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ul. Piastowska 32
tel. 12/422-06-36
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Załącznik do Zarządzenia nr K-021-.^/13
Dyrektora ROPS w Krakowie

z dnia .(.. grudnia 2013 r.

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, wizytach studyjnych oraz
specjalistycznym doradztwie organizowanych w ramach projektu „Szkolenie

i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej"

§1
Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w szkoleniach, wizytach studyjnych oraz
specjalistycznym doradztwie organizowanych w projekcie systemowym „Szkolenie
i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej", zwanym dalej Projektem,
realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach
Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój
i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3. - Podnoszenie kwalifikacji
kadr pomocy i integracji społecznej.
Regulamin określa:
1) zasady uczestnictwa w szkoleniach i wizytach studyjnych organizowanych

w ramach Projektu, w tym w szczególności:
a) kryteria uczestnictwa w szkoleniach i wizytach studyjnych,
b) zasady rekrutacji uczestników szkoleń i wizyt studyjnych,
c) zasady organizacji szkoleń i wizyt studyjnych,
d) zasady rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniach i wizytach studyjnych.

2) zasady uczestnictwa w specjalistycznym doradztwie organizowanym w ramach
Projektu, w tym w szczególności:
a) kryteria uczestnictwa w doradztwie,
b) zasady zgłaszania zapotrzebowania na doradztwo,
c) tryb świadczenia usług specjalistycznego doradztwa.

Zespół Projektu odpowiedzialny jest za:
1) organizację szkoleń i wizyt studyjnych, w tym:

a) przygotowanie szkoleń i wizyt studyjnych,
b) prowadzenie naboru uczestników szkoleń i wizyt studyjnych,
c) monitorowanie przebiegu szkoleń i wizyt studyjnych oraz frekwencji uczestników,
d) promocję usługi wśród grupy docelowej;

2) organizację specjalistycznego doradztwa, w tym:
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a) prowadzenie specjalistycznego doradztwa przez wyznaczonych pracowników
Projektu,

b) wyłonienie doradców zewnętrznych,
c) nadzór nad realizowaniem usługi przez doradców zewnętrznych,
d) promocję usługi wśród grupy docelowej.

Uczestnik szkolenia, wizyty studyjnej, doradztwa, zwany dalej Uczestnikiem, jest
zobowiązany do podania prawdziwych informacji w dokumentach przedstawianych
w związku z uczestnictwem w szkoleniach, wizytach studyjnych oraz specjalistycznym
doradztwie organizowanych w ramach Projektu.
Szkolenia, wizyty studyjne oraz specjalistyczne doradztwo są współfinansowane przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki Europejskiego
Funduszu Społecznego stanowią 85% ogólnych środków przeznaczonych na ich
realizację.

§ 2
Kryteria uczestnictwa

Uczestnikami szkoleń oraz wizyt studyjnych mogą być:
1) pracownicy i wolontariusze instytucji pomocy i integracji społecznej realizujący

działania w zakresie aktywnej integracji, w szczególności:
a) pracownicy i wolontariusze ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów

pomocy rodzinie,
b) pracownicy i wolontariusze domów pomocy społecznej,
c) pracownicy i wolontariusze ośrodków interwencji kryzysowej,
d) pracownicy i wolontariusze środowiskowych domów samopomocy,
e) pracownicy i wolontariusze warsztatów terapii zajęciowej,
f) pracownicy i wolontariusze centrów integracji społecznej i klubów integracji

społecznej,
g) pracownicy i wolontariusze placówek opiekuńczo-wychowawczych,
h) pracownicy i wolontariusze domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet

w ciąży,
i) pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych z województwa

małopolskiego działający w obszarze pomocy i integracji społecznej,
j) pracownicy i wolontariusze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie,
k) pracownicy i wolontariusze Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu

Wojewódzkiego,
I) pracownicy i wolontariusze Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
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2) inne służby społeczne, np. pedagodzy, pielęgniarki środowiskowe, kuratorzy sądowi,
psycholodzy, policjanci - w zakresie szkoleń dotyczących tworzenia i funkcjonowania
grup interdyscyplinarnych,

3) pracownicy publicznych służb zatrudnienia - w zakresie współpracy oraz promowania
i zawiązywania partnerstw między powiatowymi urzędami pracy a instytucjami
pomocy i integracji społecznej.

