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l.p

1.

Form a w sparcia

Szkolenie

Zakres form y w sparcia

Koparko-ładow arka

Liczba osób
objętych
w sparciem

1

Miejsce odbyw ania stażu / szkolenia / prac
interw encyjnych / konferencji/ w arsztatów
(dokładny adres)

Uniw ersytet Ośw iatow y Lubomir Zw orecki, ul.
Kossaka 118 , 64-920 Piła, zajęcia teoretyczne i
praktyczne

Okres realizacji
szkolenia/stażu/prac
interw encyjnych/ konferencji
/w arsztatów od…….. do ……

Godziny
realizacji
w sparcia
od ……
do……

25.08.2017

16:00-20:00

26.08.2017

08:00-16:00

27.08.2017

08:00-16:00

Uw agi

Szkolenie w ynikające z potrzeb
oraz IPD Uczestników

***W przypadk u form wsparcia obejmujących spotk ania indywidualne z UP, Beneficjent nie jest w stanie zaplanować „z góry” w ujęciu miesięcznym, grafik u poszczególnych spotk ań. Wynik a
to z charak teru poszczególnych działań – k ontak ty i spotk ania bezpośrednie z mentorami, pośrednik iem/pośrednik ami pracy, doradcą zawodowym itp. mają charak ter ciągły, często wynik ają
z potrzeb bieżących UP (w dużej części przypadk ów uczestnicy zgłaszając potrzebę spotk ania np. z mentorem indywidulanie umawiają się na spotk ania doraźne, „ad hoc”, np. „dziś po stażu”,
lub k ontak tują się bezpośrednio z czy też telefonicznie z doradcą/mentorem w celu omówienia doraźnych problemów, oraz możliwych sposobów ich rozwiązania), co wyk lucza możliwość
zaplanowania z wyprzedzeniem dużej części spotk ań. Beneficjent mając na uwadze umożliwienie sk ontrolowania danej formy wsparcia przez Wydział Kontroli na prośbę IP przek aże
uszczegółowienie form wsparcia z Zadań 1-2 i 5 zaplanowanych na ok res objęty planowaną k ontrolą wsparcia (np. w odniesieniu do danego tygodnia wsk ażemy datę, godzinę i adres realizacji
wsparcia doradczego czy mentorsk iego, k tóre będzie ak tualne i potwierdzone przez personel projek tu i UP na dzień wygenerowania informacji dla Wydziału Kontroli IP). Z uwagi na sk alę
projek tu oraz główne założenie przyświecające realizacji wsparcia w projek cie, tj. jego indywidualizację do potrzeb UP, raportowanie działań w Zadań 1-2 i 5 wymagałoby realnie codziennej
ak tualizacji danych w przesłanym do IP harmonogramie, lub zmieniło by charak ter form wsparcia (spotk ania doradcze mogło by utracić charak ter spotk ań dostosowanych do indywidualnych
i bieżących potrzeb UP na rzecz sztywnych, zaplanowanych odgórnie spotk ań wg ustalonego grafik u).
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