Projekt systemowy „Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

REGULAMIN REKRUTACJI NA SZKOLENIE Z ZAKRESU II STOPNIA SPECJALIZACJI W ZAWODZIE
PRACOWNIK SOCJALNY REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN.
„PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DO AWANSU
ZAWODOWEGO”.

§1
Informacje ogólne
Słownik pojęć.
Projekt - Projekt systemowy pn.„Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do
awansu zawodowego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII. „Promocja integracji społecznej”,
Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.3 „Podnoszenie kwalifikacji
kadr pomocy i integracji społecznej”.
Projektodawca - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 62A, 02-002
Warszawa, tel. 22 622-42-32, fax: 22 622-47-32.
MCPS - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w województwie
mazowieckim.
Organizator szkolenia - Podmiot wybrany przez Projektodawcę w procedurze Prawo Zamówień Publicznych do
realizacji szkolenia z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny i działający na jego zlecenie
na podstawie podpisanej umowy.
IPiIS - Instytucje pomocy i integracji społecznej. Zgodnie ze Słownikiem terminologicznym dla Szczegółowego
Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki to:
a)

jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004r.
pomocy społecznej (Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593 z późn. zm.),
b) jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone
w ustawie wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 Nr 149 poz. 887 z późn.
zm.),
c) jednostki zatrudnienia socjalnego,
d) organizacje pozarządowe, działające w sferze pomocy i integracji społecznej,
e) zakłady aktywności zawodowej,
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f)

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o pożytku publicznym
i wolontariacie,
g) warsztaty terapii zajęciowej,
h) inne podmioty prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których
głównych celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej),
„Nowi” pracownicy socjalni – To pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej w tym w szczególności
zatrudnieni w OPS i PCPR zajmujący się bezpośrednio aktywną integracją. (Zgodnie z Podręcznikiem
wskaźników PO KL „tzw. kluczowi pracownicy instytucji pomocy społecznej - osoby zatrudnione na stanowisku
pracownika socjalnego, w tym również główny specjalista, starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator,
starszy specjalista pracy socjalnej, specjalista pracy socjalnej, starszy pracownik socjalny, pracownik socjalny,
aspirant pracy socjalnej, którzy bezpośrednio zajmują się aktywną integracją”). To osoby, które nie
uczestniczyły w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr
pomocy i integracji społecznej.
Ustawa – Ustawa z dnia 12 marca 2004 r . o pomocy społecznej, (Dz. U. z 2013 r.poz.182 z późn. zm.).
Rozporządzenie - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie
specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z 8 maja 2012 r. poz. 486).
Kandydat/Kandydatka - Osoba, która złożyła Formularz zgłoszeniowy.
Uczestnik/Uczestniczka - Osoba ostatecznie zakwalifikowana do wzięcia udziału w Projekcie, która znajduje się
na liście Uczestników/Uczestniczek.
Dokumenty rekrutacyjne - Formularz zgłoszeniowy na szkolenie wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnienie kryteriów formalnych.
Regulamin - Regulamin rekrutacji na szkolenie, realizowane w ramach Projektu systemowego: „Przygotowanie
pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego”.
Szkolenie – Szkolenie z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny którego ramy zostały
określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie
specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z 8 maja 2012 r. poz. 486).
Specjalność – Specjalność obowiązująca dla II stopnia specjalizacji, zgodna z § 7. 1 Rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.
U. z 8 maja 2012 r. poz. 486)
1.

2.
3.
4.

5.

Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji oraz warunki uczestnictwa w szkoleniu z zakresu II
stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, organizowanego w ramach Projektu
systemowego realizowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej pn. „Przygotowanie
pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie
7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr
pomocy i integracji społecznej – zwanego dalej Projektem.
Realizacja Projektu obejmuje okres od 01.03.2013r. do 30.06.2015 r.
Projekt obejmuje swoim zasięgiem IPiIS z terenu województwa mazowieckiego.
Projekt realizowany jest na podstawie podjętej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwały
Nr 1167/265/13. z dnia 25.06.2013r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji Projektu systemowego
nr POKL.07.01.03-14-002/13 „Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej
do awansu zawodowego” realizowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach
naboru systemowego trwającego w styczniu 2013 r. dla Poddziałania 7.1.3 „Podnoszenie kwalifikacji
kadr pomocy i integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
Biuro Projektu znajduje się w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 62A.
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6.

