SPOTKANIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU
SYSTEMOWEGO „DECYDUJĘ O SOBIE – MYŚLĘ O SWOJEJ PRZYSZŁOŚCI.
AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW GMINY BOBOWA”.
Bobowa, dnia 31.05.2011 r.
Uczestnicy spotkania: Kierownik OPS: Agnieszka Wypych
Koordynator projektu: Małgorzata Rodak
Specjalista ds. Rozliczeń: Dorota Popiela
Pracownicy socjalni: Maria Migacz
Beata Kopczyńska
Wiesława Magiera
Beata Szafraniec
Jadwiga Kmak
Podsumowano realizację zadań w miesiącu maju 2011 r.
Zrekrutowano 3 BO w związku z rezygnacją 3 uczestników/uczestniczek w udziale w
projekcie. Podpisano 3 kontrakty oraz przygotowano niezbędną dokumentację.
W dniu 04.05.2011 rozpoczęto realizację kursu zawodowego „Nowoczesny sprzedawca z
obsługą kasy fiskalnej, komputera i terminali płatniczych” - kurs zakończono 26.05.2011 r.
W dniu 09.05.2011 rozpoczęto realizacje kursu „Spawacz spoin pachwinowych i czołowych
metodą MSG 135”
W dniu 04.05.2011 rozpoczęto realizację kursu zawodowego „Mała księgowość” - kurs
zakończono 26.05.2011 r.
W dniu 09.05.2011 rozpoczęto realizacje kursu - prawo jazdy kat. C
Podpisanie umowy na zrealizowanie kursu – Operator koparki jedno naczyniowej kl. II.
Następnie odstąpienie od umowy ze względu na rezygnację BO z uczestnictwa w projekcie.
Przygotowanie i przesłanie do trzech firm zapytania o przeprowadzenie kursu na Operatora
koparko-ładowarki kl. III
Przygotowano i przesłano korektę wniosek o płatność za okres I-III 2011 r.
Wizytowanie miejsc w których odbywały sie szkolenia zawodowe i sporządzenie dokumentacji
fotograficznej. Informacje na ten temat umieszczono na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.
Pracownicy socjalni na bieżąco monitorowali podpisane kontrakty socjalne.
Pracownicy socjalni na bieżąco monitorowali podpisane kontrakty socjalne oraz udzielali
bieżącej pomocy BO.
Przygotowano i przesłano do PUP w Gorlicach wykaz uczestników/uczestniczek projektu oraz
informację na temat planowanego wsparcia wraz z oświadczeniami – w ramach podpisanego
projektu .
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