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Informacja pokontrolna z wizyty monitorinę;owej

1. Podstawa prawna do przeprowadzenia wizyty.

Artykuł I §13 pkt.l aneksu do umowy ramowej POKL.07.01.01-16-026/08-02
z dnia 24.07.2009 r. oraz art. 27 ust.l pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. nr 227, poz.1658, z późno zm.).

2. Nazwa jednostki przeprowadzającej wizytę.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

3. Osoby przeprowadzające wizytę.

Bartosz Baziuk
Agnieszka Sieniawska - Słońska

4. Termin przeprowadzenia wizyty.

06.10.2009

5. Nazwa Beneficjenta.

Gmina Gogolin/Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie

6. Działanie/Podziałanie.

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałania 7.1.1 Rozwój iupowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki
pomocy społecznej

7. Tytuł projektu.

Drogowskaz

8. Cel/temat wizyty.

Sprawdzenie zgodności realizacji usługi z wnioskiem o dofmansowanie.

9. Nazwa szkolenia.

Pielęgnacja i tworzenie małych ogrodów

10. Miejsce wizyty (nazwa ośrodka, adres).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie
ul. Strzelecka 20
47 - 320 Gogolin



11. Planowana liczba uczestników.

8 osób

12. Liczba uczestników w dniu wizyty.

7 osób

13. Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej usługę i przedstawiającej realizację
projektu w dniu wizyty.

Paweł Barłoga

14. Prowadzenie dziennika zajęć.

Dziennik praktyk prowadzony jest na bieżąco.

15. Zgodność świadczonej usługi z:
• Umową ramową.

Zachowana

• Wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu.

Zachowana

• Harmonogramem realizacji projektu.

Zachowana

16. Warunki lokalowe:
• Wielkość sali w stosunku do liczby uczestników.

Odpowiednia

• Inne istotne elementy (wyciszenie, odpowiednie oświetlenie).

Sala wykładowa przystosowana do formy szkolenia.

17. Zastosowane środki i sposób ich wykorzystania (pomoce dydaktyczne, sprzęt).

Zastosowano odpowiednie materiały, środki dydaktyczne umożliwiające zdobycie
wiedzy i umiejętności z zakresu warsztatów.

18. Zachowanie wymogów promocji i informacji (oznaczenia sali. sprzętu,
wykorzystywanych materiałów).

Budynek oraz sala wykładowa zawierają oznaczenia promujące oraz informacje o
pochodzeniu środków z jakich finansowany jest projekt.

19. Uczestnicy otrzymują/nie otrzymują stosowne materiały i są/nie są one odpowiednio
oznaczone.

Uczestnicy otrzymali długopisy, notatniki, parasole, smycze, kubki oraz materiały
szkoleniowe odpowiednie oznaczone.

20. Sposób realizacji zobowiązań socjalnych (przerwy kawowe, obiady itp.).

Podczas szkolenia stosowane są rzerwy odczas, których odawana iest kawa,



herbata, kanapki oraz obiad.

21. Uwagi (na podstawie przeprowadzonej wśród uczestników krótkiej ankiety lub
rozmowy).

Z przeprowadzonej wśród uczestników szkolenia ankiety wynika, że wszystkie osoby
(7 osób) są zadowolone z udziału w szkoleniu. 6 osób tematykę szkolenia oceniło
bardzo dobrze, a 1 osoba dobrze.

7 osób wskazało, że zdobyło wiedzę i kwalifikacje zgodne z tematyką szkolenia.

6 osób wybór miejsca i warunki szkolenia oceniło bardzo dobrze, l osoba dobrze.
4 osoby wykazały, że często korzystano z nowoczesnych urządzeń, 2 osoby, że
rzadko, natomiast jedna osoba że bardzo często.

Wszyscy uczestnicy warsztatów (7 osób) wyrazili chęć wzięcia udziału w szkoleniu o
innym obszarze tematycznym.

Wszyscy uczestnicy potwierdzili, że poinformowano ich z jakiego źródła pochodzi
dofinansowanie projektu, z czego 5 osób wymieniło Unię Europejską. W
pozostałych uwagach 3 osoby stwierdziły, że chciałyby aby odbywało się więcej
takich szkoleń oraz że zdobyły obszerną wiedzę.

22. Kwalifikacje osoby prowadzącej usługę (na podstawie krótkiego wywiadu z
prowadzącym usługę).

Prowadzący szkolenie Paweł Bałroga to mgr inż. leśnictwa, który ma ukończony
kurs pedagogiczny

23. Stwierdzone nieprawidłowości.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

24. Inne spostrzeżenia i uwagi.

Brak innych uwag.

25. Wnioski po wizycie.

Brak wniosków.

26. Generalna ocena projektu w zakresie przeprowadzonej wizyty.

Projekt w zakresie przeprowadzonej wizyty monitoringowej realizowany jest
prawidłowo.

Podpisy osób, które przeprowadziły wizytę
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Podpis przedstawiciela jednostki mon itorowanej