7.

8.

9.

Jedną z trzech zaplanowanych form wsparcia w ramach Projektu jest szkolenie z zakresu II stopnia
specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny dla pracowników IPiIS z terenu województwa
mazowieckiego na specjalnościach wynikających ze zgłaszanych potrzeb IPiIS.
Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie Projektu systemowego PO KL oraz w oparciu o obowiązujące
uregulowania prawne, jak również dokumenty programowe Uczestnikiem/Uczestniczką szkolenia
z zakresu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny mogą być osoby które:
1) Zatrudnione są w instytucjach pomocy i integracji społecznej z terenu województwa
mazowieckiego na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony, których data
zakończenia umowy o pracę jest późniejsza niż planowana data zakończenia szkolenia, nie
pozostające w okresie wypowiedzenia.
2) Posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskane na podstawie
przepisów ustawy o pomocy społecznej lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320), lub posiadają decyzję
o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów
ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394), posiadają co najmniej 5letni staż pracy w zawodzie pracownika socjalnego oraz I stopień specjalizacji
w zawodzie pracownik socjalny. Wymóg posiadania specjalizacji I stopnia nie dotyczy osób, które
ukończyły: studia wyższe na kierunku praca socjalna lub studia wyższe o specjalności praca
socjalna na jednym z kierunków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub studia wyższe w wyższej szkole zawodowej
o specjalności praca socjalna, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub studia wyższe na jednym
z kierunków, o których mowa w art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy, o specjalności przygotowującej
do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, o której mowa w art. 116 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a
ustawy.
Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami polityki równych szans – oznacza to, że w szkoleniu
z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny mogą brać udział osoby bez względu
na wiek, płeć, stopień niepełnosprawności oraz miejsce zamieszkania (miasto, wieś).
Uczestnictwo w szkoleniach (z wyjątkiem kosztów dojazdu do miejsca odbywania zajęć oraz
egzaminu przed Centralna Komisją Egzaminacyjną do spraw stopni specjalizacji zawodowej
pracowników socjalnych) współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.

§2
Kryteria rekrutacyjne
1.
2.

Na szkolenie mogą być zrekrutowane osoby spełniające łącznie formalne i projektowe kryteria rekrutacyjne
określone poniżej.
Formalne kryteria rekrutacyjne:
a) wykonywanie, w ramach umowy o pracę, o której mowa w ust. 3 pkt a) zadań pracownika socjalnego
b) posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskane na podstawie
przepisów ustawy o pomocy społecznej lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy
o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320 ), lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie
regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394), posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy w zawodzie
pracownika socjalnego oraz I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Wymóg posiadania
specjalizacji I stopnia nie dotyczy osób, które ukończyły: studia wyższe na kierunku praca socjalna lub
studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków, o których mowa w art. 5 ust. 3
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3.

4.
5.

