Nazwa wsparcia:

Coaching indywidualny dla pracowników systemu wspierania rodziny
i pieczy zastępczej.

Informacja
ogólna:

Coaching ma na celu wsparcie merytoryczne pracowników systemu
wspierania rodziny i pieczy zastępczej w rozwoju, poprawie efektywności,
realizacji obowiązków służbowych w okresie zagrożenia stanem epidemii
ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwestie zdrowia psychicznego.

Termin
i miejsce
realizacji:

Sesje prowadzone zdalnie, telefonicznie bądź w postaci wideokonferencji.
Zamawiający w przypadku zakończenia się stanu zagrożenia
epidemicznego dopuszcza możliwość indywidualnych spotkań uczestnika
z coachem w miejscu zatrudnienia uczestnika, po wcześniejszym
uzgodnieniu i akceptacji ze strony uczestnika, Wykonawcy jaki
i Zamawiającego. Uczestnik ma obowiązek zapewnić osobne
pomieszczenie do realizacji sesji coachingowej, odizolowane od innych
pracowników.
Sesje organizowane w dni robocze pomiędzy godziną 8:00 a 19:00.
Coach indywidualnie ustala godziny wsparcia z każdym uczestnikiem.
Każdy z uczestników w zależności od potrzeb będzie mógł skorzystać
z dowolnej ilości godzin coachingu. W przypadku dużego zainteresowania
coachingiem limit na jedną osobę będzie wynosił maksymalnie 8 godzin.
Udział w każdej sesji Coachingu uczestnicy zobowiązani są potwierdzić
w formie mailowej po zakończeniu każdej sesji.

Grupa docelowa:

Liczba miejsc:

Termin
rekrutacji:

Coaching realizowany będzie w terminie do 18 sierpnia 2020 roku.
Pracownicy placówek wsparcia dziennego, placówek opiekuńczo –
wychowawczych, rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinny dom
dziecka, asystenci rodzin, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, oraz
pozostali pracownicy OPS, PCPR, ORPZ i OA pracujący bezpośrednio
z rodziną z terenu województwa śląskiego.
Szacunkowa liczba uczestników – ok. 120 osób.
Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest przesłanie formularza
zgłoszeniowego w formie elektronicznej oraz dostarczenie pocztą do siedziby
ROPS oryginału formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem uczestnika
projektu (RODO) przed rozpoczęciem wsparcia.
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://rops-katowice.pl/.

Forma zgłoszeń:

W zgłoszeniu rekomendujemy podawanie indywidualnego, bezpośredniego
do Państwa adresu e-mail (np. poczty służbowej imiennej) zamiast adresu
ogólnego (np. e-mail sekretariatu, działu kadr itp.). Znacznie ułatwia
to komunikację i zapewnia szybszy kontakt w przypadku zakwalifikowania.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Dodatkowych
informacji
udziela:

Zespół ds. realizacji projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr
systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.
Tel. (32) 730 68 59
e-mail: szkolenia_power@rops-katowice.pl

Zasady
uczestnictwa:

Zasady uczestnictwa we wsparciu określono w Regulaminie uczestnictwa
w formach wsparcia organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Szkolenie
i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

