
 

 

 

Projekt „Profesjonalne kadry instytucji pomocy i integracji społecznej” realizowany przez Fundację Gospodarcza Pro 

Europa  w ramach osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie:  

2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Wartość dofinansowania: 804 947,22 zł. 
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Załącznik nr 5  
do Regulaminu rekrutacji 

 

W związku z aplikacją do projektu  „Profesjonalne kadry instytucji pomocy i integracji społecznej” realizowanym 
w ramach Programu Operacyjnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5. Skuteczna 
pomoc społeczna oświadczam, że w ramach szkolenia do realizacji wybieram obszar / obszary: 

Kandydaci na uczestników szkolenia mogą wybrać max. 6 obszarów tematycznych 

Obszary tematyczne                                              Znak X po prawej stronie, przy pozycji wybranej do realizacji 
(maks. 6 pozycji) 

1) Domy pomocy społecznej – odpłatność, skierowania,  ze szczególnym uwzględnieniem osób z 
zaburzeniami psychicznymi i osób niepełnosprawnych, zmiany przepisów. (szkolenie 2 dniowe) 

 

2) Domy pomocy społecznej – zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom domów. (szkolenie 1 
dniowe) 

 

3) Środowiskowe domy samopomocy – zmiany wynikające z realizacji programu  „Za życiem”. 
(szkolenie 1 dniowe) 

 

4) Mieszkania chronione - cel wsparcia, zasady prowadzenia, weryfikacja wniosków o 
skierowanie, standardy pomieszczeń, zmiany przepisów. Usługi opiekuńcze - zadania gminy, 
aspekty prawne. (szkolenie 1 dniowe) 

 

5) Program ‘”Za Życiem” – działanie  4.7., tworzenie mieszkań chronionych i wspomaganych dla 
osób niepełnosprawnych, analiza potrzeb osób niepełnosprawnych, możliwość uzyskania przez 
samorząd dotacji z budżetu państwa na budowę lub adaptację lokali. (szkolenie 2 dniowe) 

 

6) Przeciwdziałanie bezdomności - zasady i procedury kierowania osób bezdomnych do placówek, 
zgłaszanie danych do rejestru miejsc tymczasowego schronienia, zmiana przepisów. (szkolenie 
1 dniowe) 

 

7) RODO – przetwarzanie danych osobowych - dostosowanie przepisów ustawy o pomocy 
społecznej do wymogów rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). (szkolenie 1 
dniowe) 

 

8) Bezpieczeństwo pracowników socjalnych - zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom w 
trakcie wykonywania czynności zawodowych. (szkolenie 2 dniowe) 

 

9) Program „Posiłek w szkole i w domu” – aspekty prawne realizacji. (szkolenie 1 dniowe)  

10) Program „Opieka 75+” - możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez gminy w zakresie 
realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym. (szkolenie 1 dniowe) 

 

11) Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja usług i aspekty 
prawne. (szkolenie 1 dniowe) 

 

12) Dostępność Plus - działania wynikające z przepisów. (szkolenie 1 dniowe)  
13) Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – aspekty prawne działań. 

Programy: Centra Opiekuńczo –Mieszkalne i Usługi dla osób niepełnosprawnych. (szkolenie 1 
dniowe) 

 

14) Ustawa o pomocy społecznej  – nowelizacja ustawy - w trakcie prac legislacyjnych. (szkolenie 2 
dniowe) 
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Data i czytelny podpis Kandydata/-tki 

 

Proszę wypełnić DRUKOWANYMI literami 
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