2. Uczestnikami doradztwa mogą być kadry instytucji pomocy i integracji społecznej oraz
kadry prowadzących pracę z rodziną, działające na terenie województwa małopolskiego,
w szczególności kadry:
1) ośrodków pomocy społecznej,
2) powiatowych centrów pomocy rodzinie,

oraz
3) pracownicy i wolontariusze instytucji pomocy i integracji społecznej,
4) pracownicy publicznych służb zatrudnienia (w zakresie podnoszenia kwalifikacji na

rzecz udzielania kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem
społecznym w celu ich aktywizacji zawodowej oraz w zakresie zespołów
interdyscyplinarnych).

5) przedstawiciele innych służb społecznych np. kuratorzy sądowi, policjanci, pracownicy
urzędów pracy, pedagodzy, pielęgniarki środowiskowe, asystenci rodziny (w zakresie
podnoszenia kwalifikacji na rzecz udzielania kompleksowego wsparcia osobom
zagrożonym wykluczeniem społecznym w celu ich aktywizacji zawodowej oraz
w zakresie zespołów interdyscyplinarnych).

6) pracownicy jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, bezpośrednio
obsługujący gminne i powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej w
zakresie realizacji ich zadań.

3. Oferta wsparcia w ramach szkoleń, wizyt studyjnych oraz specjalistycznego doradztwa
każdorazowo będzie kierowana do konkretnej, określonej grupy docelowej.

4. Uczestnikiem szkolenia oraz wizyty studyjnej może być osoba, która spełnia warunki
określone w § 2 ust. l Regulaminu oraz:
1) akceptuje Regulamin,
2) złożyła kompletny, czytelnie wypełniony, podpisany formularz zgłoszeniowy,
3) złożyła deklarację uczestnictwa w Projekcie, zawierającą: wyrażenie woli uczestnictwa

w Projekcie, oświadczenie uczestnika o spełnianiu kryteriów kwalifikowalności
uprawniających do udziału w projekcie, oświadczenie uczestnika o świadomości
odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oraz datę i podpis
uczestnika Projektu (wzór deklaracji uczestnictwa stanowi załącznik nr 2 do
Regulaminu),

4) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Projektu,
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5) posiada zgodę przełożonego na udział we wskazanym szkoleniu czy wizycie studyjnej;
pisemna zgoda przełożonego nie jest wymagana w przypadku, gdy uczestnikiem
szkolenia czy wizyty studyjnej jest kierownik/dyrektor instytucji,

6) złożyła oświadczenie, iż nie otrzymywała oraz nie otrzymuje wsparcia z innych źródeł
w zakresie tożsamym lub zbliżonym do możliwego do otrzymania w ramach Projektu,
które spowodowałoby podwójne finansowanie wydatków.

Uczestnikiem specjalistycznego doradztwa może być osoba, która spełnia warunki
określone w § 2 ust. 2 Regulaminu oraz:
1) akceptuje Regulamin,
2) zgłosiła zapotrzebowanie na usługę doradczą.
Szkolenia, wizyty studyjne oraz specjalistyczne doradztwo są realizowane zgodnie
z zasadami polityki równych szans. Oznacza to, że mogą w nich brać udział osoby bez
względu na wiek, płeć, stopień niepełnosprawności oraz miejsce zamieszkania (miasto
czy wieś).

§3
Zasady rekrutacji

oferowanych
na stronie

przez Projekt
internetowej

5.

Informacje o szkoleniach, wizytach studyjnych
upowszechniane są poprzez zamieszczanie
www.szkoleniapokl.rops.krakow.pl:
1) w przypadku szkoleń i wizyt studyjnych - zaproszenia, programu szkolenia lub wizyty

studyjnej, formularza zgłoszeniowego;
2) w przypadku specjalistycznego doradztwa - informacji o zakresie świadczonego

