Szkolenie pn. Schroniska i noclegownie dla osób bezdomnych – zmiana przepisów prawnych w
obszarze przeciwdziałania bezdomności:
Cel szkolenia:
Grupa docelowa:
Liczba grup szkoleniowych
zaplanowanych na 2022 roku:
Termin i miejsce realizacji
szkolenia:
Zasady uczestnictwa:

Zakres merytoryczny szkolenia:

Trener
prowadzący:

Dodatkowe informacje:

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat zmian przepisów
prawnych w obszarze przeciwdziałania bezdomności oraz ich wdrażania.
Pracownicy socjalni oraz terapeuci zatrudnieni w ośrodkach wsparcia prowadzonych na
terenie województwa śląskiego
I grupa szkoleniowa, o maksymalnej liczebności 20 osób.
09 marca 2022 roku
szkolenie organizowane w formie stacjonarnej, dopuszcza się przeprowadzenie
szkolenia w formie zdalnej w przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z
pandemią koronawirusa SARS-CoV-2
Zasady uczestnictwa określono w „Regulaminie uczestnictwa w szkoleniach
organizowanych w ramach Projektu pn. „Doskonalenie zawodowe kluczowych
pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II”.
Zmiany przepisów prawa w obszarze przeciwdziałania bezdomności, w tym:
- zasady i procedury kierowania osób bezdomnych do placówek udzielających
schronienia;
- zgłaszanie danych do rejestru miejsc, w których gmina udziela tymczasowego
schronienia, prowadzonego przez wojewodę.
Jacek Marciniak - politolog, trener z wieloletnim doświadczeniem. Od ponad 20 lat jest
kierownikiem Działu ds. Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Katowicach. Pomaga osobom najbardziej społecznie wykluczonym.
- Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy dokonać za pośrednictwem
elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej, a
następnie dostarczyć formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej, wraz z
oświadczeniem uczestnika projektu do siedziby ROPS (ul. Modelarska 10, 40-142
Katowice) w terminie do dnia 04 marca 2022 roku.
- Formularz zgłoszeniowy musi być kompletny tj. zawierać wszystkie wymagane dane
oraz podpisy, w tym podpis przełożonego oraz pieczęć instytucji.
- W zgłoszeniu rekomendujemy podawanie indywidualnego adresu e-mail
(bezpośredniego do Państwa, np. poczty służbowej imiennej) zamiast ogólnego
(np. adresu e-mail sekretariatu, kadr itp.). Znacznie przyspiesza to komunikację i
zapewnia szybszy kontakt w przypadku zakwalifikowania na szkolenie.
- Dodatkowe informacje można uzyskać mailowo pod adresem: tczarnocki@ropskatowice.pl

