PROWADZIMY REKRUTACJĘ NA BEZPŁATNE SZKOLENIA W PROJEKTACH

SPECJALIZACJE I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny



WARSZAWA – szkolenie z zakresu I stopnia w zawodzie pracownik socjalny
(rekrutacja ogólnopolska)
SZCZECIN – szkolenie z zakresu II stopnia w zawodzie pracownik socjalny,
specjalność: 1) praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich
rodzinami 2) praca socjalna z osobami uzależnionymi (rekrutacja
ogólnopolska)
Zapisy
TRWAJĄ
przez
system
internetowy:
https://irk.wspkorczak.eu/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html

Więcej informacji: http://pracownik-socjalny.wspkorczak.eu/

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ
KATOWICE, OLSZTYN, WROCŁAW, SZCZECIN
– szkolenie
z organizacji pomocy społecznej dla osób kierujących schroniskami dla osób
bezdomnych oraz kandydatów na kierowników tych jednostek. Rekrutacja dla
osób z całej Polski.
Zapisy
TRWAJĄ
przez
system
internetowy:
https://irk.wspkorczak.eu/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html

AKADEMIA WSPIERANIA RODZINI I PIECZY ZASTĘPCZEJ
Projekt z PO WER, w którym realizowane są bezpłatne szkolenia dla asystentów
rodziny, pracowników placówek wsparcia dziennego, koordynatorów rodzinnej pieczy
zastępczej, pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników
powiatowego centrum pomocy rodzinie, pracowników placówek opiekuńczowychowawczych w tym również placówek typu rodzinnego, pedagogów,
psychologów, osób prowadzących terapię, opiekunów dziecięcych, pracowników
socjalnych w placówce, rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy
dziecka.
Więcej
informacji
i
zapisy:
https://wspieranierodziny.wspkorczak.eu/23-iii-turaszkole%C5%84-ruszy%C5%82a-rekrutacja

Tematy i terminy szkoleń Akademii:
Szkolenia dla kadry zarządzającej – propozycje szkoleń dla
dyrektorów i kierowników jednostek
1.Zarządzanie ludźmi
9 – 10 października 2018
2.Organizacja i kontrola pracy w placówkach realizujących
9 – 10 października 2018
zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej
3.Współpraca na rzecz dziecka i rodziny - Opracowanie
17 – 18 października 2018
lokalnego systemu wspierania rodziny
4. Pozyskiwanie funduszy i zarządzanie projektami
13 – 14 listopada 2018
5. Prawne aspekty pieczy zastępczej i adopcji
21 – 22 listopada 2018
Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami
1. Profilaktyka i reagowanie na niebezpieczne zachowania
17 – 18 października 2018
w cyber przestrzeni - infoholizm, cyberprzemoc, hazard on-line
2. Profilaktyka uzależnień czynnościowych: uzależnienie od
23 – 24 października 2018
komputera i internetu, fonoholizm, zakupoholizm
4. Profilaktyka uzależnień związanym z zaburzeniami
13 – 14 listopada 2018
odżywiania i postrzeganiem ciała (anoreksja, bulimia,
ortoreksja, bigoreksja, tanoreksja)
5. Przemoc w rodzinie - rozpoznanie, interwencja
21 – 22 listopada 2018
6. Rozwiązywanie problemów wychowawczych
4 – 5 grudnia 2018
Szkolenia dla asystentów rodziny
1. Współpraca interdyscyplinarna - asystenta z rodzinami
23 – 24 października 2018
i służbami wspierającymi
2. Asystent rodziny - budowanie kompetencji i umiejętności
4 – 5 grudnia 2018
praktycznych

Udział we wszystkich szkoleniach jest bezpłatny! Uczestnikom szkoleń zostanie
zapewnione dodatkowe wsparcie: materiały dydaktyczne, zwrot kosztów dojazdu,
wyżywienie oraz w uzasadnionych przypadkach zakwaterowanie.