doradztwa, formach i danych kontaktowych do osób świadczących doradztwo.
Dopuszcza się także rozsyłanie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej,
tradycyjnej, telefonicznie i osobiście, ukierunkowane na potencjalnych odbiorów usług.
Osoby zainteresowane specjalistycznym doradztwem mogą zgłaszać zapotrzebowanie na
usługi w formie osobistej, pisemnej lub telefonicznej, bezpośrednio do pracowników
Projektu świadczących takie usługi lub do doradców zewnętrznych.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach i wizytach studyjnych mogą zgłaszać
swój udział poprzez wypełnienie i przesłanie do ROPS w Krakowie formularza
zgłoszeniowego za pomocą faksu, poczty tradycyjnej i elektronicznej (przesłanie skanu
uzupełnionego formularza na adres mailowy: szkoleniapokl@rops.krakow.pl).
Wzór formularza zgłoszeniowego na szkolenia i wizyty studyjne stanowi załącznik nr l
do Regulaminu. Wzór może być modyfikowany przez ROPS w Krakowie w zależności od
potrzeb i specyfiki poszczególnych szkoleń, wizyt studyjnych.
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W przypadku szkoleń i wizyt studyjnych rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia
zawierające kompletne, prawidłowo wypełnione i podpisane formularze.
W procesie rekrutacji na szkolenia brane pod uwagę będą następujące kryteria:
1) ocena adekwatności szkolenia do zajmowanego stanowiska i wykonywanych

obowiązków (wg formuły „spełnia - nie spełnia"),
2) ograniczenia dotyczące maksymalnej liczby osób zgłoszonych z danej jednostki,

zgodnie z zasadami określonymi w ust. 10,
3) kolejność zgłoszeń (dzień, godzina, minuta).

W procesie rekrutacji na wizyty studyjne brane będą pod uwagę następujące kryteria:
1) ograniczenia dotyczące maksymalnej liczby osób zgłoszonych z danej jednostki,

zgodnie z zasadami określonymi w ust. 10,
2) kolejność zgłoszeń (dzień, godzina, minuta).
Specjalistyczne doradztwo będzie świadczone wg kolejności zgłoszeń zapotrzebowania
do poszczególnych doradców:

1) w przypadku doradców zewnętrznych do wysokości limitów i na warunkach
określonych w umowach wiążących doradców z ROPS w Krakowie;

2) w przypadku pracowników Projektu jest ograniczone ich czasem pracy.
W przypadku dużego zainteresowania szkoleniem, wizytą studyjną (ilość poprawnych
formalnie zgłoszeń przekraczająca ilość miejsc) do udziału kwalifikuje się maksymalnie:
1) l osobę z jednostki zatrudniającej do 20 osób,
2) 2 osoby z jednostki zatrudniającej pomiędzy 21 a 50 osób,
3) 3 osoby z jednostki zatrudniającej powyżej 50 osób,
wg kolejności zgłoszeń osób z danej jednostki (w przypadku zgłoszenia kilku osób
z jednej jednostki w tym samym dniu - kwalifikacji do udziału w szkoleniu dokonuje
pracodawca, w braku takiej kwalifikacji, decyduje kolejność zgłoszeń).
W przypadku zrekrutowania większej liczby chętnych niż miejsc w grupie
szkoleniowej/grupie biorącej udział w wizycie studyjnej zostanie stworzona lista
rezerwowa. Na liście rezerwowej znajdą się osoby, które:
1) złożyły formularz zgłoszeniowy w terminie ustalonym przez zespół Projektu

zamieszczonym w piśmie informującym o realizowanym szkoleniu/wizycie studyjnej
oraz w informacji na stronie internetowej www.szkoleniapokl.rops.krakow.pl. oraz
spełniają warunki udziału w szkoleniu/wizycie studyjnej , ale nie zakwalifikowały się
do udziału ze względu na przyjęte kryteria rekrutacji;

2) złożyły formularz zgłoszeniowy po terminie ustalonym przez zespół Projektu
zamieszczonym w piśmie informującym o realizowanym szkoleniu/wizycie studyjnej
oraz w informacji na stronie internetowej www.szkoleniapokl.rops.krakow.pl oraz
spełniają warunki udziału w szkoleniu/wizycie studyjnej.
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12. W przypadku rekrutowania uczestników szkoleń/wizyt studyjnych z listy rezerwowej pod
uwagę będą brane w pierwszej kolejności osoby, o których mowa w ust. 10 pkt 1. Przy
tworzeniu listy rezerwowej ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio.

