Współorganizator Urząd Miasta Opola zaprasza na szkolenia:

1. TEMAT: Elementy prawa administracyjnego i samorządowego dla NGOs (w tym nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) – 15 godz.
TERMIN: 15-16.(sobota-niedziela)05.2010
Miejsce: Opole-Ratusz, sala 33 – I piętro
Zgłoszenia: WWW.propublicobono.org zakładka: szkolenia i pliki do pobrania
Masz wątpliwości, czy współpraca Waszej organizacji z samorządem dobrze się układa?
Chcesz poznać swoje prawa w kontaktach z urzędami?
Chcesz, by samorząd wspierał Waszą aktywność?
Co wynika z Ustawy OPP dla NGOs i samorządów?
To szkolenie jest właśnie dla Was. Poznaj i wykorzystaj …
Prowadzący: Piotr Gaglik (absolwent i pracownik Wydziału Prawa i Adm. UWr, kierownik
Działu Ewidencji działalności gospodarczej w UMW; przewodniczący i ekspert Komisji
Statutowej Rady Miejskiej Wrocławia, wykładowca w szkoleniach samorządowych i w
Studium Dziennikarskim PFT)
Tematyka:
1. kontakt NGO z urzędem (pisma, zalecenia, decyzje adm, odwołania, kontrole, opłaty
skarbowe i zwolnienia - ważne pojęcia i procedury z kpa
2. wykorzystanie możliwości prawnych działania i oddziaływania NGO na otoczenie: zezwolenia np. na manifestacje, uczestnictwo w posiedzeniach (Rad Gmin i innych ciał decyzyjnych opiniotwórczych), lobbing za pośrednictwem radnych, reprezentowanie przez
NGO osób fizycznych
3. nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
4. dostęp do informacji (jawność) i wyłączanie -zasady
4. NGO a samorząd: uchwały o współpracy -jaki powinien być tryb; konsultacje i przedstawicielstwo w organach konsultacyjnych, w komisjach oceniających, (rady pożytku publicznego, komisje dialogu społecznego i inne -jaka powinna być procedura wyłaniania
uczestników spośród NGO), NGO a wybory samorządowe
5. NGO a środki publiczne -procedury i zasady (tryb konkursowy, przetargowy i inne, nowelizacja ustawy)
KOSZT KURSU dla osób skierowanych przez organizacje pozarządowe (dolnośląskie,
lubuskie, opolskie): 40zł, dla pozostałych uczestników: 80zł. Opłata pokrywa koszt materiałów i poczęstunku szkoleniowego. Po szkoleniu uczestnicy mają prawo do bezpłatnych
konsultacji prowadzącego w zakresie tematyki szkolenia.
Zgłoszenia: WWW.propublicobono.org zakładka: szkolenia i pliki do pobrania
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2. TEMAT: Kurs wychowawców kolonii
4-6.(piątek-niedziela)06.2010
Miejsce: Opole-Ratusz, sala 33 – I piętro
Zakres szkolenia
• pełne 36 godzin zajęć dydaktycznych, prowadzonych metodami warsztatowymi przez
doświadczonych wychowawców i trenerów;
• zakres tematyczny zgodny z wymogami Kuratorium Oświaty;
• materiały szkoleniowe z repertuarem do praktycznego wykorzystania w pracy wychowawcy
• na uczestników, którzy ukończą kurs czekają świadectwa zatwierdzone przez Kuratora
Kurs kończy się egzaminem w 2 formach: 1 -test w ostatnim dniu kursu i 2 - plan
wychowawczy na zaliczenie po kursie. Koszt kursu dotowanego z FIO -dla osób
skierowanych przez organizacje: 70zł, dla pozostałych uczestników: 140zł płatne na konto.
Kryteria naboru uczestników kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży:
1. Wszyscy kandydaci przed przyjęciem na kurs wypełniają ankietę zgłoszeniową, stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu, w której własnoręcznym podpisem potwierdzają prawdziwość danych.
2. Do uczestnictwa w kursie przyjmowane są osoby, które ukończyły 18 lat, mają co
najmniej średnie wykształcenie, są w trakcie kończenia ostatniej klasy szkoły średniej w
bieżącym roku szkolnym (dla kursów prowadzonych w okresie III-VI) lub posiadają stopień instruktora harcerskiego.
3. Każdy kandydat przed przyjęciem na kurs, a najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia musi
dostarczyć: opinię co najmniej jednej organizacji statutowo zajmującej się dziećmi i młodzieżą o predyspozycjach kandydata do pracy wychowawczej, dokument potwierdzający
ukończenie szkoły średniej (może byc legitymacja studencka lub dyplom), zaświadczenie
ze szkoły średniej potwierdzające ostatni rok nauki lub zaświadczenie o posiadaniu stopnia instruktora harcerskiego.
4. W zależności od stopnia dofinansowania PPKD, uczestnik ponosi pełną lub częściową odpłatność za kurs, która musi być uiszczona przed jego rozpoczęciem.
Na podstawie rozp. MEN z 21.01.1997 -§ 12. 1. W placówkach wypoczynku wychowawcami mogą być:
1) nauczyciele,
2) studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia,
3) słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych, po odbyciu
odpowiedniego przeszkolenia,
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4) osoby posiadające zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wychowawców kolonijnych,
obejmującego program określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia,
5) instruktorzy harcerscy od stopnia przewodnika włącznie,
6) przodownicy turystyki kwalifikowanej oraz instruktorzy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,
7) trenerzy i instruktorzy sportowi.
2. Osoby wymienione w ust. 1 pkt 4-7, podejmujące pracę wychowawcy w placówkach
wypoczynku, powinny spełniać następujące warunki:
1) mieć ukończone 18 lat życia,
2) posiadać co najmniej średnie wykształcenie, z zastrzeżeniem ust. 3,
3) posiadać odpowiednie warunki zdrowotne, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim,
4) posiadać predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.
3. Warunek określony w ust. 2 pkt 2 nie dotyczy instruktorów harcerskich, o których mowa
w ust. 1 pkt 5, pełniących funkcję wychowawcy w placówkach wypoczynku prowadzonych
przez organizacje harcerskie.

