Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 59/2015 z dnia 17.08.2015

Regulamin dofinansowania podnoszenia i uzupełniania kwalifikacji
osób pracujących z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi
we Wrocławiu
§1
1.Wielkość

środków

przeznaczonych

na

doskonalenie

umiejętności

zawodowych

realizatorów programów terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu/
narkotyków zależy od sumy corocznie ustalanej przez Gminę Wrocław.
2.Dofinansowaniem z zakresu uzależnień mogą być objęte:
a. szkolenia odbywające się w ramach uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby
prowadzące

terapię

uzależnienia

od

alkoholu

i

współuzależnienia

zgodnie

z

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji,
kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów wykonujących
świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad
uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami
publicznymi i organizacjami społecznymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 734) oraz zarządzenie nr
13 dyrektora PARPA z dnia 1 lipca 2012 r.
b. szkolenia w dziedzinie uzależnień od narkotyków odbywające się w ramach
uzyskiwania certyfikatu instruktora terapii uzależnień i specjalisty terapii uzależnień
organizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006r w
sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz.U. nr 132, poz. 931).
c. konferencje naukowe i szkoleniowe oraz inne szkolenia

podnoszące kwalifikacje

zawodowe, wynikające z potrzeb doraźnych określonych grup pacjentów w miarę wolnych
środków.
3. Przyznanie i wysokość dofinansowania uzależnione są od posiadanych na ten cel
środków finansowych w danym roku kalendarzowym
4. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące kryteria:
a. wykonują świadczenia z zakresu terapii, rehabilitacji dla osób uzależnionych lub
współuzależnionych w zakładzie

opieki zdrowotnej/ organizacji pozarządowej

w

wymiarze co najmniej 4 godzin tygodniowo na podstawie umowy o pracę lub
porozumienia wolontariackiego.
b. złożą wniosek na druku określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu oraz wymagane
zaświadczenia.
c. nie korzystały dotychczas z dofinansowania do wnioskowanej formy szkolenia z
wyjątkiem szkoleń długoterminowych trwających powyżej jednego roku.
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d.

w

przypadku

szkoleń

trwających

powyżej

jednego

roku

całkowita

kwota

dofinansowania wynosi maksymalnie do 4000 zł ( nie więcej niż dwa tysiące rocznie), a
jej wysokość zależy od dostępności środków w danym roku kalendarzowym.
e. złożą zobowiązanie się do przeprowadzenia 20 godzin zajęć z pacjentami z zakresu
objętego dofinansowanym szkoleniem (załącznik nr 1 do Wniosku o dofinansowanie).
5.Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane są komisyjnie i opiniowane na podstawie
następujących kryteriów:
a. kolejność wpływu wniosku
b. staż pracy (doświadczenie) w terapii osób uzależnionych i współuzależnionych
c. odbyte dotychczas szkolenia podnoszące kwalifikacje niezbędne w terapii i rehabilitacji
osób uzależnionych i współuzależnionych
d. uzasadnienie wniosku potwierdzone przez kierownika placówki leczniczej
6.Skład komisji stanowi dwóch koordynatorów programów zdrowotnych i promocji
zdrowia w zakresie problematyki uzależnień.
7.W przypadku wniosków budzących kontrowersje ostateczną opinię wystawia komisja w
skład której wchodzi przedstawiciel Wydziału Zdrowia UM Wrocławia
8.Dofinansowanie przyznaje Dyrektor Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ po
pozytywnym zaopiniowaniu wniosku.
§2
1.Dofinansowaniem w wysokości do 100% kosztów podnoszenia kwalifikacji objęte są
szkolenia, których koszt w skali roku jest niższy lub równy kwocie

1000 zł (z

zastrzeżeniem o którym mowa w par.1 pkt 1).
2.W przypadku, gdy finansowanie kosztów nauki częściowo pokrywane jest z innych
źródeł, Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ pokrywa różnicę wynikającą z w/w
dofinansowania, nie większą jednak niż 4 000,00zł (z zastrzeżeniem o którym mowa w
par.1 pkt 1 i 4).
3.W przypadku, gdy osoba, której przyznano dofinansowanie, nie rozpocznie szkolenia,
przerwie je

lub nie ukończy z własnej winy, zobowiązana jest do zwrotu kosztów

poniesionych przez Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ.
4.Po zakończeniu szkolenia osoba, która otrzymała dofinansowanie zobowiązuje się
dostarczyć kserokopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia lub jego etapu (załącznik nr
1 do Wniosku o dofinansowanie)oraz zaświadczenie o odpracowaniu 20 godzin w ramach
wolontariatu.
§3
1.Koordynator właściwych przedmiotowo programów profilaktyki i terapii uzależnień
prowadzi ewidencję osób, którym przyznano dofinansowanie
2.Koordynator właściwych przedmiotowo programów profilaktyki i terapii uzależnień jest
zobowiązany do kontroli i monitoringu przyznanych dofinansowań.
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