13. Lista rezerwowa, o której mowa w ust. 11, może być wykorzystana w przypadku
organizacji dodatkowych szkoleń z tego samego tematu (np. w ramach zamówienia
uzupełniającego) lub zorganizowania tożsamej wizyty studyjnej.

14. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w poszczególnych grupach zostanie zamknięta
najpóźniej na 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia/wizyty studyjnej. Informacja
o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu lub wizycie studyjnej, jest przekazywana
drogą elektroniczną lub telefonicznie wyłącznie kandydatom, którzy zostali
zakwalifikowani do udziału w szkoleniu lub wizycie studyjnej.

15. Zasady rekrutacji określone w ust. 1-13 mogą, w zależności od potrzeb lub specyfiki
szkolenia/wizyty studyjnej, ulec stosownej modyfikacji. W takim wypadku, w informacji,
0 której mowa w ust. l, wskazane zostaną modyfikacje mające zastosowanie do danego
szkolenia/wizyty studyjnej.

16. Istnieje możliwość organizacji szkoleń zamkniętych odpowiadających na zgłoszone
1 udokumentowane potrzeby szkoleniowe jednej lub kilku jednostek, gdy:
1) zgłaszający zrekrutuje grupę minimum 12 uczestników spełniających wszystkie

kryteria uczestnictwa w Projekcie,
2) zgłoszenie nastąpi od l lipca do 31 grudnia i wówczas realizacja nastąpi nie później

niż w I półroczu kolejnego roku lub jeśli nastąpi od l stycznia do 30 czerwca wówczas
realizacja najpóźniej w Il-im półroczu roku dokonania zgłoszenia.

§4
Zasady organizacji szkoleń, wizyt studyjnych i specjalistycznego doradztwa
Każde szkolenie w ramach Projektu odbywa się:
1) w dniach pracy uczestników, w godzinach od 9.00 do 18.00,
2) poza miejscem pracy uczestników (z wyjątkiem szkoleń zamkniętych, które mogą

odbywać się także w miejscu pracy),
3) na terenie województwa małopolskiego,
4) w grupach do 20 osób,
5) w trybie jedno- lub wielodniowym (jedno- lub wielomodułowe - obejmujące jeden lub

kilka zjazdów).
Każda wizyta studyjna w ramach Projektu odbywa się:
1) w dniach pracy uczestników w godzinach od 7.00 do 17.00,
2) poza miejscem pracy uczestników,
3) w grupie do 20 osób,
4) w trybie jednodniowego wyjazdu.
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Specjalistyczne doradztwo może być świadczone w formie doradztwa indywidualnego lub
grupowego (realizowanego osobiście, pisemnie, telefonicznie lub za pomocą internetu)
w siedzibie uczestnika, Projektu lub innym ustalonym miejscu.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje bezpłatnie pakiet materiałów szkoleniowych.
Organizator szkolenia zapewnia wyżywienie w trakcie szkoleń realizowanych w modułach
jednodniowych oraz nocleg i pełne wyżywienie w przypadku szkoleń wielodniowych.
W ramach Projektu nie są finansowane koszty dojazdu uczestnika na szkolenia czy
w miejsce rozpoczęcia wizyty studyjnej.
W trakcie uczestnictwa w szkoleniu uczestnik zostanie poproszony o wypełnienie ankiety
oceniającej szkolenie.
Każdy uczestnik ma obowiązek:
1) dostarczyć oryginał formularza zgłoszeniowego najpóźniej w dniu rozpoczęcia

szkolenia/wizyty studyjnej, na które został zakwalifikowany,
2) wypełnić niezbędne dokumenty związane z uczestnictwem w szkoleniu, wizycie

studyjnej oraz specjalistycznym doradztwie realizowanym w formie bezpośredniego
kontaktu z doradcą,

3) regularnie, punktualnie i aktywnie uczestniczyć w szkoleniach,
4) każdorazowo potwierdzać obecność na liście uczestników szkolenia/wizycie studyjnej,
5) potwierdzić odbiór materiałów szkoleniowych i promocyjno-informacyjnych,
6) informować koordynatora szkolenia/wizyty studyjnej o opuszczeniu zajęć/wizyty

studyjnej,
7) informować zespół Projektu o zmianie danych osobowych i adresowych.
Wniosek uczestnika o zmianę terminu szkolenia lub grupy szkoleniowej a w przypadku
rezygnacji ze szkolenia, o której mowa w § 5 ust. 2 - o zastąpienie danego uczestnika
inną osobą, wymaga akceptacji zespołu Projektu.

