Organizační pokyny
Přihlašování na jednotlivé vzdělávací programy:
Pro úspěšné přihlášení na Vámi vybraný vzdělávací program, je nutné nejdříve
provést registraci na webu educocentrum.cz. Klikněte na tlačítko PŘIHLÁŠENÍ
v pravém horním rohu webové stránky a poté na NOVÁ REGISTRACE. Zadejte
potřebné údaje, zejména EMAIL a HESLO, pod nimiž se budete vždy přihlašovat (je
důležité si tyto údaje pamatovat!). Následně na Vámi uvedenou mailovou adresu
přijde odkaz, který potvrďte kliknutím a registrace je úspěšně hotova.
Poté se již můžete přihlásit na náš web. Opět klikněte na tlačítko PŘIHLÁŠENÍ
v pravém horní rohu webové stránky a zadejte mail a heslo, které jste uvedli při
registraci.
Na tomto odkazu: https://educocentrum.cz/projekty/zajisteni-vzdelavani-vramci-projektu-podpora-duse-ii/39 si poté můžete vybrat z nabídky 16 kurzů, které
jsou předmětem uvedeného projektu. Tyto můžete vyhledat také po kliknutí na záložku
Kurzy v horní části naší stránky, následně klikněte na rozbalovací nabídku v kolonce
Hledat podle kategorie a vyberte MSK Duše. Jednotlivé termíny vzdělávacích
programů budou na našich webových stránkách „odemčeny“ na několik měsíců
dopředu a v případě naplněnosti budou otevřeny další. Můžete se tak na ně přihlašovat
s předstihem. Pokud však plánujete přihlásit větší počet osob z jedné
organizace, prosíme o jejich rozdělení do více termínů. V opačném případě by
mohlo dojít ze strany Moravskoslezského kraje ke schválení pouze části z nich. Jedním
z cílů projektu je totiž rozvoj mezioborové spolupráce a posílení potřeby důrazu
na komplexnost péče o osoby s duševním onemocněním, tedy pokrytí co nejširšího
spektra sociálních i zdravotních služeb.

Je důležité, abyste při přihlášení ("objednávce") na Vámi zvolený termín pečlivě
uvedli veškeré nezbytné údaje. Jméno a příjmení (včetně titulů), místo a datum
narození, které jsou nutné pro vystavení osvědčení o absolvování vzdělávacího
programu. Do poznámky poté uveďte Vaše pracovní zařazení (např. sociální
pracovník) a název organizace.
Je

žádoucí,

aby

se

každý

účastník

registroval/přihlašoval

samostatně (nikoli formou hromadné objednávky jedním člověkem
z konkrétní organizace), protože skrze přihlášení bude mít dostupné
výukové materiály k jednotlivým vzdělávacím programům. Pokud by jeden
člověk přihlásil více lidí, budou mít tito všichni přístup k výukovým
materiálům pouze přes přihlašovací údaje objednávajícího člověka.
Reálná kapacita jednoho běhu každého vzdělávacího programu je maximálně
20 osob. Přihlašování je však umožněno většímu počtu osob. Zájemci, kteří se
přihlásí již nad stanovený počet, budou vedeni jako případní náhradníci. O finálním
seznamu účastníků rozhoduje pověřená osoba objednatele (Moravskoslezský kraj),
která si vyhrazuje právo na schválení konečného seznamu účastníků kurzu.
Při posuzování účasti bude vycházet zejména z:


pracovního zařazení/náplně pracovní činnosti a jeho souladu s náplní
vzdělávacího programu,



souladu pracovní pozice účastníka s vymezenou cílovou skupinou vzdělávacího
programu,



pořadí přihlášení.
Oznámení o Vašem výběru k účasti na vzdělávacím programu, Vám přijde

na mailovou adresu, kterou jste použili při registraci. Tímto je Vaše účast
potvrzená a závazná. Nevybraní zájemci se mohou opětovně přihlásit do dalšího
běhu vzdělávacího programu.

Studijní materiály:
Ve lhůtě pěti dnů před zahájením a pět dnů po konci realizace daného
vzdělávacího programu, Vám bude umožněn přístup k výukovým materiálům
v elektronické podobě, které naleznete po kliknutí na uvedený termín kurzu
v záložce

Mé

přihlášené

kurzy,

ve

Vašem

profilu

na

webu

educocentrum.cz. Výjimkou jsou 150 a 160 hodinové výcviky, jejichž účastníkům
budou materiály distribuovány v papírové formě.

Monitorovací listy:
Povinností každého účastníka vzdělávacího programu je přinést na místo konání
vyplněný a podepsaný Monitorovací list, který dokládá jeho účast v projektové aktivitě.
Vzor k vytištění naleznete na našem webu. Pokud se budete účastnit více vzdělávacích
programů či jiných aktivit tohoto projektu, nemusíte již monitorovací list znovu
vyplňovat. Stačí pouze jednou a to při Vaší první účasti v projektu.

Stravování a pitný režim:
Na místě realizace kurzu bude volně k dispozici pitná voda, káva nebo čaj. Obědy
si účastníci hradí sami a výběr z dostupných jídel bude probíhat vždy ráno, před
zahájením kurzu (8:00), tak, aby bylo v rámci obědové pauzy (cca 30 minut) již vše
nachystáno.

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na naši koordinátorku - Ing. Petru
Bartoňkovou (admin@educocentrum.cz; 770 110 880).

