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sektorowych:

Współpraca interdyscyplinarna na rzecz rozwiązywania problemów
społecznych.
Celem szkolenia jest przybliżenie idei partnerstwa różnych podmiotów działających
na terenie gmin, przedstawienie znaczenia pracy zespołowej oraz wskazanie
dobrych praktyk kooperacji.
Szkolenia międzysektorowe dla kadry zarządzającej i pracowników
kluczowych instytucji pomocy społecznej i innych polityk sektorowych.
Terminy szkoleń do wyboru:
- 17 października 2018 - Rybnik, Hotel Olimpia przy ul. Hotelowej 12
- 23 października 2018 - Katowice, Uniwersytet SWPS przy ul. Techników 9
- 29 października 2018 - Częstochowa, Częstochowski Park Przemysłowo –
Technologiczny przy ul. Wały Dwernickiego 117/121
- 07 listopada 2018 - Bielsko – Biała, Beskidzkie Centrum Szkoleniowo –
Konferencyjne, Hotel BIT przy ul. I Dywizji Pancernej 45
Szkolenie międzysektorowe dla pracowników instytucji pomocy społecznej i
innych polityk sektorowych.
Terminy szkoleń do wyboru:
- 18 października 2018 - Rybnik, Hotel Olimpia przy ul. Hotelowej 12
- 24 października 2018 - Katowice, Uniwersytet SWPS przy ul. Techników 9
- 30 października 2018 - Częstochowa, Częstochowski Park Przemysłowo –
Technologiczny przy ul. Wały Dwernickiego 117/121
- 08 listopada 2018 - Bielsko – Biała, Beskidzkie Centrum Szkoleniowo –
Konferencyjne, Hotel BIT przy ul. I Dywizji Pancernej 45
Decydenci i osoby kluczowe oraz pracownicy instytucji różnych polityk
sektorowych, w tym m.in.: jednostek administracji rządowej, jednostek samorządu
terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, jednostek wspierania rodziny,
organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, placówek systemu
oświaty, instytucji rynku pracy, podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
prokuratury, sądów, policji, podmiotów prywatnych itp.
W jednym dniu szkoleniowym maksymalna liczba uczestników wynosi 50 osób
(3 grupy warsztatowe po 16-18 osób)
- Szkolenie trwa 7 godzin dydaktycznych – 1 dzień szkoleniowy
- Szkolenie realizowane jest w trybie stacjonarnym – w sali szkoleniowej
zlokalizowanej na terenie miasta zgodnego z wybranym terminem.
- Organizator zapewnia materiały dydaktyczne oraz catering w postaci przerwy
kawowej i obiadu.
1. Idea i założenia kooperacji międzysektorowej na rzecz rozwiązywania lokalnych
problemów społecznych i obowiązujących regulacji prawnych.
2. Potrzeby i oczekiwania partnerów kooperacji międzysektorowej wobec trwałej
i efektywnej kooperacji.
3. Korzyści ze współpracy interdyscyplinarnej, efekt synergii w działaniach na
rzecz społeczności lokalnej.
4. Zasady skutecznej współpracy interdyscyplinarnej.
5. Podstawowe warunki dla efektywnej współpracy pomiędzy instytucjami pomocy
i integracji społecznej oraz innymi podmiotami.
5. Wizja i misja partnerstwa interdyscyplinarnego.
6. Podstawowe zasady tworzenia i rozwijania partnerskiej współpracy.
7. Zagadnienia jakości współpracy, w tym standardy współpracy.
8. Przestawienie dobrych praktyk z zakresu efektywnej (modelowej) współpracy
interdyscyplinarnej w oparciu o przykłady z woj. Śląskiego i innych regionów.
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1. Wprowadzenie do tematyki współpracy interdyscyplinarnej.
2. Podstawy budowania partnerstw, w tym zagadnienie inicjowania współpracy,
struktury organizacyjnej, określenia celów partnerstwa, opracowania Planu
działania, oceny rezultatów współpracy.
3. Identyfikacja problemów (wymiar indywidualny i ogólny), których skuteczne
rozwiązanie wymaga współpracy pracowników różnych instytucji i organizacji.
4. Identyfikacja elementów efektywnej kooperacji – cechy dobrej współpracy
(w oparciu o zasady uniwersalne i praktyczne przykłady partnerstw).
5. Współpraca w kontekście kooperacji przedstawicieli instytucji i organizacji –
cechy dobrego Zespołu.
6. Co pomaga a co przeszkadza w rozwijaniu kooperacji międzysektorowej, w tym
trudności i bariery w funkcjonowaniu partnerstw interdyscyplinarnych – przykłady
i sposoby eliminowaniu lub ograniczania.
7. Jakość i efektywność współpracy w oparciu m.in. o standardy wypracowane w
ramach projektu innowacyjnego WRZOS „Modelowy system na rzecz integracji
społecznej”.
8. Przykłady dobrych praktyk rozwiązywania spraw klientów pomocy społecznej
we współpracy z pracownikami policji, wymiaru sprawiedliwości, oświaty, ochrony
zdrowia, w tym przykłady partnerstw inicjowanych przez OPS z woj. Śląskiego
i innych regionów.
Tomasz Schimanek-polityk społeczny, trener, ekspert w zakresie organizacji
pozarządowych, rynku pracy i ewaluacji, szkoleniowiec i doradca dla samorządów
lokalnych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców, autor i współautor
wielu artykułów i publikacji.
Piotr Buczek-politolog nauk społecznych, trener, koordynator projektów (fundusze
amerykańskie, potem UE), szkoleniowiec, konsultant Fundacji Rozwoju Dzieci im.
J. A. Komeńskiego w ramach programu „Dla Dzieci II”, autor Gminnych Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych dla 10 podkarpackich gmin wiejskich.
Renata Stefaniak-trenerka, przewodnicząca Podkarpackiej Rady Organizacji
Pozarządowych, przewodnicząca Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
(koordynacja współpracy NGO z JST), autorka/współautorka i realizatorka
kilkunastu projektów w obszarze pomocy i integracji społecznej finansowanych
z EFS.
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://rops-katowice.pl/.
Wydrukowany i podpisany formularz należy dostarczyć do siedziby ROPS.
UWAGA: Zgłoszenie zostaje uznane za prawidłowe po dopełnieniu wszystkich
formalności tj. zgłoszenia się poprzez formularz zamieszczony na stronie,
a następnie jego wydrukowanie, podpisanie oraz przesłanie do siedziby ROPS w
terminie do dnia 12 października 2018 roku (decyduje data wpływu do ROPS).
Do zgłoszenia papierowego należy dołączyć podpisane oświadczenie uczestnika
Projektu.
Zespół ds. Projektów i Współpracy realizujący projekt „Kooperacje 3D –
model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”
pod nr tel.: (032) 730 – 68 – 73
Zasady uczestnictwa w szkoleniach określono w Regulaminie uczestnictwa w
formach wsparcia oraz innych działaniach organizowanych przez Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu
„Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i
rodzin”.

