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Program szkolenia 

 

Przygotowanie wniosków o dofinansowanie dla wnioskodawców działania 

2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Wiedza Edukacja Rozwój. Szkolenie w zakresie dofinansowania projektów, mających na celu 

wyłonienie ośrodków pomocy społecznej, w których nastąpi wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu 

pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych. 

 

Omawiane zaadnienia 
Wykorzystywane metody i 

narzędzia 
Czas trwania 

1. Przedmiot konkursu oraz warunki standardy udzielania 

wsparcia. 

 Omówienie wymagań w zakresie realizacji projektów, w 

oparciu o art. 110a obowiązującej ustawy o pomocy 

społecznej oraz o założenia do zmiany ustawy opomocy 

społecznej, których zakres jest szerszy niż zmiany 

organizacyjne w ośrodkach pomocy społecznej. 

 Zapewnienie trwałości wdrożonych zmian 

organizacyjnych przez okres co najmniej 2 lat od 

zakończenia realizacji projektu. 

 Zapewnie wykorzystania rozwiązań modelowych 

oddzielenia procedury administracyjnej przyznawania 

świadczeń pomocy społecznej od pracy socjalnej, w 

oparciu o zasady wdrażania usprawnień organizacyjnych 

w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz 

mode realizacji usług o określonym standardzie. 

2. Wymagania w zakresie wskaźników projektu. 

 Wskaźniki produktu w ramach projektu, sposób ich 

dokumentowania i monitorowania. 

 Wskaźniki rezultatu w ramach projektu, sposób ich 

dokumentowania i monitorowania. 

3. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie. 

 Praktyczne omówienie poszczególnych części wniosku  

 Mini wykład, 

 Studium przypadku, 

 Wymiana doświadczeń, 

 Warsztaty. 

9.00 – 11.00 

Przerwa kawowa 11.00 – 11.15 
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4. Budżet projektu Zasady konstruowania budżetu 

 Koszty  bezpośrednie i pośrednie. 

 Rozliczanie wydatków w projekcie. 

 Mini wykład, 

 Studium przypadku, 

 Wymiana doświadczeń, 

 Warsztaty. 

11.15 – 13.15 

Przerwa kawowa 13.15 – 13.30 

5. Ocena merytoryczna 

 Analiza kart oceny i obliczanie liczby 

przyznanych punktów 

6. Omówienie pytań i zagadnień  problemowych 

 Dyskusja, 

 Wymiana doswiadczeń. 
13.30 – 15.00 

 

 

Termin szkolenia: 14 czerwca 2016 r. (wtorek) w godz. 9.00-15.00 

Miejsce szkolenia: Hotelu Brda, ul. Dworcowa 94, 85-010 Bydgoszcz 

Koszt uczestnictwa: 250,00 zł / osoba. 

 

DODATKOWE INFORMACJE, DANE DO KONTAKTU: 

 
Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES 

ul. Unii Europejskiej 4 lok. 204, 86-050 Solec Kujawski 

tel.(0 52) 387 02 30, tel/ fax (0 52) 345 51 30, kom. 603 499 123 

e-mail biuro@europrogres.pl, www.europrogres.pl; www.mojregion.pl 

 


