Cminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
42-350 Koziegłowy, ul. 3 Maja 25
Tel/fax: l034l 3876928

e-mai l : opieka.spoleczna@kozieg lowy. pl

Koziegłowy, dn, 06.05.2014 r

List referencyjny
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach, realizując projekt ,,Mogę
więcej" współfinansowany ze środkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet Vll. Promocja integracji społecznej
Poddziałanie 7.1.1 Rozwoj iupowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodkipomocy społecznej,
zlecił firmie Szara Sowa Szkolenia i poradnictwo Grzegorz Mandrysz, 43-178 Ornontowice, ul.
Grabowa 10 Iok. 6 przeprowadzenie następujących form wsparcia, w których brało udział łącznie 27
osób uczestniczącym w ww. projekcie:

1.

2.
3.

grupowy trening z zakresu zarządzania igospodarowania czasem,
grupowy trening z zakresu zarządzania domowym budżetem,
grupowy trening z zakresu komunikacji niewerbalnej.

ZĄęcia prowadzone były w podziale na dwie grupy w terminie 24,03.2014
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Zrealizowane formy wsparcia były współfinansowane
Europejskiego Funduszu Społecznego.
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31.03.201 4. Każda grupa
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Treningi były przeprowadzone przez Pana Grzegorza Mandrysza w sposob profesjonalny pod
względem merytorycznym i organizacyjnym, zgodnie z warunkami umowy, Zlecenie zostało
zrealizowane terminowo, a dokumentacja form wsparcia przygotowana dokładnie i zgodnie z
wymagan iami Zamawiającego,

Pan Grzegorz Mandrysz jest osobą bardzo zaangażowaną w powierzone mu zadania, atakże

bardzo kontaktową i rzetelną w wykonywanej pracy.

Sposób prowadzenia zajęc oraz program zĄęc zostały bardzo wysoko ocenione przez osoby
uczestniczące w treningach. Uczestniczki i uczestnicy zajęc podkreślali, ze zajęcia były prowadzone w
sposób ciekawy, angazujący ich do działania oraz podniosły ich umiejętności interpersonalne.

Polecamy Pana Grzegorza Mandrysza jako profesjonalnego organizatora szkoleń oraz

kompetentnego

i

wykwalifikowanego trenera.
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