Ogłoszenie o naborze na szkolenia międzysektorowe z warsztatami w ramach
projektu międzywojewódzkiego Kooperacje 3D – model wielosektorowej
współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do udziału w
jednodniowych szkoleniach międzysektorowych z warsztatami organizowanych w
ramach projektu międzywojewódzkiego Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy
na rzecz wsparcia osób i rodzin (współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).
Celem szkoleń jest przedstawienie znaczenia pracy zespołowej, wzmocnienie integracji,
komunikacji i współpracy pomiędzy podmiotami, które będą ze sobą kooperowały. Szkolenia
adresowane są do przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej, instytucji rynku
pracy, instytucji systemu oświaty, jednostek systemu ochrony zdrowia, sądownictwa oraz
policji z terenu gmin i powiatów województwa opolskiego.
Zajęcia poprowadzą prof. Mirosław Grewiński oraz dr Arleta Augustyniak
Z uwagi na tematykę - szkolenia będą realizowane w dwóch blokach:
- Szkolenie I - adresowane jest do kadry zarządzającej i pracowników kluczowych, kadry
kierowniczej, decydentów i osób kluczowych instytucji pomocy i integracji społecznej oraz
innych polityk sektorowych, w tym pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa,
policji oraz organizacji pozarządowych.
- Szkolenie II - adresowane jest do pracowników (operacyjnych) instytucji pomocy i integracji
społecznej oraz innych polityk sektorowych, w tym pomocy społecznej, edukacji, zdrowia,
sądownictwa, policji oraz organizacji pozarządowych, istotnych z punktu widzenia kooperacji
i współpracy międzysektorowej.
Szkolenia dla kadry zarządzającej (szkolenie I) odbędą się w Paczkowie w dniach
10 stycznia lub 11 stycznia lub 18 stycznia (do wyboru w jednym z tych dni) w sali konferencyjnej
Muzeum Gazownictwa w Paczkowie przy ulicy Pocztowej 6, w godz. 9.00 – 15.15.
Szkolenia dla pracowników operacyjnych (szkolenie II) odbędą się w tym samym miejscu,
w dniach 11 stycznia lub 25 stycznia lub 1 lutego (do wyboru w jednym z tych dni) , w godzinach
9.00 – 15.15. Uwaga! Dnia 11 stycznia odbędą się dwa równoległe szkolenia, tj. jedno dla kadry
zarządzającej oraz jedno dla pracowników instytucji.
Istnieje możliwość zgłoszenia więcej niż jednego przedstawiciela kadry zarządzającej
i pracowników z danej instytucji.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesłanie wypełnionego i
podpisanego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz podpisanego oświadczenia
uczestnika i przekazanie ich do ROPS w Opolu (mailem na adres: hls@rops-opole.pl lub
faksem nr 077 44 16 495) w terminie do 08.01.2019 r. (w zgłoszeniu proszę zaznaczyć
wyłącznie jeden z trzech podanych do wyboru terminów uczestnictwa)
Więcej informacji w przedmiotowej sprawie udziela p. Halina Łasińska-Światłoch, nr tel.
77 442 75 32

