
 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIU DLA EKSPERTÓW PROJEKTU 

„Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego” 

 

1. Regulamin dotyczy sposobu organizacji i warunków uczestnictwa w szkoleniach dla 
Ekspertów odpowiedzialnych za pilotażowe wdrożenie Testowej Wersji Modelu współpracy 
podmiotów zatrudnienia socjalnego z instytucjami/podmiotami realizującymi usługi 
społeczne (dalej: „TMW”). 

2. Szkolenie organizowane jest przez Fundację Fundusz Współpracy (dalej: „Organizator”), 
realizującą zadanie w ramach projektu „Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia 
socjalnego” w partnerstwie następujących podmiotów: Sylpo System sp. z o.o. z siedzibą 
w Lublinie (Lider Projektu), Instytut Pracy i Spraw Socjalnych z siedzibą w Warszawie, 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Janowskie Stowarzyszenie Niesienia 
Pomocy „HUMANUS” z siedzibą w Janowie Lubelskim (dalej: „Partnerstwo”). 

3. Pilotaż wdrożenia TMW odbędzie się w 30 Instytucjach Zatrudnienia Socjalnego wyłonionych 
przez Partnerstwo poprzez kryterium celowości na terenie całego kraju.  

4. Szkolenie w ramach Projektu skierowane jest do pracowników1 Instytucji Zatrudnienia 
Socjalnego, Jednostek Samorządu Terytorialnego, innych jednostek organizacyjnych JST w 
tym m.in. Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Centrów Pomocy Rodzinie, 
pracowników2 organizacji pozarządowych3, pracowników Ośrodków Wsparcia Ekonomii 
Społecznej oraz Przedsiębiorstw Społecznych, a także innych osób, które posiadają ekspercką 
wiedzę z zakresu funkcjonowania zatrudnienia socjalnego, posiadające możliwość 
zainicjowania i wdrożenia Testowej Wersji Modelu współpracy podmiotów zatrudnienia 
socjalnego z instytucjami/podmiotami realizującymi usługi społeczne na terenie swojego 
działania (teren działania instytucji/organizacji/przedsiębiorstwa na obszarze wskazanej 
przez Uczestnika gminy) (dalej: „Uczestnik Projektu). 

5. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do udziału w szkoleniu przygotowującym go do pracy w 
charakterze Eksperta Testowej Wersji Modelu współpracy podmiotów zatrudnienia 
socjalnego z instytucjami/podmiotami realizującymi usługi społeczne („TMW”). 

6. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie odpowiednich dokumentów: 

o Deklaracji uczestnictwa w projekcie (on line) na stronie: 
https://cofund.org.pl/projekty/nowy-model-wspolpracy-instytucji-zatrudnienia-socjalnego- 

o Kwestionariusza osobowego uczestnika projektu „Nowy model współpracy instytucji 
zatrudnienia socjalnego” – dane wymagane do systemy teleinformacyjnego SL2014 

o Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych (RODO). 

                                                           
1  [1] Lub stanowiących personel wymienionych podmiotów, współpracujący na podstawie umów i 

porozumień, w tym osób oddelegowanych do wspierania danego podmiotu. 
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7. Dokumenty związane z uczestnictwem w Projekcie można otrzymać w biurze projektu, 
pobrać ze strony Internetowej https://cofund.org.pl/projekty/nowy-model-wspolpracy-instytucji-

zatrudnienia-socjalnego- oraz otrzymać podczas szkolenia.  

8. Podczas każdego dnia szkolenia Uczestnik Projektu: 

o podpisuje listę obecności 

o potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych (o ile dotyczy danego działania), 

o wypełnia ankietę ewaluacyjną dla każdego cyklu szkoleniowego. 

9. Uczestnik biorący udział w Projekcie podpisuje zobowiązanie do udzielenia informacji na 
temat rezultatów uczestnictwa po zakończeniu udziału w Projekcie. 

10. Szkolenia dla Ekspertów trwają od 24.07.2019 r. do końca 30 września 2019 r.  

11. Harmonogram szkoleń stanowi załącznik do Regulaminu. W uzasadnionych przypadkach, jak 
również na wniosek Uczestników Projektu, harmonogram szkoleń może ulec modyfikacji. 

12. Szkolenie zaplanowane jest w formule trzech zjazdów. Każdy zjazd trwa trzy dni szkoleniowe 
(średnio po 8 godzin). Łączny wymiar szkolenia wynosi 72 godziny szkoleniowe. 

13. Szkolenie odbywać się będzie w dni powszednie, od poniedziałku do piątku. W wyjątkowych 
przypadkach i wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Uczestników Projektu, szkolenie może 
odbyć się także w weekend (piątek-sobota-niedziela lub czwartek-piątek-sobota).  

