
1. Nazwa projektu  Obsługa kasy fiskalnej 

 

2. Termin realizacji  9 – 19 grudnia 2011 r. 

 

3. Miejsce realizacji  teren Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej 

  

4. Partner projektu  Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego                      

w Rudzie Śląskiej 

 

5. Cele projektu   - pozyskanie nowych umiejętności pozwalających zwiększyć szanse osób  

   niepełnosprawnych na rynku pracy 

-  obsługa handlowa sklepiku RZAZ przez pracowników niepełnosprawnych 

 

6. Oczekiwany rezultat  uczestnicy nabędą umiejętności związane z obsługą kasy fiskalnej                          

w zakresie umożliwiającym samodzielną pracę z urządzeniem, w tym: 

uruchomienie kasy, raportowanie, sporządzanie wyciągów z kasy fiskalnej 

 

7. Budżet    Projekt realizowany w ramach budżetu RZAZ ze środków Zakładowego  

Funduszu Aktywności 

 

 

 

 

1. Nazwa projektu  Szycie oraz modelowanie firan i zasłon 

 

2. Termin realizacji  19 – 30 marca 2012 r. 

3. Miejsce realizacji   Pracownia Krawiectwa w Rudzie Śląskiej, ul. Planty Kowalskiego 3 

4. Partner projektu   Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego 

                        w Rudzie Śląskiej 

5. Cele projektu   - pozyskanie nowych umiejętności pozwalających zwiększyć szanse osób  

  niepełnosprawnych na rynku pracy 

    - poszerzenie przez RZAZ asortymentu wykonywanych usług 

6. Oczekiwany rezultat  - uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie projektowania, szycia,  

  modelowania firan i zasłon z wykorzystaniem dostępnych materiałów    

  dekoracyjnych oraz przy użyciu odpowiednio dobranych ściegów,   

  przyrządów  

    - RZAZ może pozyskać nowych odbiorców usług i zwiększyć dochody własne 

7. Budżet    Projekt realizowany w ramach budżetu RZAZ ze środków Zakładowego  

Funduszu Aktywności 

 



 

1. Nazwa projektu  Podstawy ogrodnictwa i malej architektury 

 

2. Termin realizacji  11 – 22 czerwca 2012 r. 

 

3. Miejsce realizacji   teren Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej 

 

 

4. Partner projektu   Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego 

                        w Rudzie Śląskiej 

 

5. Cele projektu   - pozyskanie nowych umiejętności pozwalających zwiększyć szanse osób  

  niepełnosprawnych na rynku pracy 

    - poszerzenie przez RZAZ asortymentu wykonywanych usług 

    - upiększenie otoczenia wokół Zakładu 

 

6. Oczekiwany rezultat  - uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu ochrony środowiska, a także  

  umiejętności rozróżniania różnych typów roślin, tworzenia kompozycji     

  zielonych, wykonywania projektów rabatek kwiatowych, zasad   

  prawidłowej pielęgnacji trawnika i roślin 

 

7. Budżet    Projekt realizowany w ramach budżetu RZAZ ze środków Zakładowego  

Funduszu Aktywności 

 


