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Zapisz się na szkolenie, zdobądź niezbędne kwalifikacje!
Więcej na www.uczelniakorczaka.pl

Projekt „Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej” realizowany jest przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza
Korczaka z Warszawy w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania: 2.5
Skuteczna pomoc społeczna, POWR.02.05.00-00-0221/18.

INFORMACJA O PROJEKCIE
SPECJALIZACJA Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ
DODATKOWA REKRUTACJA
I. INFORMACJE O PROJEKCIE
Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Numer i nazwa Działania: 2.5
Skuteczna pomoc społeczna Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Numer umowy: POWR.02.05.00-00-0221/18
Tytuł projektu: Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej Okres realizacji projektu: 01 września 2018 -31 sierpnia 2021
Obszar realizacji projektu: cała Polska
Dofinansowanie projektu z UE
II. BENEFICJENT – REALIZATOR SZKOLENIA
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie
Szkolenia specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej będą realizowane przez Wydział Nauk SpołecznoPedagogicznych w Katowicach – ul. Katowicka 27, 40-173 Katowice i zostaną przeprowadzone w formie zdalnej. Dopuszcza się
zmianę trybu na stacjonarne (w Katowicach) w momencie zniesienia zagrożenia pandemicznego.
Szkolenia będą realizowane w formie 14 lub 15 dwudniowych zjazdów w weekendy lub w dni robocze.
III. GRUPY DOCELOWE
Uczestnikami/czkami są osoby spełniające następujące kryteria:
a) osoby kierujące schroniskami dla osób bezdomnych nieposiadające specjalizacji z zakresu organizacji
pomocy społecznej lub kandydaci na kierowników schronisk dla osób bezdomnych,
b) posiadanie 3-letniego stażu pracy w pomocy społecznej,
c) osoby zgłaszające się na szkolenie będą wskazane przez podmioty/instytucje prowadzące schroniska dla
osób bezdomnych,
d) osoby zgłaszające się na szkolenie będą posiadały oświadczenie lub zaświadczenie dokumentujące warunki w punkcie a i b.
Przewidywana liczba osób objętych wsparciem 50
IV. CZAS TRWANIA PROJEKTU
Projekt jest realizowany w terminie od: 2018-09-01 do: 2021-08-31
Nabór: do 29 stycznia 2021 r.
Realizacja szkoleń: luty 2021 r. - sierpień 2021 r
V. DODATKOWE WSPARCIE
Obok dydaktyki uczestnicy będą objęci wsparciem w nast. zakresie: pokrycie kosztów podróży, pokrycie kosztów wyżywienia
i zakwaterowania w przypadku zajęć odbywających się stacjonarnie; zapewnienie materiałów dydaktycznych i podręczników oraz
materiałów piśmienniczych, pokrycia kosztów przeprowadzenia egzaminu końcowego oraz uroczystości wręczenia dyplomów o ile pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna.
- Zwrot kosztów podróży uczestników szkoleń
- Zwrot kosztów podróży nastąpi wyłącznie w sytuacji, gdy miejsce szkolenia znajduje się poza miejscem zamieszkania uczestnika.
Zwrotowi nie będą podlegać koszty dojazdu w obrębie jednej miejscowości. Z uwagi na obszar realizacji, zakłada, że do zwrotu
kosztów podróży uprawnionych będzie 80% uczestników. Przy rozliczaniu kosztów podróży Wnioskodawca i Partner będą kierować
się zapisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.
Wnioskodawca dokona zwrotu udokumentowanych kosztów podróży z miejsca zamieszkania uczestnika szkolenia do miejsca,
w którym prowadzone będą zajęcia i powrót do miejsca zamieszkania
- W czasiezjazdówstacjonarnychwszyscyuczestnicyszkoleniaotrzymająkażdegodniaszkoleniaobiad/lunch,kawę, herbatę, wodę,
owoce, ciastka, a osoby korzystające z noclegu otrzymają również kolację
- Zakwaterowanie uczestników szkolenia.Zakwaterowanie będzie zgodne z zapisami ustawy o usługach turystycznych oraz zapisami
rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi
hotelarskie a rozliczanie kosztów zapisami: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie
należności przysługujących prac. zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży
służbowej. Z uwagi na obszar realizacji Wn, zakłada, że do korzystania z noclegu uprawnionych będzie 80%uczestników
REKRUTACJA DODATKOWA NA SZKOLENIE
Projekt: Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej
UWAGA!
W ramach rekrutacji dodatkowe nabór organizowany jest tylko do 1 grupy, która pracować będzie w trybie zdalnym
(ew. zajęcia stacjonarne w Katowicach)
Rekrutacja na szkolenie trwa do 29 stycznia, do godz. 14.00
Rekrutacja ma charakter ogólnopolski.
Kandydaci są zobowiązani do wypełnienia formularz rejestracyjny ze strony internetowej
www.uczelniakorczaka.pl/project/organizacja-pomocy-spolecznej/

Osoby zainteresowane muszą wypełnić formularz rejestracyjny i rekrutacyjny i wraz z załącznikami do 29 stycznia br. dostarczyć
osobiście lub wysłać na adres Biura Projektu:
Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie
ul. Katowicka 27, 40-173 Katowice
z dopiskiem na kopercie ”PROJEKT - SCHRONISKA OPS – KATOWICE"
Pod uwagę będzie brana data wpływu do Biura Projektu. Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje o projekcie znajdują się na stronie: www.uczelniakorczaka.pl/project/organizacja-pomocy-spolecznej/
Kontakt mailowy: a.chorab@uczelniakorczaka.pl
Kontakt telefoniczny: 573 337 659
Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej realizowane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.
Uzyskanie specjalizacji następuje po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego przed komisją egzaminacyjną do spraw
specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.
Do egzaminu, komisja dopuszcza osobę, która:
uzyskała zaliczenia ze wszystkich modułów objętych programem,
napisała i złożyła w wyznaczonym terminie pracę dyplomową,
uzyskała pozytywną pisemną ocenę pracy dyplomowej
Egzamin końcowy ma formę ustną i składa się z dwóch części: część pierwsza– sprawdzenie wiedzy z zagadnień objętych
programem specjalizacji, część druga – obrona pracy dyplomowej.






Ukończenie specjalizacji, zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej jest jednoznaczne z uzyskaniem uprawnień do kierowania
jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej.