3. TEMAT: Kurs kierowników kolonii 5.06.2010
Miejsce: Opole-Ratusz, sala 33 – I piętro
Zakres szkolenia (10 godzin - 9-17)
• planowanie pracy wychowawczej w placówce wypoczynku;
• organizacja pracy, współpraca z kadrą i prowadzenie dokumentacji w placówce wypoczynku
• bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników
Uwaga: świadectwo z kursu kierownika placówek wypoczynku nie uprawnia do pracy w
charakterze wychowawcy. Nie można jednocześnie pełnić funkcji wychowawcy i kierownika na placówce wypoczynku. Koszt kursu dotowanego z FIO dla osób z organizacji 60 zł, dla pozostałych 110 z
Kryteria naboru uczestników kursu instruktażowego dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży:
1. Wszyscy kandydaci przed przyjęciem na kurs wypełniają ankietę zgłoszeniową ( w
plikach do pobrania), stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu, w której własnoręcznym podpisem potwierdzają prawdziwość danych.
2. Do uczestnictwa w kursie przyjmowani są: nauczyciele, czynni instruktorzy harcerstwa od stopnia podharcmistrza włącznie lub inne osoby, posiadające co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej potwierdzone
stosownym dokumentem.
3. Wszyscy w/w kandydaci musza mieć ukończone 18 lat, co najmniej średnie wykształcenie (z wyj. podharcmistrza na placówkach harcerskich).
4. Każdy kandydat przed przyjęciem na kurs musi dostarczyć:
a) opinię co najmniej jednej organizacji lub instytucji statutowo zajmującej się dziećmi i
młodzieżą o predyspozycjach kandydata do pracy wychowawczej i kierowniczej
b) dokument potwierdzający ukończenie szkoły średniej (może byc legitymacja stuProjekt realizowany pod patronatem
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dencka lub dyplom) lub zaświadczenie o posiadaniu stopnia instruktora harcerskiego podharcmistrza.
c) zaświadczenie od pracodawcy, organizacji lub inne dokumenty potwierdzające łącznie co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktycznowychowawczej (36 miesiecy bez nakładanie się na siebie tych okresów).
d) CV opisujące przebieg pracy zawodowej i aktywności społecznej, opinię aktualnego
zakładu pracy, kopie świadectw pracy z ostatnich 3 lat (świadectwea tylko w przypadku
osób nie pracujących aktualnie w obszarach wychowawczo-dydaktycznych)
e) Podpisane własnoręcznie oświadczenie o niekaralności (w dokumentach do pobrania)
6. Każdy uczestnik kursu przed uzyskaniem świadectwa ukończenia będzie zobowiązany zdać test na ocenę pozytywną oraz przeprowadzić ćwiczenie praktyczne (plan wychowawczy plaćówki wypoczynku) na zaliczenie przed Komisją złożoną z co najmniej 2
prowadzących.
7. W zależności od stopnia dofinansowania PPKD, uczestnik ponosi pełną lub częściową odpłatność za kurs, która musi być uiszczona przed jego rozpoczęciem.
Zgłoszenia: WWW.propublicobono.org zakładka: szkolenia i pliki do pobrania

SZKOLENIA
I półrocze 2010
DLA OPOLSKICH
ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH
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