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Jedyna taka ofeńa w kĘu- specjalnie na 17-|ecie Centrum ,,Progres"!
Szkolenie wraz z długim bezpłatnym wsparciem ekspeńów!

oFERTA REALlZAcJl SZKoLEN|A

,, P ra ktyczne elementy fu n kcjonowan ia zes połów i nterdycypl i na rnych "
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(Kurs umozliwiający zdobycie konkretnej, pogłębionej praktycznej wiedzy dotyczącej prawidłowego

realizowaniazadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie przez Zl i GR)

1. Czas trwania szkolenia: 8 godzin dydaktycznych (wersja skrócona 6 godz. dydakt.)

2. Termin oraz miejsce szkolenia: do ustalenia (dojeżdżamy w dowolne miejsce, w terminie

uzgodn iony m z Zamawiającym ),

3. Odbiorcy. pzewodniczący i członkowie zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych,

pracownicy socjalni, asystenci rodzinni, inne zainteresowane osoby,

4. Liczebność grupy odbiorcow: do 20 osob.

5. Metoda pracy: seminaryjno-warsztatowa.

6. Koszt: 290 złlos. lub 1690 złlgrupa. Cena zawiera dydaktykę, materiały szkoleniowe i

zaświadczenia dla uczestników, sporządzenie sprawozdania zawieĘącego wyniki ewaluacji

szkolenia, dojazd trenera, konsultacje z ekspeftem po szkoleniu (aż do 30 dni po realizacji

szkolenia). Możliwa jest równieżrealizaĄa skróconej weĄi szkolenia, realizowanej metodą

seminaryjno-wykładową (6 h dydakt,) w cenie 260 złlos.lub 1390 złlgrupa.

7. Tematyka zajęć:

o Trudności w funkcjonowaniu zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych (omówienie

najwazn iejszych trud ności w fu nkcjonowaniu zespołu i nterdyscypl i narnego, analiza

wytycznych N l K i UW dotyczących prawidłowości wydatkowania środków),

o praktyczne aspekty realizacji procedury Niebieskie karty (rozpoczęcie procedury

,,Niebieskie Kańy" - omówienie poszczególnych czynności, formularza ,,Niebieska Kańa";

zachowanieterminów pżez podmioty uprawnione do realizacji procedury NK;
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zakończenie procedury NK - pzesłanki merytoryczne, stosowne dokumenty, analiza
wytycznych NlK i UW dotyczących realizacji procedury)

. Diagnoza sytuacji rodziny z problem przemocy (diagnoza potrueb izasobów rodziny w
oparciu o wymianę informacji, jakimi dysponują poszczególni przedstawiciele instytucji,

zdefiniowanie celów, ustalenie priorytetów, określenie warunków realizacji, podział

zadań zgodnie z uprawnieniami i kompetencjami poszczególnych członków zespołu,

realizacja działań)

o Prowadzenie pżez zespół interdyscyplinarny skutecznej rozmowy z osobą dotkniętą
pżemocą w rodzinie orazze sprawcą przemocy w rodzinie (motywowanie do zmian

oraz wspieranie osób doznających pzemocy, praca z osobą stosująca przemoc -
rozmowa interwencyjno-motywująca, poszukiwanie czynników warunkujących zmianę)

o System przetwauania danych osobowych w praktyce działania Zl (przebieg procesu

przetwarzania danych osobowych (warunki pozyskiwania danych, zasady

przechowywania dokumentacji, przesłanki udostępniania danych , zasady dysponowania

danymi wrażliwymi, sposoby komunikowania się z rodzinamiw świetle zasad ochrony

danych osobowych, bezpieczeństwo danych osobowych Zl, warunki bezpiecznego

przetwa rzan ia danych oraz współpraca z Ad mi n istratorem Bezpieczeństwa l nformacj i)

8. Prowadzący. wieloletni praktycy, eksperciwspołpracujący z regionalnymi środkami
polityki społecznej, ogólnopolskim Pogotowiem,,Niebieska Linia", PARPA,
członkowie lub eksperci lokalnych Zl (specjaliściz dziedziny psychologii, pedagogiki,

prawa, pracy socjalnej).
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