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BEZPŁATNE SZKOLENIA
SZKOLENIA Z ZAKRESU INICJOWANIA
I WDRAŻANIA PARTNERSKICH PROGRAMÓW REWITALIZACJI
SPOŁECZNEJ
oraz
WIZYTY STUDYJNE
Projekt systemowy „Rewitalizacja społeczna”
1.
2.
3.

CELE SZKOLENIA:

Nabycie wiedzy z zakresu tworzenia i realizacji kompleksowych działań (programów) na
rzecz społeczności lokalnych rewitalizowanych terenów oraz osób wykluczonych, bądź
zagrożonych wykluczeniem społecznym
Nabycie wiedzy z zakresu inicjowania i tworzenia partnerstw lokalnych
Kształtowanie i rozwój umiejętności w zakresie konstruowania i realizacji Programów
Rewitalizacji Społecznej pod kątem działań merytorycznych i finansowych

DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:






Pracownicy socjalni instytucji pomocy i integracji społecznej
Inni pracownicy publicznych i niepublicznych instytucji pomocy i integracji społecznej mający
bezpośredni kontakt z osobami wykluczonymi i zagrożonymi wykluczeniem
Organizacje pozarządowe
Osoby w rozumieniu kodeksu pracy pozostające w stosunku pracy na podstawie: umowy
o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę a także kodeksu
cywilnego w szczególności w zakresie umów cywilno-prawnych: umowy zlecenie, umowy
o dzieło.

WARUNKI UCZESTNICTWA:








Przysłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz potwierdzenia
pozostawania w określonym stosunku pracy: umowa o pracę, zlecenie, dzieło a także
podpisanie porozumienia o udziale w projekcie
Udział w szkoleniach i wizytach studyjnych jest bezpłatny
Organizator zapewnia uczestnikom nocleg oraz wyżywienie
Uczestnicy mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu
Uczestnicy szkolenia wezmą udział w 1 wizycie studyjnej w jednej z 20 gmin, które
realizowały w I edycji Programy Rewitalizacji Społecznej
Ubezpieczamy uczestników szkolenia i wizyt studyjnych od NNW

Osoby do kontaktu:
Anna Czarnecka, Sylwia Choińska
Tel: 022 127 19 12 wew. 20
e-mail: annac@cal.org.pl, sylwiap@cal.org.pl
Formularz zgłoszeniowy do pobrania ze strony: http://www.cal.org.pl- zakładka usługi edukacyjne
Wypełniony i podpisany formularz należy odesłać
na adres e-mail:
rekrutacja@cal.org.pl
O udziale w szkoleniach decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowy regulamin dostępny na stronie www.cal.org.pl

NIE CZEKAJ – LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA
– ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ !!!
Szkolenia organizowane są przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z inicjatywy Departamentu Pomocy i Integracji
Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

