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SPOTKANIE ZESPOŁU
PROJEKTOWEGO
W marcu bieżącego roku odbyło się kolejne z zaplanowanych spotkanie zespołu
projektowego projektu „GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY I PARTNERZY WE WSPÓLNYCH
DZIAŁANIACH”.
Spotkania te organizowane są cyklicznie, przynajmniej raz na trzy miesiące. Spotkania te
służą omawianiu postępów w realizacji projektu, problemów towarzyszących tej realizacji i
sposobów ich rozwiązywania a także planowaniu działań na kolejne miesiące jego trwania.
W spotkaniu uczestniczyła kadra zarządzająca projektem a także osoby wytypowane do

współpracy przy realizacji projektu. W trakcie spotkania poruszane były tematy związane z
planami działań na rok 2013 między innymi planowane były harmonogramy szkoleń na
następny rok, omawiano także postępy osiągnięte dotychczas .
Była to też okazja do złożenia sobie życzeń świątecznych i podzielenie się „jajeczkiem:)
Następna okazją do wymiany zdań i podzielenia się opiniami odnośnie przebiegu projektu
będzie spotkanie zespołu w kolejnym kwartale roku 2013.
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SZKOLENIA
Kontynuowane są jeszcze zorganizowane w ramach projektu szkolenia .
Zadania te są realizowane w siedzibach/salach urzędów gmin. Uczestnicy otrzymali
materiały szkoleniowe między innymi takie

Otrzymują także poczęstunek, oraz po każdym zakończonym module szkoleniowym
certyfikat unijny zgodnie z zasadami wizualizacji proj. realizowanych w ramach POKL.
Umiejętności i pedagogiczne przygotowanie trenerów prowadzących zajęcia są zgodne z
obszarem kwalifikacji ,co daje gwarancję osiągnięcia założonych celów projektu oraz
tego, że jego uczestnikom zostanie przekazana wiedza najwyższej jakości.
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WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
WG ISO 9001:2008
Celem wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością jest podniesienie efektywności

działania danego urzędu przez określenie potencjalnych udoskonaleń w pracy
administracyjnej, zasady systematycznej kontroli nad poszczególnymi czynnościami

mającymi wpływ na jakość świadczonych usług , uporządkowanie procesów,
usprawnienie przepływu informacji, zdefiniowanie kompetencji i odpowiedzialności,
usprawnienie funkcjonowania urzędu, usystematyzowanie obiegu dokumentacji.

W chwili obecnej wszystkie urzędy przeszły już z powodzeniem audyt certyfikacyjny .

GRATULUJEMY
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SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE
Kontynuowane są także specjalistyczne, które przyczynią się do podniesienia wiedzy i
umiejętności przez pracowników urzędów gmin.

W ostatnim kwartale odbywały się między innymi szkolenia z zakresu źródeł
finansowania działalności gospodarczej oraz rozwoju umiejętności interpersonalnych

5

Przed namjeszcze dwa przetargi

em

6

Przed namjeszcze \

em

KURSY KOMPUTEROWE I JĘZYKOWE
Realizowany projekt w swoich zapisach
przewidział także kursy komputerowe z
zakresu MS Office Szkolenie to jest
kontynuowane w bieżącym roku . Uczestnicy
podobnie jak w przypadku innych szkoleń
otrzymali materiały szkoleniowe a w trakcie

zajęć otrzymują poczęstunek.
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WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
W miesiącu styczniu złożyliśmy kolejny wniosek i podobnie jak poprzednie dwa został on
zaakceptowany bez żadnych zmian
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