, W przypadku szkoleń wielomodułowych (obejmujących kilka zjazdów) usprawiedliwione
nieobecności uczestnika z powodu wystąpienia zdarzeń losowych mogą objąć
maksymalnie 15% zaplanowanych godzin szkolenia.

§5
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu/wizycie studyjnej

Zrezygnować ze szkolenia/wizyty studyjnej można w terminie do 3 dni przed jego
rozpoczęciem telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu bez
żadnych konsekwencji.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 3 dni należy zapewnić zastępstwo innej
osoby z jednostki, spełniającej wszystkie kryteria naboru. Rezygnację i wypełniony

KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej

ROPS
KRAKÓW
H fr&IONALKY OŚRODEK POdfYK VOtFC7N£j

30-070 Kraków
ul. Piastowska 32
lei. 12/422-06-36
fax. 12/422-06-36 wew. 44
biuro@rops.krakow.pl

Biuro Projektu:
30- l 33 Kraków
ul. Lea 112
tel. 12/639-14-40, 12/639-14-61
fax. 12/422-06-36 wew. 44
szkoleniapoki@rops.krakow.pl

formularz zgłoszeniowy nowej osoby należy przesłać faksem lub pocztą elektroniczną
(w formie skanu) na adres: szkoleniapokl@rops.krakow.p!.
W przypadku wystąpienia udokumentowanych zdarzeń losowych mających miejsce
w czasie krótszym niż 3 dni przed szkoleniem/wizytą studyjną, nieobecność zostanie
usprawiedliwiona, pod warunkiem dostarczenia zespołowi Projektu kopii dokumentu
potwierdzającego to zdarzenie lub informacji od przełożonego o rezygnacji danej osoby
ze szkolenia/wizyty studyjnej z podaniem powodów tej rezygnacji.
W przypadku niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 2 lub 3, pracownicy
jednostki, której sytuacja dotyczyła, mogą zostać wyłączeni z uczestnictwa
w szkoleniach/wizytach studyjnych na okres trzech miesięcy od tego zdarzenia.

rtegionalny
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Załącznik nr l do Regulaminu uczestnictwa w szkoleniach, wizytach studyjnych oraz specjalistycznym
doradztwie organizowanych w ramach projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej"

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE/WIZYTĘ STUDYJNĄ*

Dane Instytucji kierującej pracownika

Nazwa

Miejscowość

Liczba zatrudnionych
pracowników

Imię

Data urodzenia

Województwo

Stanowisko

Staż pracy
oraz zakres
obowiązków

Dane uczestnika szkolenia/wizyty studyjnej

Nazwisko

Miejsce urodzenia:

Telefon:

Dane kontaktowe uczestnika:

e-mail:

Zgłoszenie na :

Grupa Termin

Uzasadnienie wyboru danej formy wsparcia :

Czy podczas szkolenia potrzebne będzie zakwaterowanie w hotelu**? Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź:
TAK Q NIE [_

* Niepotrzebne skreślić
**Nie dotyczy szkoleń jednodniowych

Ja, niże] podpisany:
l)0śwladczam, że zapoznałam/em siei akceptuję Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, wizytach studyjnych oraz specjalistycznym doradztwie,
2)Deklaruję chęć przystąpienia do Projektu;
3)Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych ( Dz. U.

z 2002r. Nr. 101, poz.926 ze zm.)
4)0swladczam, iż nie otrzymywałam/em oraz nie otrzymują wsparcia z innych źródeł (w zakresie tożsamym lub zbliżonym do możliwego do

otrzymania w ramach Projektu, które spowodowałoby podwójne finansowanie wydatków.
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Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa w szkoleniach, wizytach studyjnych oraz specjalistycznym
doradztwie w ramach projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej"

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

Ja, niżej podpisany, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, deklaruję uczestnictwo w projekcie „Szkolenie i doskonalenie
zawodowe kadr pomocy społecznej" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.3.

Oświadczam, że spełniam kryterium kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie.

Ponadto oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń
niezgodnych z prawdą.
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