Fundusze

Unja

PI \f f\f\J P

i_uiupcj^i\ic
Wiedza Edukacja Rozwoj

Eurooeiska

Europejski Fundusz Spoteczny

Przedmiot zamowienia wspotfinansowany jest ze srodkow Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spolecznego

Znak sprawy: IPS.4011-5/18

Opole, 07 Iutego2018 r.
Pan/i
Dyrektor/Kierownik
OPS, PCPR, OA
Placowki Opiekuriczo-Wychowawczej,
Regionalnej Placowki
Opiekuriczo - Terapeutycznej,
Placowki Wsparcia Dziennego,
Interwencyjnego Osrodka Preadopcyjnego,
wszyscy woj. Opolskie

Naborzdnia 07 lutego 201S r.
Uczestnikow bezplatnych szkoleh stacjonarnych
w zwi^zku z realizacja, przez Regionalny Osrodek Polityki Spotecznej w Opolu
zad. 2 projektu partnerskiego pn.: ,,Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadrsystemu
wspierania rodziny i pieczy zast$pczej"
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Ednkacja Rozwoj 2014 - 2020, Os priorytetowa II.
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, dzialanie 2.8 Rozwoj uslug spolecznych
swiadczonych w srodowisku lokalnym, wspolfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spolecznego.

zapraszam do udzialu w bezplatnych szkoleniach
Pracownikow systemu wspierania rodziny i pieczy zast^pczej w woj. opolskim
tj. przedstawiciele jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastf pczej , w tym rowniez
przedstawiciele podmiotow, ktorym zlecono realizacje zadah z zakresu ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zast^pczej oraz przedstawiciele instytucji uczestnicz^cych zarowno
w dziataniach skierowanych bezposrednio na wsparcie rodziny i pieczy zast^pczej,
jak i bezposrednio pracuj^cych z i na rzecz rodzin biologicznych w tym:
- asystenci rodziny,
- kadra placowek wsparcia dziennego,
- koordynatorzy rodzinnej pieczy zast^pczej,
- organizatorzy rodzinnej pieczy zastepczej,
- kadra PCPR zaangazowana w realizacj^ zadan zwi^zanych z organizacj^ pieczy zaste. pczej,
- kadra placowek opiekuhczo-wychowawczych, w tym rowniez placowek typu dziennego,
- osoby prowadza_ce rodzinne domy dziecka,
- kadra regionalnych placowek opiekuhczo - terapeutycznych,
- kadra interwencyjnych osrodkow preadopcyjnch,
- kadra osrodkow adopcyjnych,

Blok I - szkolenia dla kadrv zarzadzaiacej
Tematy i terminy szkoleri:
Temat 1
Ocena i motywacja pracownikow
Szkolenie 1-dniowe (8 h lekcyjnych) - 3 grupy liczba osob max. 20 w 1 grupie.
pierwsza grupa wdniu 26,03.2018 r.
druga grupa w dniu 27.03,2018 r.
trzecia grupa w dniu 28.03.2018 r.

Temat 2
Jak rozwia.zywac konflikty w zespole
Szkolenie 2-dniowe (16 h lekcyjnych) - 3 grupy liczba osob max. 20 w 1 grupie.
pierwsza grupa wdniach 03-04.04.2018 r.
druga grupa w dniach 05-06.04.2018 r.
trzecia grupa w dniach 09-10.04.2018 r.
Temat 3
Pozyskiwanie funduszy unijnych, w tym zarza^dzanie projektami
Szkolenie 2-dniowe (16 h lekcyjnych) - 2 grupy liczba osob max. 20 w 1 grupie.
pierwsza grupa wdniu 11-12.04.2018 r.
druga grupa w dniu 16-17.04.2018 r.
Blok II -szkolenia na temat budowania lokalnego systemu wspierania rodzinv i pieczy
zastepczej oraz pozyskiwania srodkow na ten eel.
Temat 1
Pozyskiwanie srodkow finansowych i wdrazanie programow dotycz^cych wspierania
rodziny i organizowania rodzinnej pieczy zastepczej
Szkolenie 2-dniowe (16 h lekcyjnych) - 2 grupy liczba osob max. 20 w 1 grupie
pierwsza grupa wdniu 18-19.04.2018 r.
druga grupa w dniu 23-24.04.2018 r.

Temat 2
Opracowanie lokalnego systemu wspierania rodziny (diagnoza, wzory dokumentow,
programy i cele).
Szkolenie 2-dniowe (16 h lekcyjnych) -2 grupy liczba osob max. 20 w 1 grupie.
pierwsza grupa w dniu 25-26.04.2018 r.
druga grupa wdniu 07-08.05.2018 r.
Temat 3
Technika budowy polityk i strategii.
Szkolenie 2-dniowe (16 h lekcyjnych) -2 grupy liczba osob max. 20 w 1 grupie.
pierwsza grupa wdniu 09-10.05.2018 r.
druga grupa w dniu 14-15.05.2018 r.

Koszty szkolenia, materiaiy szkoleniowe, wyzywienie sq wspolfinansowane ze srodkow
Europejskiego Funduszu Spolecznego. Szkolenia kohcza. sie uzyskaniem zaswiadczenia.
Zajecia edukacyjne beda_ przeprowadzone w Opolu. W trakcie szkolen dwudniowvch
nie zaoewniamy noclegu.
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Rekrutacja
Osoby zainteresowane udziatem w szkoleniach proszone sa. o przestanie formularza
zgtoszenia na adres Regionalnego Osrodka Polityki Spotecznej ul. Gtogowska 25c,
45-315 Opole lub mailem d.sredzinska@>rops-ODole.Dl lub k.kaminskatcbfQpsonole.pl w terminie do 02 marca 2018 r.:
Przestany formularz musi bye podpisany przez kandvdata na szkolenie i kierownika
iednostki, ktory w ten sposob potwierdza i akceptuje uczestnictwo pracownika
w szkoleniach.
Szkolenia bed^ prowadzone na terenie miasta Opola.
Zawiadomienie o zakwalifikowaniu do udzialu w szkoleniu oraz szczeqoJv
nt. mieisca szkolenia. zostana przekazane telefonicznie iedvnie osoborn
zakwalifikowanym do udzialu w szkoleniu.
O przyjeciu na szkolenie b^dzie decydowato:
1) spelnianie wymagah formalnych,
2) celowosc danej tematyki szkolenia w stosunku do wykonywanych obowia.zkow
stuzbowych,
3) motywacja do szkolenia,
4) kolejnosc zgtoszeh.
Informacje nt. Projektu oraz wszystkie niezbedne zaJa.czniki dostepne sa_ na stronie
internetowej: www.rops-opole.pl
W razie pytari prosz^ o kontakt z osoba. odpowiedzialn^ za rekrutacj§ Pania.
Danut^ ^redzihska. Tel.77/ 44 15 250 wew. 29 lub z Pania. Katarzyna, Kaminska.
tel. 77/44 15 250 w. 23.
Zataczniki:
a) Formularze zgtoszenia/skierowania