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub studia wyższe w wyższej
szkole zawodowej o specjalności praca socjalna, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub studia wyższe na jednym z kierunków,
o których mowa w art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy, o specjalności przygotowującej do wykonywania
zawodu pracownika socjalnego, o której mowa w art. 116 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a ustawy
c) złożenie w wyznaczonym terminie prawidłowo wypełnionego i podpisanego Formularza
zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie kryteriów formalnych /dokumenty dostępne w wersji elektronicznej na
stronie internetowej MCPS/Projektu; awanszawodowy.mcps-efs.pl w zakładce specjalizacja II stopnia/
Projektowe kryteria rekrutacyjne:
a) Kandydat/Kandydatka musi być zatrudniony/a na umowę o pracę na czas określony lub nieokreślony
w instytucjach z terenu województwa mazowieckiego, przy czym, udział w szkoleniu mogą brać osoby,
których data zakończenia umowy o pracę jest późniejsza niż planowana data zakończenia szkolenia.
b) Kandydat/Kandydatka nie może pozostawać w okresie wypowiedzenia.
c) Kandydat/Kandydatka musi otrzymać zgodę pracodawcy (zawartą w części II Formularza
zgłoszeniowego) na udział w szkoleniu (warunek konieczny).
d) Informacja o przydatności podnoszenia kwalifikacji na wybranej specjalności z punktu widzenia
jednostki kierującej (zawarta w części II Formularza zgłoszeniowego).
e) Pierwszeństwo (po zweryfikowaniu ww. kryteriów) będą mieli tzw. „Nowi” pracownicy socjalni.
f) W drugiej kolejności będą brane pod uwagę osoby, które uczestniczyły w szkoleniach realizowanych w
ramach projektu MCPS pn. „Razem dla Mazowsza-Edukacja w działaniu” a nie uczestniczyły w innych
projektach współfinasowanych z EFS.
g) W dalszej kolejności będą brane pod uwagę osoby, które uczestniczyły w szkoleniach realizowanych w
ramach projektu MCPS pn. „Razem dla Mazowsza-Edukacja w działaniu” i uczestniczyły w innych
projektach współfinasowanych z EFS.
O zakwalifikowaniu decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.
Jedna osoba może zgłosić się i zostać zakwalifikowana na jedną z trzech proponowanych form wsparcia
w ramach projektu tj.; specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny, specjalizacji II stopnia w
zawodzie pracownik socjalny i studiów podyplomowych.
§3
Zasady rekrutacji na szkolenie

