Szkolenie pn. Mieszkania chronione – zmiana przepisów prawnych
w zakresie ich prowadzenia oraz zapewniania miejsc:
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 prowadzenia oraz zapewnienia miejsc w mieszkaniach
chronionych.
Pracownicy socjalni oraz terapeuci zatrudnieni w ośrodkach wsparcia prowadzonych na
terenie województwa śląskiego oraz pracownicy socjalni OPS, MOPS, MOPR, PCPR.
I grupa szkoleniowa, o maksymalnej liczebności 20 osób.
29 kwietnia 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”.
- cel i sposób realizacji wsparcia w mieszkaniach chronionych;
- podział mieszkań chronionych;
- zasady weryfikacji wniosków o skierowanie do wsparcia oraz zasady wydawania
decyzji o skierowaniu;
- usługi świadczone w mieszkaniach chronionych zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań
chronionych - w tym standardy usług oraz minimalne standardy pomieszczeń;
- aspekty prawne realizacji usług opiekuńczych.
Iwona Niedojadło - pedagożka, trenerka z wieloletnim doświadczeniem, coach ACC.
Doświadczenie w prowadzeniu mieszkań chronionych zdobywała pracując m.in. na
stanowisku koordynatorki ds. polityki senioralnej w Urzędzie Miasta Opola.
- 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

