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Przeprowadzonej w Biurze projektów Stowarzyszenia Czas Przestrzen Tozsamosc przy
al. Piastów 1/6, 71-445 Szczecin w dniu 22 pazdziernika 2013 r. przez Pania Joanne
Gabinowska i Iwone Dubie1 - pracowników Biura ds. Organizacji Pozarzadowych, na
podstawie upowaznien do kontroli nr WO-I.0052.271.1.2013.KB
i WO-I.0052.270.1.2013.KB.

Kontrola objeto szkolenie dotyczace CSR - biznesu odpowiedzialnego spolecznie zgodnie

z aneksem nr 6 z dnia 31.12.2012 r. w ramach umowy "wspólnej" CRU nr 10/0004517 z dnia

27.09.2010 r. pn. "Szczecinskie Centrum Wspieranie Organizacji Pozarzadowych - Sektor 3"

Kontrolujacy dokonal nastepujacych czynnosci kontrolnych:

Na podstawie § 5 ust. 11 Zalacznika do Zarzadzenia Nr 197/07 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 25 kwietnia 2007 w sprawie .zasad i trybu sprawowania kontroli nad
sposobem realizacji zadan publicznych, wykorzystania majatku i srodków finansowych
Gminy Szczecin przez podmioty prowadzace dzialalnosc pozytku publicznego, spóldzielnie
socjalne oraz jednostki organizacyjne podlegle organom administracji publicznej lub przez
nie nadzorowane oraz zgodnie z informacja zawarta w aneksie nr 6 z dnia 31.12.2012 r. do

umowy CRU nr 10/0004517 z dnia 27.09.2010 r., informacja uzupelniajaca sprawozdanie
(z dnia 29.08.2013 r.) z realizacji w/w zadania publicznego za okres
01-06.2013 r., przeprowadzono kontrole szkolenia dotyczacego CSR pn. "Wspólpraca
z przedsiebiorcami w ramach CSR" (zaplanowanego na dzien 22-23.10.2013 r.)

W wy.nikup.owyzszych czynnosci kontrolujacy dokonal nastepujacych us~alen:

W dniu 22 pazdziernika 2013 r. w godz. 9:00-15:30 w siedzibie biura projektów
Stowarzyszenia Czas Przestrzen Tozsamosc, mieszczacego sie przy al. Piastów 1/6
w Szczecinie odbyla sie pierwsza czesc szkolenia dotyczacego CSR - biznesu
odpowiedzialnego prowadzonego przez Pania Magdalene Cylwik (psycholog spoleczna,
trenerke, konsultantke ds. CSR). Uczestnicy podczas pierwszego dnia szkolenia zostali
wprowadzeni w zagadnienia spolecznej odpowiedzialnosci biznesu, poznali ABC budowania
dlugofalowej wspólpracy z biznesem, jej korzysci i potencjaly wdrazania we wlasnej
organizacji. Liste uczestników szkolenia przedstawia zalacznik nr 1.

Nie stwierdzono zadnych nieprawidlowosci w realizacji tej czesci umowy.



Protokól kontroli sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, z których jeden
doreczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o mozliwosci zgloszenia w terminie 14 dni od
podpisania protokolu pisemnych wyjasnien co do zawartych w protokóle ustalen.

Czesc skladowa niniejszego Protokolu stanowia nastepujace zalaczniki:
- Zalacznik nr 1 - Lista obecnosci uczestników szkolenia pn. "Wspólpraca z przedsiebiorcami,
w ramach CSR"
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SZKOLENIE

"Szkolenie NGO- Wspólpraca z przedsiebiorcami w ramach CSR"

Termin: 22.10.2013 r. Miejsce: Szczecin, ul. Piastów l u-6

Lista obecnosci, odbioru materialów, korzystania z poczestunku.
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Projekt finansowany ze srodków Miasta Szczecin

Miasto Szczecin


