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ZARZĄDZENIE Nr 28/2022 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi

 z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyjść edukacyjno-integracyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Czeladzi w związku z realizacją projektu pn. "Rynek-Nowe Możliwości" 

Na podstawie art. 15 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z
2021 r., poz. 2268 z późn. zm.), § 3 i § 19 ust. 24 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Czeladzi wprowadzonego w życie Zarządzeniem nr 25/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 9 grudnia 2021 r.

 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 
zarządza co następuje: 

§  1. Wprowadza  się  do  stosowania  Regulamin  wyjść  edukacyjno-integracyjnych  w  Miejskim  Ośrodku
Pomocy Społecznej w Czeladzi w związku z realizacją projektu pn. "Rynek-Nowe Możliwości", stanowiący
załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§  2.  Nadzór  nad  realizacją  Zarządzenia  powierza  się  Kierownikowi  Działu  Usług  Społecznościowych
i Aktywności Lokalnej.

§ 3. Zarządzenie należy podać do wiadomości pracownikom poprzez ogłoszenie w BIP Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czeladzi. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Dyrektor 
         Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

           w Czeladzi 
mgr Aneta Jóźwin-Rybska 
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Regulamin wyjść edukacyjno-integracyjnych

1.  Organizatorem  wyjść  edukacyjno-integracyjnych  jest  Miasto  Czeladź  -  Miejski  Ośrodek  Pomocy

Społecznej  w  Czeladzi  w  ramach  Programu  Aktywności  Lokalnej  obszaru  Stare  Miasto  w  Czeladzi  w

związku z realizacją  projektu  pn.  "Rynek-Nowe Możliwości"  współfinansowany przez Unię  Europejską z

Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa

Śląskiego na lata 2014-2020.

2. Celem wyjść edukacyjno-integracyjnych jest:

-  nawiązanie i pogłębianie więzi społecznych;

- integracja mieszkańców;

- edukacja;

- możliwość udziału w wydarzeniach kulturalnych etc.

3.  W bezpłatnych  wyjściach  edukacyjno-integracyjnych  mogą  brać  udział  tylko  mieszkańcy  Czeladzi  w

szczególności mieszkańcy obszaru rewitalizowanego. Dzieci i młodzież do 18 roku życia może wziąć udział

w wyjściu jedynie pod opieką opiekuna prawnego lub innej upoważnionej osoby dorosłej.

Zgłoszenie  do udziału  w wyjściach edukacyjno-integracyjnych jest  możliwe:  osobiście  w Centrum Usług

Społecznościowych  i  Aktywności  Lokalnej  Rynek  22  pokój  204  lub  za  pośrednictwem  ankiety  online

dostępnej  na  stronie  www.mops.czeladz.pl w  zakładkach  aktualności  oraz  projekty  "Rynek-Nowe

Możliwości".

Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Warunkiem uczestnictwa w wyjściu edukacyjno-integracyjnym jest podpisanie zgody na przetwarzanie

danych osobowych oraz na rozpowszechnianie wizerunku.

5.  Wyjścia  edukacyjno-integracyjne  odbywać  się  będą  w  okresie  od  maja  do  czerwca  br.  zgodnie  z

zaplanowanym harmonogramem dostępnym w Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności  Lokalnej

Rynek 22 pokój 204.

6. Potwierdzeniem udziału w wyjściu edukacyjno-integracyjnym jest złożenie własnoręcznego podpisu na

liście obecności.

7.  W wycieczkach  nie  mogą  brać  udziału  uczestnicy  w  stosunku  do  których  istnieją  przeciwwskazania

lekarskie. Podpisując listę obecności uczestnicy oświadczają tym samym, że brak jest przeciwwskazań, o

których mowa w zdaniu poprzedzającym.

8. Uczestnicy wyjść edukacyjno-integracyjnych zostaną objęci grupowym ubezpieczeniem od NNW w trakcie

uczestnictwa w wyjściu oraz podczas transportu w obie strony.

9.  Organizator   nie  ponosi  odpowiedzialności  za  sprzęt

elektroniczny,  rzeczy  wartościowe,  pieniądze  oraz  rzeczy  pozostawione  podczas

wyjścia edukacyjno-integracyjnego.

10.  Rodzice  lub  prawni  opiekunowie  dziecka  ponoszą  odpowiedzialność  za  wszelkie  szkody

http://www.mops.czeladz.pl/
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wyrządzone przez uczestnika podczas wyjścia edukacyjno-integracyjnego.

11. Podpisanie listy obecności, o której mowa w punkcie 6. Jest jednoznaczne z zapoznaniem i akceptacją

niniejszego Regulaminu. 