14. Uczestnicy Projektu zostali podzieleni na sześć grup 10-osobowych ze względu na dobór 
lokalizacji do testowania TMW. 

15. Szkolenie obejmuje 9 modułów zgodnie z załącznikiem „Wykaz tematów szkolenia”.  

16. W przypadku gdy Uczestnik Projektu z ważnych powodów nie może uczestniczyć w zajęciach 
w swojej grupie, wyjątkowo po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem Organizatora, może 
wziąć udział w zajęciach innej grupy, o ile będą w niej wolne miejsca.  

17. Obecność na szkoleniach jest obowiązkowa.  

18. Uczestnik Projektu powinien osobiście wziąć udział w szkoleniu stacjonarnym w co najmniej 
7 z 9 modułów szkoleniowych. W przypadku braku osobistego udziału w co najwyżej dwóch 
modułach szkoleniowych Uczestnik Projektu będzie zobowiązany do nadrobienia materiału 
w późniejszym czasie poprzez platformę e-learningową.  

19. Większa niż dwudniowa liczba nieobecności powinna być odrobiona przez Uczestnika 
Projektu poprzez udział w szkoleniu w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu 
z Organizatorem.  

20. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany formy maksymalnie 1 z 9 modułów szkolenia 
stacjonarnego na szkolenie w formie webinarium po wcześniejszym poinformowaniu 
Uczestników Projektu. Uczestnictwo w webinarium jest wówczas traktowane równoważnie z 
uczestnictwem stacjonarnym.  

https://cofund.org.pl/projekty/nowy-model-wspolpracy-instytucji-zatrudnienia-socjalnego-
https://cofund.org.pl/projekty/nowy-model-wspolpracy-instytucji-zatrudnienia-socjalnego-


 

 

21. Nieobecności na szkoleniu mogą być usprawiedliwione jedynie po dostarczeniu  stosownego 
zaświadczenia lekarskiego lub innego odpowiedniego dokumentu, który potwierdzał będzie 
przyczynę nieobecności Uczestnika Projektu na zajęciach. 

22. Uczestnik Projektu może zwrócić się do Organizatora o wydanie zaświadczenia o 
uczestnictwie w szkoleniu. 

23. Uczestnicy projektu proszeni są o przestrzeganie zarezerwowanych terminów spotkań 
szkoleniowych oraz wcześniejsze informowanie o ewentualnych nieobecnościach, aby 
Organizator mógł dokonać zmian w harmonogramie spotkań.  

24. Organizator zapewnia pokrycie pełnych kosztów udziału w szkoleniu tj.: zapewni nocleg w 
hotelu o standardzie co najmniej **, zapewni wyżywienie na czas szkolenia (śniadanie, 
obiad, kolacja, przerwa kawowa), pokryje koszt wynajęcia sali szkoleniowej, materiałów 
szkoleniowych oraz trenera, a także częściowo4 pokryje koszt dojazdu na szkolenie do kwoty  
510 zł/os. – łączna maksymalna kwota zwrotu na wszystkie zjazdy szkoleniowe 

25. Uczestnicy Projektu są zobowiązani do ukończenia szkolenia i podjęcia zatrudnienia na 
warunkach ustalonych z Organizatorem. 

26. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu przez Uczestnika Projektu spowodowanego siłą 
wyższą, zdarzeniem losowym uniemożliwiającym mu dalszy udział w Projekcie, Uczestnik nie 
będzie zobligowany do zwrotu kosztów udziału w Projekcie. 

27. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu przez Uczestnika Projektu w trakcie trwania 
Projektu z innych niż losowe, przyczyn uniemożliwiających mu dalszy udział w Projekcie, 
Uczestnik Projektu zobowiązuje się do zwrotu kosztów szkolenia poniesionych przez 
Organizatora. 

28. Uczestnik Projektu po zakończeniu udziału w szkoleniach dla Ekspertów podejmie 
zatrudnienie w charakterze Eksperta TMW i przystąpi do testowania Modelu zgodnie 
z zakresem swoich kompetencji i uzgodnionym scenariuszem przeprowadzenia Testu. 
Podmiotami zatrudniającymi będzie trzech Partnerów Projektu. Ekspert podpisze umowę 
o pracę w wymiarze nie przekraczającym 3/5 etatu z jednym ze wskazanych pracodawców.  

29. Jednocześnie Ekspert oświadczy, że jego łączne zaangażowanie zawodowe w realizację 
wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz 
działań finansowanych z innych  źródeł nie przekracza 276 godzin miesięcznie. 

30. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów w niniejszym Regulaminie.  

                                                           
4
 W przypadku, gdy koszty za dojazd Uczestnika Projektu na wszystkie zjazdy szkoleniowe przekroczy 510 zł/os. 

Uczestnik pokrywa pozostałą część kosztów we własnym zakresie. 


