ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych w ramach projektu:
„Dla rodziny” - doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
W ramach szkoleń zapewniamy:
 profesjonalną kadrę szkoleniową,
 materiały dydaktyczne do pobrania,
 zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
 ubezpieczenie NNW,
 dostęp do platformy szkoleniowej.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie/szkoleniu prosimy o złożenie dokumentów
rekrutacyjnych. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY oraz OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU należy
wydrukować, wypełnić drukowanymi literami, podpisać, opieczętować oraz przesłać skan
dokumentów drogą mailową na adres szkolenia@sosdlarodziny.com. Oryginały pełnej dokumentacji
opisanej w pkt. 9 REGULAMINU REKRUTACJI I UCZETNICTWA na szkolenia on-line należy dostarczyć
drogą pocztową najpóźniej na 10 dni przed szkoleniem na adres: Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny”,
ul. Energetyków 10, 70-656 Szczecin.
W przypadku, gdy Uczestnik wykonuje zadania na podstawie „Ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej” prosimy o zaznaczenie w Formularzu zgłoszeniowym na str. 2
w wykonywanym zawodzie: „pracownik instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu, które są już Uczestnikami projektu,
prosimy o przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu drogą mailową na adres
szkolenia@sosdlarodziny.com, w tytule wpisując: ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE. W treści maila prosimy
o podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych (telefon i prywatny mail w celu przesłania
dostępu do platformy on-line) a także nazwy i terminu wybranego szkolenia.
WAŻNE: W przypadku zmiany Pracodawcy prosimy o przesłanie ponownie uzupełnionego
FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU.
Dokumentacja zgłoszeniowa dostępna jest na stronie internetowej projektu pod adresem
www.sosdlarodziny.com w zakładce REKRUTACJA.
WAŻNE: zgłoszenia przyjmujemy do 10 dni roboczych przed rozpoczęciem danego szkolenia.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem projektu telefonicznie pod numerem:
601 295 403 - woj. zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie
726 211 214 - województwo wielkopolskie i lubuskie,
lub mailowo szkolenia@sosdlarodziny.com.
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