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Pani/Pan Dyrektor/Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Ośrodka Pomocy Społecznej

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu przesyła informację, iż Centrum Rozwoju
Zasobów Ludzkich (CRZL) w Warszawie przeprowadza rekrutację na szkolenia w zakresie specjalizacji II
stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowanych w ramach projektu 1.20 „Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej" współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Z województwa dolnoślaskiego na specjalizację II stopnia może być zakwalifikowanych
maksymalnie 18 osób, przy czym limit miejsc na poszczególne kierunki specjalizacji II stopnia wygląda
następująco:
1. praca socjalna z dziećmi - Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Lublinie - 2
miejsca;
2. praca socjalna z osobami starszymi - Wydział Zamiejscowy w Szczecinie Wyższej Szkoły
Pedagogicznej TWP w Warszawie - 2 miejsca;
3. praca socjalna z osobami bezrobotnymi - Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu s.c. Bożena Ziomek i
Adam Ziomek w Olsztynie - 2 miejsca;
4. praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi - Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu s.c.
Bożena Ziomek i Adam Ziomek w Olsztynie - 2 miejsca;
5. praca socjalna z osobami upośledzonymi umysłowo - Szkoła Policealna Pracowników Służb
Społecznych w Lublinie - 2 miejsca;
6. praca socjalna z osobami będącymi ofiarami przemocy - Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu s.c.
Bożena Ziomek i Adam Ziomek w Olsztynie - 2 miejsca;
7. praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi fizycznie - Instytut Rozwoju Służb Społecznych
w Warszawie - 2 miejsca;
8. praca socjalna z osobami uzależnionymi, w szczególności od alkoholu i narkotyków - Szkoła
Policealna Pracowników Służb Społecznych w Lublinie - 2 miejsca;
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9. praca socjalna z rodziną wychowującą dziecko - Akademia Pedagogiki Specjalnej w
Warszawie - 2 miejsca.
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że specjalizacje odbywać się będą w miastach, które zostały
wskazane tłustym drukiem, a przewidywany termin rozpoczęcia zajęć to wrzesień 2011 roku.
Jednocześnie informujemy na prośbę CRZL, że w ramach projektu zostaną pokryte następujące
koszty:
-

prowadzenia zajęć dydaktycznych,

-

podróży uczestników,

-

zakwaterowania i wyżywienia uczestników,

-

materiałów dydaktycznych i podręczników,

-

obsługi administracyjno-biurowej uczestników,

-

ubezpieczenia każdego uczestnika specjalizacji w okresie realizacji umowy w zakresie
następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę co najmniej 5000 złotych,

-

opłat z tytułu egzaminów przed Regionalną Komisją Egzaminacyjną (RKE) do spraw
specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych lub Centralną Komisją Egzaminacyjną (CKE)
do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych, z wyjątkiem egzaminów
poprawkowych,

-

przygotowania uczestników szkoleń do egzaminu przed Regionalną Komisją Egzaminacyjną
do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych lub Centralną Komisją
Egzaminacyjną (CKE) do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych,

-

opracowania skryptu dla uczestników szkoleń w zakresie przygotowania do egzaminu przed
Regionalną Komisją Egzaminacyjną do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników
socjalnych lub Centralną Komisją Egzaminacyjną (CKE) do spraw stopni specjalizacji
zawodowej pracowników socjalnych.
W związku z powyższym prosimy o zgłoszenia osoby zainteresowane podjęciem kształcenia

na ww. kierunkach i miastach w ramach specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny,
które spełniają łącznie następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego na podstawie przepisów
ustawy o pomocy społecznej,
b) wykonują zawód pracownika socjalnego, zatrudnione są w jednostkach organizacyjnych pomocy
społecznej lub w podmiotach i instytucjach, o których mowa w art. 120 ustawy o pomocy społecznej
na jednym ze stanowisk: pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej,
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starszy specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej-koordynator i główny
specjalista,
c) posiadają co nąjmniej pięcioletni staż pracy na jednym ze stanowisk: pracownika socjalnego, starszego
pracownika socjalnego, specjalisty pracy socjalnej, starszego specjalisty pracy socjalnej, starszego
specjalisty pracy socjalnej-koordynatora lub głównego specjalisty w jednostkach organizacyjnych
pomocy społecznej lub w podmiotach i instytucjach, o których mowa w art. 120 ustawy o pomocy
społecznej (o ile w ramach posiadanego pięcioletniego stażu pracy wykonywali i/lub wykonują zadania
określone w tej ustawie),
d) posiadają I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny lub ukończone studia magisterskie na
jednym z kierunków: pedagogika, politologia, psychologia, socjologia, lub nauki o rodzinie.
W przypadku podmiotów niepublicznych, o których mowa w art. 120 Ustawy o pomocy społecznej, na
szkolenie danego typu nie może być zgłoszonych więcej niż 20 % zatrudnionych w jednym miejscu pracy
(u jednego pracodawcy). Obliczając limit 20 % zatrudnionych należy wziąć pod uwagę także liczbę
pracowników dotychczas przeszkolonych na szkoleniach z zakresu specjalizacji I i II stopnia w ramach
projektu.
Kompletne zgłoszenia kandydatów na szkolenia specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik
socjalny powinny składać się z:
1. karty zgłoszeniowej oraz zgody bezpośredniego przełożonego przedłożonej do DOPS w formie tabeli
(wypełnionej i kompletnej), stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego pisma;
2. oświadczenia kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych
(załącznik nr 2);
3. zaświadczenia o zatrudnieniu i stażu pracy podpisanego przez kierownika jednostki (załącznik nr 3);
4. kopii dokumentu poświadczającego uprawnienie do wykonywania zawodu pracownika socjalnego
poświadczonej za zgodność z oryginałem;
5. dyplomu I stopnia specjalizacji lub dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów magisterskich na
jednym z kierunków: pedagogika, politologia, psychologia, socjologia, lub nauki o rodzinie.
Z uwagi na konieczność zrekrutowania grup przez CRZL prosimy o dokonywanie zgłoszeń do 5 lipca
bieżącego roku adres:
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa oraz faxem na numer 22 237 00
Zgłoszenia, które będą niekompletne tj.: nie będą zawierały wymaganych dokumentów, podpisu i
pieczęci bezpośredniego przełożonego lub przesłane zostaną po terminie nie będą rozpatrywane.

„Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”
jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr projektu: WND-POKL.07.01.03-02-001/11

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 7
tel./fax. 071 770 42 20
_________________________________________________________________________________
Wiadomość naborze na szkolenia w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny
zostanie również udostępniona na stronie www.dops.wroc.pl Informacji telefonicznych ze strony DOPS udziela
Pani Renata Hrehorowicz w godzinach 14.00-15.00 od poniedziałku do piątku (tel. 71/ 770-42-28), a ze strony
CRZL Pani Karolina Możdżonek (tel. 22 237 00 13) lub Pani Katarzyna Rakowska (tel. 22 237 00 54).

Załączniki:
1.

Karta zgłoszenia na szkolenia z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

realizowane w ramach projektu 1.20 „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i
integracji społecznej".
2. Oświadczenie kandydata na specjalizację I/II stopnia w zawodzie pracownik socjalny o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3.

Zaświadczenie o zatrudnieniu i stażu pracy.
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