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Zmiana Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach: 

• kompetencyjnym Centrów Usług Społecznych (CUS) 

• warsztatowym upowszechniającym tworzenie CUS oraz ideę DI 

• dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) w obszarze 

deinstytucjonalizacji 
 

 

 

 Zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach: 

• kompetencyjnym Centrów Usług Społecznych (CUS) 

• warsztatowym upowszechniającym tworzenie CUS oraz ideę DI 

• dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) w obszarze deinstytucjonalizacji 

wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie: 

 

 

 

I. Zmienia się zapis § 3 Beneficjenci szkoleń ust. 2 o treści: 

Uczestnikami szkoleń kompetencyjnych Centrów Usług Społecznych jest kadra pomocy  

i integracji społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego. Instytucja ma możliwość 

zgłoszenia tylko jednego pracownika na dany Moduł. Pracownik danej instytucji może wziąć 

udział tylko w jednym bloku szkoleń (Module). Łącznie 95 osób - po 20 osób  

w grupie + 5 osób z ROPS w Kielcach w każdym Module.  

 

zastępuje się treścią:  

 

Uczestnikami szkoleń kompetencyjnych Centrów Usług Społecznych jest kadra pomocy  

i integracji społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego. Instytucja ma możliwość 

zgłoszenia więcej niż jednego pracownika na dany Moduł. Pracownik danej instytucji może 

wziąć udział tylko w jednym bloku szkoleń (Module). Łącznie 95 osób - po 20 osób  

w grupie + 5 osób z ROPS w Kielcach w każdym Module.  
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II. Zmienia się zapis § 4 Zgłoszenie uczestnictwa ust. 6 o treści: 

 

Złożenie „Formularza zgłoszeniowego” stanowi podstawę do zakwalifikowania do udziału w 

szkoleniach, który należy przesłać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach 

drogą elektroniczną na adres i w terminie wskazanym w „Formularzu zgłoszeniowym”. 

 

zastępuje się treścią:  

 

Złożenie „Formularza zgłoszeniowego” stanowi podstawę do zakwalifikowania do udziału w 

szkoleniach, który należy przesłać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach 

drogą elektroniczną na adres i w terminie wskazanym w „Formularzu zgłoszeniowym” lub na 

adres e-mail pracownika ROPS, wchodzącego w skład Zespołu Projektowego. 

 

III. W § 4 Zgłoszenie uczestnictwa dodaje się pkt. 18 o treści: 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej  

w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników zakwalifikowanych do udziału  

w szkoleniach. Na podstawie rekrutacji uzupełniającej zostanie stworzona kolejna lista osób 

zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach i ewentualnie lista rezerwowa. W przypadku 

przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej „Formularze zgłoszeniowe” złożone w pierwszej 

rekrutacji nie będą podlegały ponownej ocenie.   

 

IV. Dodaje się następujące załączniki do Regulaminu: 

 

Załącznik nr 5: Formularz zgłoszeniowy na szkolenie kompetencyjne CUS – rekrutacja 

uzupełniająca 

Załącznik nr 6: Formularz zgłoszeniowy na szkolenie warsztatowe upowszechniające tworzenie 

CUS oraz ideę DI – rekrutacja uzupełniająca 

Załącznik nr 7: Formularz zgłoszeniowy na szkolenie dla JST w obszarze Deinstytucjonalizacji 

– rekrutacja uzupełniająca 

 

V. Pozostałe zapisy regulaminu nie ulegają zmianie. 
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