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Regulamin organizacji warsztatów i szkoleń w ramach projektu 

„Wsparcie opiekunów nieformalnych osób 

niesamodzielnych w subregionie tarnowskim" 

 

§ 1 Informacje ogólne 
 
1. Regulamin określa warunki organizacji i przebiegu warsztatów/szkoleń dla opiekunów 

nieformalnych osób niesamodzielnych. 

2. Warsztaty/szkolenia organizowane są w ramach projektu „Wsparcie opiekunów nieformalnych 

osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim” współfinansowanym przez Unię Europejską z 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Udział w warsztatach/szkoleniach jest nieodpłatny.  

 

§ 2 Zakres wsparcia udzielonego w projekcie 

 

1. Celem warsztatów/szkoleń organizowanych w ramach niniejszego projektu jest poprawa 

kompetencji opiekuńczych opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, a tym samym 

podniesienie jakości opieki domowej nad osobami niesamodzielnymi. 

2. Celem szkoleń cyfrowych jest poprawa lub nabycie kompetencji cyfrowych skutkujące łatwiejszym 

dostępem do informacji oraz kontaktem z innymi opiekunami. 

 

§ 3 Zasady organizacji warsztatów/szkoleń 

 

1. Warsztaty/szkolenia organizowane są dla opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, 

którzy zostali na nie skierowani przez doradcę wsparcia. 

2. W ramach projektu przewiduje się realizację 10 grup warsztatów z zakresu opieki dla 120 

opiekunów oraz 10 grup szkoleń cyfrowych dla 120 opiekunów. 

3. Terminy i miejsca organizacji warsztatów/szkoleń ustalane są przez Subregionalne Centrum 

i ogłaszane na stronie internetowej www.bezpiecznaprzystan.com.pl 

4. Formą prowadzenia warsztatów/szkoleń są wykłady i ćwiczenia podczas których opiekunowie 

zdobywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie opieki nad osobami 

niesamodzielnymi oraz w zakresie kompetencji cyfrowych. 

5. Warsztaty/szkolenia realizowane są w wymiarze 24 godzin, podzielone na 3 lub 4 dni 

szkoleniowe. 

6. Grupa szkoleniowa liczy 12 uczestników.  

7. Uczestnicy warsztatów/szkoleń są informowani o rozpoczęciu/odwołaniu realizacji 

warsztatów/szkolenia drogą mailową i/lub telefonicznie najpóźniej na 3 dni robocze przed jego 

rozpoczęciem.  

8. Tematyka warsztatów/szkoleń dostosowana będzie dostosowana będzie do aktualnych potrzeb i 

możliwości opiekunów. 

 

9. Opiekun nieformalny zobowiązany jest do złożenia formularza zgłoszeniowego na warsztaty oraz 

wypełnienia deklaracji (zał. nr 2 do Regulaminu Rekrutacji i udziału w Projekcie). Dokumenty 

dostępne są na stronie internetowej www.bezpiecznaprzystan.com.pl oraz w siedzibie 

Subregionalnego Centrum przy ul. Sanguszków 28A. 

 

 

http://www.bezpiecznaprzystan.com.pl/
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10. W przypadku rezygnacji lub braku możliwości uczestnictwa w wyznaczonym terminie 

warsztatów/szkolenia opiekun nieformalny zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym 

fakcie Subregionalne Centrum.  

11. W przypadku odwołania realizacji w danym terminie warsztatów/szkolenia, osoby wpisane na listę 

uczestników zostają poinformowane o wyznaczeniu nowego terminu.  

 
§ 4 Obowiązki uczestnika warsztatów/szkolenia 

 

1. Uczestnik warsztatów/szkolenia ma obowiązek: 

 przestrzegania zasad określonych w niniejszym regulaminie; 

 udziału w warsztatach/szkoleniu zgodnie z harmonogramem; 

 potwierdzenia udziału w warsztatach/szkoleniu poprzez podpis na liście obecności; 

 potwierdzenia otrzymania materiałów szkoleniowo – dydaktycznych. 

 

§ 5 Postanowienia końcowe 

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15.11.2019 r. do końca trwania projektu. 

  