1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, zgodnie z warunkami jawnymi i jednakowymi dla
wszystkich Kandydatów/Kandydatek.
2. Podstawą rekrutacji jest terminowe dostarczenie poprawnie wypełnionego i podpisanego Formularza
zgłoszeniowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów formalnych, tj:
a) potwierdzenie co najmniej 5-letniego stażu pracy w zawodzie pracownik socjalny. W przypadku
jeżeli staż pracy o którym mowa powyżej, dotyczy innej jednostki, niż ta w której jest obecnie
zatrudniona/y Kandydatka/Kandydat, niezbędne są kopie świadectw pracy.
b) kopia dyplomu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,
c) kopia dyplomu uzyskania I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny lub dyplom
ukończenia studiów wyższych:
- na kierunku praca socjalna lub
- o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub
- w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna, o której mowa w art.5 ust.1 ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub
- na jednym z kierunków, o których mowa a art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy, o specjalności
przygotowującej do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, o której mowa w art. 116
ust. 1 pkt 3 i ust 1a ustawy.
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3. Informacje o prowadzonej w ramach Projektu systemowego pn. „Przygotowanie pracowników instytucji
pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego” rekrutacji dla każdej edycji szkolenia każdorazowo
upowszechniane będą poprzez:
a) Zamieszczenie na stronie internetowej MCPS/Projektu; awanszawodowy.mcps-efs.pl informacji
wraz z dokumentami rekrutacyjnymi.
b) Rozesłanie do instytucji pomocy i integracji społecznej pocztą elektroniczną informacji wraz
z dokumentami rekrutacyjnymi.
4. Rekrutacja rozpoczyna się z dniem zamieszczenia na stronie internetowej MCPS/Projektu;
awanszawodowy.mcps-efs.pl, ogłoszenia o rozpoczęciu naboru na daną specjalność w ramach specjalizacji II
stopnia w zawodzie pracownik socjalny.
5. Termin zakończenia rekrutacji każdorazowo zostanie podany na stronie MCPS/Projektu.
6. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu mogą zgłaszać swój udział w następujących formach tj.:
a) Złożenie poprawnie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie kryteriów formalnych osobiście w siedzibie Projektodawcy tj. Warszawa,
ul. Nowogrodzka 62A - w kancelarii MCPS – piętro III pok. 312 w terminie od poniedziałku do piątku
w godzinach: 8.00-16.00;
b) Wysłanie wymaganego, poprawnie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów formalnych pocztą tradycyjną/kurierem na
adres Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa, decyduje
data wpłynięcia do MCPS.
c) Wysłanie wymaganego, poprawnie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów formalnych /skany/ pocztą elektroniczną
(w tytule wiadomości podając; specjalizacja II stopnia, imię i nazwisko Kandydata/Kandydatki) na
adres: tomasz.osadnik@mcps.com.pl, następnie niezwłocznie przesłanie wersji papierowej na adres:
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa. W przypadku nie
dostarczenia Formularza zgłoszeniowego w wersji papierowej do dnia rozpoczęcia szkolenia,
Projektodawca dopuszcza skreślenie takiej osoby z listy Uczestników/Uczestniczek zakwalifikowanych
na szkolenie.
7. Podpisanie formularza zgłoszeniowego stanowi potwierdzenie zapoznania się i akceptacji niniejszego
Regulaminu.
8. Po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych Zespół Zarządzający Projektem rozpatrzy
złożone dokumenty Uczestników/Uczestniczek na szkolenie w oparciu o następujące kryteria:
a) Spełnienie warunków określonych w §1 ust 7, § 2 i § 3 ust.2 niniejszego Regulaminu,
b) Kolejność zgłoszeń (decyduje data wpływu),
c) Informacja pracodawcy Kandydata/Kandydatki nt. przydatności specjalności na jaką
Kandydat/Kandydatki składa Formularz zgłoszeniowy z punktu widzenia IPiIS w jakiej obecnie jest
zatrudniona ww. osoba.
9. Po przeprowadzeniu wstępnej rekrutacji, Zespół Zarządzający Projektem przekaże podmiotowi
prowadzącemu szkolenie listy Kandydatów/Kandydatek wraz z wymaganymi dokumentami rekrutacyjnymi.
10. Podmiot prowadzący szkolenie dokona ostatecznej akceptacji Uczestników/Uczestniczek pod względem
spełnienia wymagań dotyczących przystąpienia do szkolenia określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.
U. z 8 maja 2012 r. poz. 486) i przekaże listę zakwalifikowanych Uczestników/Uczestniczek Zespołowi
Zarządzającemu Projektem.
11. W przypadku wątpliwości co do kwalifikowalności Kandydata/Kandydatki, Projektodawca może poprosić
o dodatkowe dokumenty potwierdzające przynależność Kandydata/Kandydatki do grupy docelowej
Projektu.
12. Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie, zostanie umieszczona niezwłocznie na stronie internetowej
Projektu.
13. Kandydaci/Kandydatki spełniający kryteria formalne i projektowe, a niezakwalifikowani do udziału
w szkoleniu z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc, zostaną wpisani na listę rezerwową. Objęcie wsparciem
Kandydata/Kandydatki z listy rezerwowej możliwe jest w przypadku rezygnacji Uczestnika/Uczestniczki lub
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rozwiązania z nim umowy, jednak najpóźniej w terminie pozwalającym na pełne skorzystanie z uczestnictwa
w szkoleniu.
14. Osoby zakwalifikowane zostaną bezzwłoczne poinformowanie drogą e-mail lub telefonicznie (zgodnie
z adresem e-mail/nr telefonu wskazanymi w Formularzu zgłoszeniowym) o zakwalifikowaniu się na
szkolenie. Brak informacji o zakwalifikowaniu jest równoznaczny z brakiem zakwalifikowania się na
szkolenie.
15. Osoby zakwalifikowane, które nie mogą wziąć udziału w szkoleniu mają obowiązek w ciągu 1 dnia
kalendarzowego, od daty zamieszczenia list osób zakwalifikowanych na stronie Projektu, pisemnego
poinformowania Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o rezygnacji (dopuszcza się przesłanie skanu
na adres e-mail; tomasz.osadnik@mcps.com.pl).
16. W przypadku konieczności wynikających z warunków organizacyjnych Projektodawca dopuszcza
zorganizowanie spotkanie informacyjnego z osobami zakwalifikowanymi na szkolenie.
17. W przypadku gdy dana specjalność w ramach specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny,
wymieniona w Formularzu zgłoszeniowym na którą ogłoszono nabór, nie dojdzie do realizacji
w wyznaczonym i zaplanowanym terminie, z przyczyn niezależnych od MCPS:
a) informacja
taka
zostanie
zamieszczona
na
stronie
internetowej
MCPS/Projektu:
awanszawodowy.mcps-efs.pl;
b) osoby zakwalifikowane na specjalność, której realizacja nie doszła do skutku, zostaną poinformowane
o tym fakcie niezwłocznie e-mailem i/lub telefonicznie (zgodnie z danymi Uczestnika/Uczestniczki
zawartymi w Formularzu zgłoszeniowym);
c) osoby zakwalifikowane na specjalność, której realizacja nie doszła do skutku, będą miały
pierwszeństwo w rekrutacji w przypadku uruchomienia takiej specjalności;
d) warunkiem pierwszeństwa w kolejnym naborze będzie, dokonanie zgłoszenia zgodnie z procedurą
rekrutacji na taką samą specjalność jak poprzednio,
e) w przypadku gdy dana osoba w kolejnej rekrutacji wybierze inną specjalność niż w poprzedniej, będzie
ona traktowana jak wszyscy pozostali Kandydaci/Kandydatki.
18. W przypadku liczby zgłoszeń znacznie przewyższającej liczbę miejsc na szkoleniu, Mazowieckie Centrum
Polityki Społecznej zastrzega sobie możliwość opracowania dodatkowych kryteriów rekrutacji.

