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PW/5/2020         Sulęcin, 03.06.2020  r. 

 

 

Sz. P. 

Kierownicy/Dyrektorzy jednostek, instytucji 

pomocy i integracji społecznej 

 

Szanowni Państwo, 

Stowarzyszenie Młodych Lubuszan w Sulęcinie jako Lider projektu wraz ze Stowarzyszeniem 

Wspólnota Bona Fide w Poznaniu (Partner) rozpoczęło realizację projektu „Kompetentni i efektywni 

– szkolenia dla kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z województw 

dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego”. 

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet II. Efektywne polityki 

publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna. 

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych pracowników instytucji pomocy 

i integracji społecznej poprzez organizację bezpłatnych szkoleń z nowych rozwiązań 

instytucjonalnych i prawnych, w zakresie zmian w: 

- ustawie o pomocy społecznej, 

- ustawie w zakresie przeciwdziałania bezdomności, 

- ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz Programu „Za życiem”, 

- ustawie o ochronie życia zdrowia psychicznego w zakresie kierowania do domów pomocy 

społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi i osób niepełnosprawnych, 

- programie „Dostępność+” oraz Ustawie o zapewnianiu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami, 

- innych ustawach dotyczących obszaru pomocy i integracji społecznej. 

 

Szkolenia dedykowane są pracownikom instytucji pomocy i integracji społecznej – 

pracownikom socjalnym, aspirantom pracy socjalnej i innym pracownikom pomocy i integracji 

świadczącym usługi aktywizacyjne i społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem 

i wykluczeniem społecznym.  

Łącznie planowane jest przeprowadzenie 176 jednodniowych bezpłatnych spotkań 

szkoleniowych wraz z wyżywieniem i bezpłatnymi materiałami szkoleniowymi, podzielonych na 

kilka modułów dla 660 pracowników na terenie trzech wyżej wskazanych województw. Spotkania 

będą dostępne zarówno dla większych, jak i mniejszych gmin. Uczestnicy szkoleń otrzymają również 

zwrot kosztów dojazdu do miejsca szkolenia. 

http://www.lubuszanie.org.pl/
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W naszej ocenie, realizacja projektu jest kluczowa, mając na uwadze wielość wprowadzanych 

w ostatnich latach zmian w przepisach prawa stosowanych przez instytucje pomocy i integracji 

społecznej. Szkolenia pozwolą na podniesienie poziomu kompetencji pracowników – wpłyną 

pozytywnie na wykonywanie przez nich zadań, a tym samym na jakość i efektywność podejmowanej 

pracy.  

Aktualnie w związku z pandemią COVID-19 realizację szkoleń jesteśmy zmuszeni przesunąć 

na okres najwcześniej powakacyjny, ale chcielibyśmy ten czas wykorzystać na analizę potrzeb 

szkoleniowych, w celu dopasowania oferty szkoleń do aktualnych potrzeb pracowników. 

W związku z powyższym, kierujemy do Państwa w niniejszej wiadomości mailowej link do 

ankiety on-line: https://www.webankieta.pl/ankieta/533548/ankieta-potrzeb-szkoleniowych-

kluczowych-pracownikow-instytucji-pomocy-i-integracji-spolecznej.html 

 Uprzejmie prosimy o przekazanie wiadomości do pracowników Państwa instytucji z prośbą 

o wypełnienie ankiety i odesłanie wyników. Pozwolą one na uwzględnienie zgłoszonych potrzeb w 

ramach poszczególnych modułów szkoleń zaplanowanych w projekcie. 

W przypadku dodatkowych pytań, informacji o projekcie udziela Stowarzyszenie Młodych 

Lubuszan – kontakt: Dagmara Żarkowska-Terech, tel. 517 573 386,  e-mail: 

mlodzilubuszanie@gmail.com.  

 

Z poważaniem 
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