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realizowany w ramach projektu:

„Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji
kadr pomocy i integracji społecznej”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

•••
Część I
Informacje ogólne
Słowniczek:
a. Projekt - „Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji
społecznej” Numer projektu: WND-POKL.07.01.03-02-001/12
b. DOPS – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej Beneficjent Projektu
c. Siedziba DOPS - ul. Ostrowskiego 7 53-238 Wrocław tel. 071 770 42 20; fax: 071 770 42 20.
d. Uczestnik – pracownik OPSu lub PCPRu, który wyraził chęć skorzystania z doradztwa w ramach
Projektu
e. Doradcy – Specjaliści ds. doradztwa w zakresie aktywnej integracji oraz w zakresie obsługi finansowej
projektów
f. Doradztwo – udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie przez Uczestnika
g. Koordynator Projektu – osoba kierująca Projektem
1. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.3
Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.
2. Projekt zakłada zasadę równości szans, równego traktowania kobiet, mężczyzn i osób
niepełnosprawnych
3. Projekt jest realizowany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.
4. Doradztwo udzielane jest od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania DOPS.
5. Doradztwo jest realizowane dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy
społecznej na terenie Dolnego Śląska.
6. Zakres Doradztwa
 aplikowanie i wdrażanie projektów systemowych dofinansowanych z EFS w obszarze pomocy
i integracji społecznej,
 aktywna integracja społeczna
 rozwój pracy socjalnej
 zawiązywanie partnerstw,
 obsługa finansowa projektów dofinansowanych z EFS.
7.Regulamin udzielania porad doradczych zawiera:
I. Informacje ogólne
II. Zasady udzielania doradztwa
III. Postanowienia końcowe

Część II
ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław
te l. 71 770-42-28, fax. 71 770-42-30
dops@dops.wroc.pl
www.dops.wroc.pl
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Zasady udzielania doradztwa
1.

Do obowiązków Uczestnika Doradztwa należy:
a. wypełnienie Ankiety zgłoszeniowej (załącznik nr) dostępnej na stronie internetowej
www.dops.wroc.pl zakładka Projekty EFS. Warunkiem niezbędnym skorzystania z doradztwa
wyjazdowego, stacjonarnego lub e-mailowego jest kompletne wypełnienie wszystkich rubryk
Ankiety.
b. przesłanie Ankiety na adres l.wawrzynowicz@dops.wroc.pl lub fax nr 071/ 770-42-20 lub listem
poleconym
c. w trakcie realizowanego doradztwa wypełnienie poniższych załączników przekazanych przez
Doradców:
 Regulamin udzielania doradztwa
 Karta doradztwa
 Oświadczenie o zatrudnieniu
d. możliwość uzyskania odpowiedzi na pytanie również za pomocą telefonu po numerem
071/ 770-42-24

2.

Do obowiązków Doradców należy:
a. przyjęcie Ankiety zgłoszeniowej od Uczestnika i sprawdzenie jej poprawności oraz kompletności
b. ustalenie z Uczestnikiem formy i terminu usługi doradczej
c. realizacja formy doradczej i dostarczenie Uczestnikowi dokumentów do wypełnienia
informowanie wszystkich Uczestników o zmianach w obowiązujących dokumentach i zasadach w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
d. poinformowanie Uczestnika o możliwości przesunięcia terminu realizacji doradztwa z przyczyn
niezależnych od Doradców oraz wyznaczenia nowego terminu
e. udzielenie odpowiedzi telefonicznej na zadane pytanie przez Uczestnika
Część III
Postanowienia końcowe

1.
2.
3.

Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego Regulaminu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.01.2012 r. i może ulec zmianie.
Zmiana regulaminu odbywa się poprzez publikację na stronie internetowej wwww.dops.wroc.pl.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem i akceptuję jego warunki oraz zobowiązuje się do
jego przestrzegania.
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………………………………….

miejs cowość i data

czytelny podpis uczestnik

ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław
te l. 71 770-42-28, fax. 71 770-42-30
dops@dops.wroc.pl
www.dops.wroc.pl

