
 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 
 

Informacje ogólne 

 

§ 1. 

Zadanie „Wzrost kompetencji kadry drogą do samodzielności osób z niepełnosprawnościami” realizowane jest 

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Samorządu 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

§ 2. 

1. Zadanie „Wzrost kompetencji kadry drogą do samodzielności osób z niepełnosprawnościami” realizowane 

jest przez Warmińsko – Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie. 

2. Biuro zadania mieści się przy al. Piłsudskiego 11/17 pok. 108, 10-575 Olsztyn. 

3. Głównym celem zadania jest utrzymanie i podniesienie jakości udzielanego przez organizacje wsparcia 

osobom z niepełnosprawnościami w kierunku ich większej integracji ze społecznością, aktywizacji, życiowej 

samodzielności. 

 

§ 3. 

Zadanie realizowane jest w okresie od 09 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

 

 

Zgłoszenia i rekrutacja 

 

§ 4. 

Uczestnikami zadania mogą być pracownicy, wolontariusze i działacze WMSON i organizacji członkowskich. 

 

§ 5. 

1. Rekrutacja do zadania „Wzrost kompetencji kadry drogą do samodzielności osób z niepełnosprawnościami” 

odbywać będzie się na podstawie składanych formularzy zgłoszeniowych – odpowiednich do każdego rodzaju 

działania (tj. do każdego szkolenia oddzielnie). 

2.  Przystąpienie do zadania następuje po podpisaniu „Deklaracji uczestnictwa w zadaniu”. 

 

 

 

Rodzaje szkoleń w ramach zadania 

 

§ 6. 

Zadanie „Wzrost kompetencji kadry drogą do samodzielności osób z niepełnosprawnościami” zakłada realizację 

następujących szkoleń: 

1. "Konstruktywistyczne metody wspierania klientów z niepełnosprawnościami" - szkolenie dla doradców i 

specjalistów ds. aktywizacji społeczno-zawodowej klientów – 32 godz. 

2. Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach - kurs podstawowy - celem szkolenia I stopnia TSR jest zapoznanie 

uczestników z filozofią tego modelu i podstawowymi narzędziami pracy – 70 godz. 

3. "Jak wspierać osobę niewidomą?" - celem szkolenia jest podniesienie wiedzy na temat funkcjonowania osób 

z niepełnosprawnością wzrokową oraz poprawnie wykonywana asysta osoby niewidomej i słabowidzącej – 

10 godz. 

4. "Wsparcie osób z niepełnosprawnością ruchową" - celem szkolenia jest podniesienie i rozwiniecie 

kompetencji asystentów odnośnie wsparcia osoby z niepełnosprawnością poruszającą się na wózku – 15 godz. 



 

 

5. "Seksualność osób z niepełnosprawnościami" - treści szkolenia obejmują zagadnienia uwzględniające 

diagnozę potrzeb przydatną w pracy asystenta/pracownika z osobami z niepełnosprawnościami w zakresie 

problematyki dotyczącej sfery psychoseksualnej – 30 godz. 

6. "Asertywność i obrona przed manipulacjami" - warsztaty pod kątem pracy z osobami z niepełnosprawnością 

– 6 godz. 

7. "Stres i wypalenie zawodowe" - celem szkolenia Stres i wypalenie zawodowe jest uświadomienie uczestnikom 

czym jest stres i wypalenie zawodowe, jakie są jego przyczyny i objawy – 6 godz. 

Udział we wszystkich szkoleniach jest bezpłatny. 

 

 

Zobowiązania Uczestników zadania 

 

§ 7. 

Uczestnicy zobowiązują się do: 

- przestrzegania niniejszego Regulaminu, 

- obecności na szkoleniach, 

- wypełnienia wszystkich ankiet monitorujących oraz innych dokumentów/formularzy niezbędnych do 

prawidłowej realizacji zadania, 

- podpisywania listy obecności na zajęciach. 

 

 

Zobowiązania organizatora 

 

§ 8. 

Organizator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań do organizacji zadania na jak najwyższym poziomie 

merytorycznym i technicznym. 

§ 9. 

1. Organizator będzie przekazywać na bieżąco organizacjom zrzeszonym w WMSON szczegóły 

dotyczące rekrutacji i organizacji poszczególnych szkoleń. 

2. Organizator zobowiązuje się informować uczestników o wszelkich zmianach organizacyjnych 

mających wpływ na przebieg zadania. 

3. Kontakt do Koordynatora zadania: Piotr Miś e-mail: p.mis@wmson.pl, tel.fax 89 523 84 01. 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 10. 

Sprawy nie uregulowane w niniejszym regulaminie są rozstrzygane przez Warmińsko – Mazurski Sejmik Osób 

Niepełnosprawnych. 

 

 

Olsztyn, 9.08.2021 r.      Andrzej Karski 
Prezes WMSON 


