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REGULAMIN REKRUTACJI NA SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU
Szkolenia z nowych technologii pracowników 45+ zatrudnionych w instytucjach pomocy
i integracji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych”.
1. Na szkolenie mogą być skierowane wyłącznie osoby, które ukończyły 45 lat (pod uwagę
brany będzie tylko rok urodzenia) i są zatrudnione w jednostkach organizacyjnych
pomocy społecznej oraz osoby zatrudnione w organizacjach pozarządowych zajmujących
się statutowo problematyką pomocy i integracji społecznej.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do JOPS należą:
- regionalne ośrodki polityki społecznej
- powiatowe centra pomocy rodzinie
- ośrodki pomocy społecznej
- domy pomocy społecznej
- placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego
- ośrodki wsparcia
- ośrodki interwencji kryzysowej
2. Pierwszeństwo przyjęcia na szkolenia będą mieli kluczowi pracownicy pomocy
społecznej i osoby z terenów wiejskich.
Do kluczowych pracowników pomocy i integracji społecznej zaliczani są (zgodnie
z SzOP PO KL):
- główny specjalista,
- starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator,
- starszy specjalista pracy socjalnej,
- specjalista pracy socjalnej,
- straszy pracownik socjalny,
- pracownik socjalny,
- aspirant pracy socjalnej
3. Warunkiem koniecznym przyjęcia pracownika na szkolenie jest zgoda jego
bezpośredniego przełożonego.
4. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich opublikuje na swojej stronie internetowej
informację o wykonawcach usługi: szkolenia. Listy zostaną przekazane wykonawcy,
który będzie kontaktował się z osobami zakwalifikowanymi na szkolenie.
5. Rozpoczęcie szkolenia planowane jest w III kwartale 2013 roku. O dokładnym
terminie rozpoczęcia zajęć dydaktycznych i miejscu ich przeprowadzenia,
uczestników studiów informować będą wybrani wykonawcy szkoleń.
6. Szkolenia odbywać się będą w tygodniu – w ramach obowiązków służbowych. Każde
jednodniowe szkolenie (8 godzin szkolenia) będzie prowadzone przez jednego
trenera w przeciętnie 12-osobowych grupach, co umożliwi indywidualizację procesu
szkolenia.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Państwowa jednostka budżetowa podległa Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej
Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa
tel. 0 22 237 00 00, fax. 0 22 237 00 99,
www.crzl.gov.pl

7. Szkolenia odbywać się będą w lokalizacjach 49 byłych miast wojewódzkich.
8. Uczestnicy szkoleń będą mieli zapewnione – poza usługą szkoleniową w wybranym
mieście – niezbędne materiały szkoleniowe, dwie przerwy kawowe, obiad, zwrot
kosztów podróży do 50,00 zł za jeden dzień szkolenia, 10% uczestników będzie mogło
skorzystać z zakwaterowania, ubezpieczenie od NNW.
9. Wykonawca, przyjmując kandydata na szkolenie będzie wymagać przedłożenia
dokumentów uprawniających do podjęcia szkolenia, tzn. kopia dowodu osobistego,
zaświadczenie o zatrudnieniu,
10. Uczestnicy szkoleń będą zobowiązani do udziału we wszystkich szkoleniach
(7 modułów – każdy z nich będzie trwał jeden dzień). Każde szkolenie zostanie
zakończone sprawdzianem/testem wiedzy, który będzie podstawą do wydania
certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji, wypełniania
ankiet,
kwestionariuszy w trakcie trwania szkolenia i po ich zakończeniu.
11. Rezygnacja ze szkolenia następuje poprzez złożenie przez uczestnika pisemnego
oświadczenia.
12. Rekrutacja prowadzona będzie przez ROPS od dnia 28 stycznia 2013 roku.
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