
Na mocy  porozumienia o współpracy dotyczącego realizacji  szkoleń dla pracowników
centrów usług społecznych zawartego w dniu 18 grudnia 2020 roku pomiędzy Województwem
Lubelskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447
Lublin,  reprezentowanym  przez  Małgorzatę  Romanko  –  Dyrektora  Regionalnego  Ośrodka
Polityki  Społecznej  w  Lublinie  a  Województwem  Lubelskim  –  Kolegium  Pracowników  Służb
Społecznych w Lublinie,  ul.  Sulisławicka 7,  20 - 360 Lublin,  reprezentowanym przez Wiolettę
Osikę  –  Wiśniewską  –  p. o.  Dyrektora  Kolegium Pracowników Służb Społecznych  w Lublinie,
Kolegium  Pracowników  Służb  Społecznych  realizować  będzie  szkolenia  dedykowane
pracownikom  tworzonych  na  terenie  województwa  centrów  usług  społecznych.  Tematyka
szkoleń:

 Zarządzanie i organizacja usług społecznych.
 Opracowywanie i realizacja indywidualnych planów usług społecznych.
 Organizacja społeczności lokalnej.

Strony zawarły porozumienie którego celem jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków,
w związku z realizacją zadania wynikającego z art. 34 ust. 1 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o
realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. 2019 r.,  poz. 1818).
Szkolenia realizowane będą zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu z dnia 30
marca 2020 r w sprawie szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych (Dz. U. 2020 r.
poz. 664).

Przesłanką zawarcia porozumienia są:

1) Zarząd  Województwa  Lubelskiego  realizuje  zadania  województwa  przy  pomocy
wojewódzkich jednostek organizacyjnych, zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o  samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz.1668);
2) Zadaniem  województwa  jest  organizowanie  przez  regionalne  ośrodki  polityki  społecznej
szkoleń  wskazanych  w art.  34  ust.  1  ustawy  z  dnia  19  lipca  2019  roku  o  realizowaniu  usług
społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.  U. 2019 r. poz. 1818);
3) Kolegium  Pracowników  Służb  Społecznych  w  Lublinie  (będące  wojewódzką  jednostką
organizacyjną), posiada:

a) zgody  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  do  prowadzenia  szkoleń  w  celu  uzyskania
specjalizacji  w  zawodzie  pracownika  socjalnego I  i  II  stopnia  oraz  specjalizacji  z  zakresu
organizacji  pomocy  społecznej,  może  uzyskać  także  zezwolenie  właściwego  Ministra  do
prowadzenia szkoleń dla superwizorów pracy socjalnej;
b) wieloletnie (od 1997 r.) doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń dla pracowników

pomocy społecznej;
c) własną bazę dydaktyczną, wyposażoną w profesjonalny sprzęt do prowadzenia szkoleń
w trybie stacjonarnym oraz on - line.


