinen Teams arbeiten. Sie lernen 
auch die Prinzipien der modernen Ergonomie kennen. Der Leader 
wird für die Entwicklung des ursprünglichen Konzepts der 
Anpassung des Programms verantwortlich sein. 

III. 
Entwicklung 
der 
endgültigen 
Fassung der 
Lösung und 
des Plans für 
ihre 
Umsetzung 

1. Berufspraktikum Anzahl der 
Workshopteilneh
mer  

10 Stundenzettel, 
Teilnahmebestäti
gung, 
Fotodokumentati
on des 
Workshops 

V-IX 2021 
 

Das Praktikum ist für 10 Tage (60 Stunden) in der CIS-Zentrale in 

Świebodzin geplant. Die tägliche Praktikumszeit beträgt 6-7 

Stunden. Das Praktikum wird von den Mitarbeitern und dem Leiter 

überwacht. 

2. Beratung mit 
den Mitarbeitern 
des deutschen 
Partners 

Anzahl der 
Teilnehmer an 
Konsultationen 

5 Stundenzettel V-IX 2021 Der Leiter wird 2 Spezialisten beschäftigen, um einen 
Kooperationsplan zu entwickeln. Diese Personen werden an der 
Umsetzung des Standardprojekts für den Leiter und gleichzeitig an 
der Umsetzung des Zuschusses mit dem Leiter und dem Partner 
beteiligt sein. 

3. Entwickeln Sie 
einen Lehrplan 

Anzahl der 
Lehrprogramme 

1 Lehrplan VIII-IX 2021 Eine Person wird vom Leiter beauftragt, den Lehrplan zu entwickeln. 
Ein innovativer Lehrplan für einen deutsch-polnischen Spezialisten 
für Holzbearbeitung und Konservierung von Holzelementen wird in 
das Schulungsprogramm des Zentrums für soziale Integration in 
Świebodzin aufgenommen. An einem professionellen Kurs in diesem 
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Bereich sind mindestens 10 Standardprojektteilnehmer beteiligt. 
Das entwickelte Curriculum wird auch Teil des permanenten 
Schulungsangebots und wird bei der Umsetzung des 
Bildungsangebots verwendet. 

IV. 
Implementieru
ng der Lösung 

1. Annahme des 
Beschlusses des 
Vereins über die 
Durchführung des 
Programms 

Anzahl der 
Resolutionen zur 
Durchführung des 
Programms 

1 Entschließung zur 
Umsetzung des 
Programms 

IX-X 2021 Der Beschluss der Vereinigung zur Umsetzung des Programms wird 
angenommen 

2. Werbung für das 
Programm auf der 
Website der 
Partner 

Anzahl der 
Informationen in 
den Medien 

2 Kopie der 
Publikation am 
Website www 

I-X 2021 In der Woiwodschaft Lubuskie gibt es insgesamt 26 Zentren für 
soziale Integration, die über die Anpassung des Lehrplans an einen 
Defizitberuf informiert werden. Durch die Veröffentlichung von 
mehrsprachigen Informationen auf der Website des Antragstellers 
wird uneingeschränkter Zugriff auf die Projektergebnisse gewährt. 
Der deutsche Partner wird die Lösung auch über seine Website 
bewerben, wodurch deutsche Unternehmen über das entwickelte 
Programm informiert werden. 

 

Koordinator des Stipendienprojekts  

"Ein moderner Schreiner auf dem Arbeitsmarkt"  

MAŁGORZATA JAŻDŻEWSKA 
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