Regulamin szkoleń zawodowych

w ramach reintegracji zawodowej (RZ)
przyszłych pracowników

podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych
Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej
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1.

SŁOWNIK POJĘĆ

Szkolenie zawodowe:

Szkolenie zawodowe realizowane w ramach działań Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej

prowadzonego przez Realizatora, które jest zindywidualizowaną formą wsparcia mającą na celu

reintegrację zawodową oraz podnoszenie i doskonalenie umiejętności zawodowych przyszłych
pracowników podmiotów ekonomii społeczne i przedsiębiorstw społecznych, w szczególności

poprzez przekwalifikowanie pod kątem nowoutworzonego stanowiska pracy (nabycie nowych
umiejętności zawodowych), podniesienie dotychczasowych umiejętności zawodowych bądź
2.

zdobycie dodatkowych umiejętności zawodowych lub uprawnień.
Uczestnik szkolenia (klient WOES):

Udział w szkoleniu zawodowym mogą wziąć osoby, które:

 są uczestnikami projektu pn. „Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej” i mają ustaloną
Indywidualną diagnozę potrzeb,

 zamieszkują na terenie subregionu konińskiego,

 są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. spełniają przesłanki, o których mowa

w rozdziale 3 pkt 20 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu

Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 oraz spełniają
przesłanki, o których mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu udzielania bezzwrotnego wsparcia
finansowego

na

utworzenie

nowego

miejsca

pracy

w

nowych

lub

istniejących

Projekt pn. Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej jest realizowany w ramach Wielkopolskiego
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3.

przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne

1

przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne,

Działanie 7.3 Ekonomia społeczna, Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia społeczna – projekty konkursowe,
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer projektu: RPWP.07.03.02-30-0002/15.
Strona internetowa projektu: www.woes.pl

Adres mailowy projektu: biuro@spoldzielnie.org

4. Realizator:

Podmiot pod nazwą Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z siedzibą w Poznaniu realizujący

projekt i jednocześnie prowadzący Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości dla
subregionu konińskiego (OWES) – posiadający akredytację Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Adres Realizatora: ul. Chłapowskiego 15/1, 61-504 Poznań
Numer telefonu Realizatora: 61 887 11 66

Adres mailowy Realizatora: biuro@spoldzielnie.org

5. Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej (OWES):

Podmiot lub partnerstwo posiadające akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia
społecznego, świadczące łącznie wszystkie rodzaje usług wsparcia ekonomii społecznej.

6. Subregion koniński:

Poniżej wymienione powiaty województwa wielkopolskiego:
a) koniński,

b) miasto Konin,
c) kolski,

d) słupecki,

e) gnieźnieński,
f) wrzesiński,
g) turecki.

Szkolenia zawodowe są dla uczestnika bezpłatne.

Realizator w ramach projektu pokrywa koszty szkoleń zawodowych obejmujące:
 opłatę za szkolenie,

 materiały dydaktyczne,
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2.

SZKOLENIA ZAWODOWE – PROCEDURA
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1.

§2

 transport,

 wyżywienie,

 badania lekarskie,
 ubezpieczenie,

 odzież roboczą i inne środki ochrony pracy,
 egzamin,
3.
4.

 certyfikat/zaświadczenie potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

Świadczenia określone w ust. 2 nie przysługują uczestnikowi szkolenia, który powtarza szkolenie
zawodowe oraz nie dotyczą opłat wynikających z powtarzania egzaminu.
Pomoc

udzielana

jest

dla

przyszłych

i przedsiębiorstw społecznych wymagających:

pracowników

podmiotów

ekonomii

społecznej

 przekwalifikowania pod kątem nowoutworzonego stanowiska pracy (nabycie nowych
umiejętności zawodowych)

 podniesienia dotychczasowych umiejętności zawodowych
5.

6.

 zdobycia dodatkowych umiejętności zawodowych lub uprawnień.

Decyzja o udzieleniu pomocy w formie szkoleń zawodowych podejmowana jest przez Realizatora
na podstawie Wniosku o szkolenie zawodowe, zawierającego m.in. określenie przedmiotu szkolenia
i uzasadnienie potrzeby szkolenia. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
Wnioski o udzielenie pomocy w formie szkolenia zawodowego można składać:

─ osobiście w WOES Konin: Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej, ul. 3 Maja 26, 62-500

Konin lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan podpisanego wniosku) na adres
mailowy: maria.lewandowska@spoldzielnie.org,

9.

Przed rozpoczęciem szkolenia zawodowego przyszły pracownik podpisuje umowę na jego realizację.
Umowa określa zasady realizacji szkolenia oraz prawa i obowiązki Realizatora i uczestnika.

Wykonawcą szkoleń zawodowych będą firmy szkoleniowe posiadające wpis do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych i Rejestru Agencji Zatrudnienia. W wymaganych wypadkach szkolenia zawodowe
będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

10. Szkolenia zawodowe będą monitorowane przez Realizatora projektu, w miejscu jego odbywania.

3

8.

Uczestnik może złożyć jeden wniosek na szkolenie zawodowe w trakcie trwania projektu.
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7.

─ do momentu wyczerpania środków na ten cel w budżecie projektu.

11. Każdy uczestnik szkolenia przystępuje do egzaminu, po którego pozytywnym zaliczeniu otrzyma
zaświadczenie lub certyfikat ukończenia szkolenia zawodowego.

12. W przypadku niepodjęcia lub przerwania szkolenia zawodowego przez uczestnika bez uzasadnionej

przyczyny będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Projekcie „Wielkopolski Ośrodek Ekonomii
Społecznej”.

13. Realizator

może

wezwać

uczestnika

do

zwrotu

kosztów,

jakie

poniósł

w

związku

z organizacją szkolenia zawodowego w przypadku rezygnacji lub przerwania szkolenia zawodowego
przez uczestnika z jego winy, nieprzystąpienia do egzaminu/egzaminu poprawkowego.

14. W przypadku niezdania egzaminu, koszty ponownego udziału w szkoleniu zawodowym i egzaminów
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poprawkowych uczestnik szkolenia ponosi na własny koszt.