§4
Zasady uczestnictwa i organizacji szkolenia
1. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zobowiązane będą dostarczyć do Organizatora inne wymagane przez
niego dokumenty.
2. Osoby zakwalifikowane zobowiązane są do:
a) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach;
b) każdorazowego potwierdzania obecności na liście obecności własnoręcznym podpisem;
c) wypełniania ankiet ewaluacyjnych;
d) informowania o zmianie danych personalnych,
e) przygotowania pracy dyplomowej w formie projektu socjalnego zgodnie z wytycznymi § 14 ust. 2
Rozporządzenia.
3. Przed rozpoczęciem zajęć Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/a jest do wypełnienia i podpisania
dokumentów związanych z uczestnictwem w Projekcie.
4. Szczegółowy opis zasad uczestnictwa reguluje: Umowa o naukę z Uczestnikiem/Uczestniczką oraz inne akty
prawa wewnętrznego Organizatora szkolenia.
5. Realizacja szkolenia odbywać się będzie w systemie zjazdów dwudniowych (sobota – niedziela, piąteksobota, niedziela-poniedziałek).
6. Harmonogramy zjazdów, program oraz informacje o miejscu odbywania się zajęć będą przekazywane
Uczestnikom/Uczestniczkom bezpośrednio przez Organizatora.
7. Każdemu Uczestnikowi/Uczestniczce szkolenia zapewnia się m.in:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

usługę edukacyjną na wybranej specjalności;
dostęp do materiałów dydaktycznych;
serwis kawowo-herbaciany, obiad;
obsługę administracyjno – biurową;
ubezpieczenie w okresie trwania zajęć w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę co
najmniej 5 000,00 zł,
zakwaterowanie z wyżywieniem dla maksymalnie 70% uczestników z tym, że z noclegu mogą korzystać
osoby zamieszkałe poza granicami administracyjnymi m.st. Warszawy.

§5
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu
1. Pisemna Rezygnacja z udziału w szkoleniu może nastąpić jedynie w przypadku uzasadnionego czynnika
zewnętrznego w terminie 1 dnia kalendarzowego przed rozpoczęciem szkolenia za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
2. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej na szkolenie, na jej miejsce wejdzie osoba z listy
rezerwowej.
3. W przypadku niedopełnienia obowiązku wynikającego z § 5 ust. 1 pracownicy jednostki, której sytuacja
dotyczyła mogą zostać wyłączeni z uczestnictwa w szkoleniu.

§6
Postanowienia końcowe
1. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania
wizerunku Beneficjenta do celów promocyjnych (zdjęcia ze szkolenia) pod warunkiem, że materiały
zdjęciowe zostały wykonane w trakcie trwania szkolenia.
2. Zasady finansowania oraz szczegółowe prawa i obowiązki uczestnictwa w szkoleniu określa Umowa o naukę
z Uczestnikiem/Uczestniczką stanowiąca załącznik nr 2 do Regulaminu.
3. Projektodawca zastrzega sobie prawo wniesienia zmian lub wprowadzenia dodatkowych postanowień
w Regulaminie na każdym etapie realizacji projektu.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 marca 2014 r.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy
2. Załącznik nr 2: Umowa z Uczestnikiem/Uczestniczką.
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