
  
 
 
 

„Projekt “Wsparcie działań misyjnych i rozwoju Stowarzyszenia poprzez wzmocnienie potencjału technicznego” jest finansowany ze 
środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030” 

Szkolenie Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”  

Obsługa systemu sprawozdawczego SL2014  

21.07.2020 r.  Wtorek w godz. 8.30-15.30  

  

Program szkolenia:  

8.30-10.00  

Narzędzia potrzebne do rozpoczęcia pracy z SL2014: 

● Uprawnienia poszczególnych użytkowników SL2014, upoważnienia (D. Krajewski)  
● Logowanie do systemu, przeglądarka internetowa (D. Krajewski)  
● Platforma ePUAP, profil zaufany (D .Krajewski)  
● Praca w systemie SL2014 – pierwsze kroki (A. Kołodziejczak)  

10.30-12.00  

Przygotowanie wniosku o płatność: 

● Obsługa modułów wniosków o płatność  - kwestie praktyczne i merytoryczne (A. Kołodziejczak,        D .Krajewski)  
● Obsługa modułu wniosku o płatność (A. Kołodziejczak, D. Krajewski)  
● Weryfikacja Wniosku o Płatność przez opiekuna (A. Kołodziejczak)  
● Pogłębiona weryfikacja dokumentów w ramach składanych przez beneficjentów wniosków o płatność – dokumenty 

do próby (A. Kołodziejczak)  
● Korekta/y wniosku o płatność – lista kontrolna (A. Kołodziejczak)  
● Formy realizacji projektu partnerskiego, obowiązki Lidera i Partnerów (A. Kołodziejczak, D. Krajewski)  

12.30-14.00  

Nawigacja po systemie  SL2014: 

● Korespondencja i kontakt z opiekunem projektu (D. Krajewski)  
● Tworzenie i przesłanie harmonogramu płatności (P. Strychalska)  
● Monitorowanie uczestników projektu (K. Żurek)  

14.15- 15.30  

● Obsługa modułu baza personelu (K. Jarczewska)  
● Monitorowanie postępu realizacji projektu (A. Kołodziejczak)  
● Zakładka Dokumenty (A. Kołodziejczak) 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE  

SL2014  

21.07.2020 r  Wtorek w godz. 8.30 - 15.30  

Tytuł   Szkolenie Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”   

Obsługa systemu sprawozdawczego SL2014  

Miejsce  Galeria Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych  

Ul. Piotrkowska 17  

Data   21.07.2020 r. 

  

Potwierdzam swoje uczestnictwo w szkoleniu:  

  

Imię i nazwisko:   

Telefon:   

E-mail do kontaktu:   
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Miejsce pracy:   

Osoba niepełnosprawna: TAK □ NIE □  

 

 

 


