
III Trening interpersonalny z elementami profilaktyki stresu i wypalenia zawodowego: 

 

Informacja ogólna: 

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji interpersonalnych oraz pogłębienie 

wiedzy i umiejętności z zakresu rozpoznawania istotnych elementów stresu  

i wypalenia zawodowego, diagnozowania własnego poziomu wypalenia 

zawodowego i tolerancji na stres, radzenia sobie w sytuacjach trudnych  

i konfliktowych, a także nauka konkretnych technik ułatwiających walkę ze 

stresem i wypaleniem zawodowym.  

Termin                                     

i miejsce realizacji: 

Szkolenie realizowane będzie dla jednej grupy szkoleniowej w trybie 

wyjazdowym, w jednym z hoteli na terenie województwa śląskiego. Dokładne 

miejsce realizacji szkolenia zostanie podane po zakończeniu postępowania 

przetargowego.  

Termin: 12-14.06.2017 

Grupa docelowa: 

Pracownicy Filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego oraz niepublicznych 

ośrodków adopcyjnych działających na zlecenie Samorządu Województwa 

Śląskiego.  

Liczba 

uczestników: 
18 osób. 

Zagadnienie 

merytoryczne: 

Program szkolenia składa się z 25 godzin dydaktycznych 

(3 dni szkoleniowe), obejmujących m.in. następujące zagadnienia tematyczne: 

 Stres zawodowy i mechanizmy jego powstawania, 

 Objawy psychosomatyczne stresu i wypalenia zawodowego, 

 Indywidualne strategie radzenia sobie ze stresem, 

 Trening umiejętności radzenia sobie ze stresem, 

 Trening właściwego formułowania celów zawodowych i życiowych 

oczekiwań, 

Treningi umiejętności społecznych/treningi zmiany postaw, 

 Techniki relaksacyjne/techniki radzenia sobie z napięciem. 

Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatowej, z wykorzystaniem ćwiczeń, 

gier symulacyjnych, analizy przypadków, dyskusji, analizy własnych zachowań. 

Informacje 

organizacyjne: 

Zajęcia realizowane będą w trybie wyjazdowym.                                                                         

Organizator zapewnia nocleg, pełne wyżywienie oraz materiały dydaktyczne. 

Termin rekrutacji: 

Warunkiem udziału w procesie rekrutacji jest dostarczenie (pocztą lub osobiście) 

oryginału formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia uczestnika projektu              

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 maja 2017 roku. 

Forma zgłoszeń: 

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego formularza 

zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://rops-katowice.pl/.  

Wydrukowany i podpisany formularz wraz z oświadczeniem uczestnika projektu 

należy dostarczyć do siedziby ROPS. 

Dodatkowych 

informacji udziela: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 

Zespół ds. realizacji projektu pn. Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych. 

tel.: 032 730 68 84,  

e-mail: mkwiatkowska@rops-katowice.pl  

 

http://rops-katowice.pl/
mailto:mkwiatkowska@rops-katowice.pl


 

 

Zasady 

uczestnictwa: 

 

 

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez ROPS:  

http://rops-katowice.pl/dopobrania/szkolenia/2016.11.09-reg.pdf  

 

Trenerka: 

Małgorzata Kowalcze - specjalista psychologii klinicznej,  psychoterapeuta                          

i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,  specjalista psychoterapii 

uzależnień i superwizor KBdsPN. Dyrektor w Samodzielnym Publicznym Zakładzie 

Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu. Biegły 

sądowy odnośnie stopnia uzależnienia alkoholowego. Posiada doświadczenie 

w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi, z zaburzeniami depresyjnymi, 

nerwicowymi i zaburzeniami osobowości, w diagnostyce, psychoterapii 

indywidualnej oraz psychoterapii grupowej. Prowadzi szkolenia dla osób 

przygotowujących się do uzyskania certyfikatu terapeuty i instruktora uzależnień. 

 

http://rops-katowice.pl/dopobrania/szkolenia/2016.11.09-reg.pdf

