
Nazwa 

szkolenia: 

Organizowanie i prowadzenie spotkań zespołu multiprofesjonalnego  

zgodnie z ideą empowerment (przy udziale osoby lub rodziny) 

Informacja 

ogólna: 

Celem spotkania jest wzrost kompetencji w moderowaniu i prowadzeniu spotkań 

zespołów multiprofesjonalnych organizowanych zgodnie z założeniami Modelu 

Kooperacje 3D, w szczególności pod kątem udziału osób/rodzin. 

Termin                              

i miejsce 

realizacji: 

Terminy spotkania edukacyjnego do wyboru:  

- 12.09.2019r.(czwartek)  

- 19.09.2019r.(czwartek)  

- 23.09.2019r.(poniedziałek) 

- 04.10.2019r.(piątek)  

 

Spotkania będą realizowane w formie stacjonarnej, na terenie miasta Katowice. 

Dokładne miejsce spotkania zostanie podane wraz z potwierdzeniem udziału.  

Grupa 

docelowa: 

Pracownicy socjalni realizujący pracę z osobami lub rodzinami w oparciu o 

współpracę multiprofesjonalną z innymi instytucjami działającymi w obszarze 

włączenia społecznego (w ramach zawieranych partnerstw) oraz pracownicy 

ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie z 

gmin/powiatów biorących udział w projekcie pn. „Kooperacje 3D – model 

wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.   

Liczba miejsc: 4 grupy liczące po max. 25 osób. Łącznie ok. 100 uczestników.  

Zagadnienia 

merytoryczne 

spotkania: 

Program  spotkania zakłada  8  godzin  dydaktycznych/ 1 dzień szkoleniowy: 

1. Założenia i etapy pracy z osobą/rodziną w formule multiprofesjonalnej  

z udziałem osoby/rodziny: 

 - struktura pierwszego i kolejnych spotkań. 

2. Podstawowe umiejętności prowadzenia spotkania zespołu multiprofesjonalnego  

z udziałem osoby/rodziny zgodnie z założeniami Modelu Kooperacje 3D: 

- role w zespole i podział zadań, komunikacja wewnątrz zespołu,  

- kształcenie umiejętności lidera (jak unikać najczęściej popełnianych błędów, jak 

reagować na dyrektywność innych członków zespołu oraz opór osób wspieranych), 

- sposoby tworzenia indywidulanego koszyka usług,  

- koncentracja na poszukiwaniu rozwiązań, 

- empowerment w praktyce. 

3. Spotkanie zespołu mutliprofesjonalnego: 

- gra symulacyjna. 

 

Dokładny harmonogram zostanie podany wraz z potwierdzeniem udziału. 

Informacje 

organizacyjne 

- Spotkanie realizowane jest w trybie stacjonarnym – w sali szkoleniowej 

zlokalizowanej na terenie miasta Katowice zgodnie z wybranym terminem w godz. 

08:00 – 15:00. 

- Każda  z osób  zgłoszonych  na  spotkanie edukacyjne, po  zakończeniu  procesu  

rekrutacji,  otrzyma  informację  wiadomością e-mail o wyniku rekrutacji. 

- Organizator zapewnia materiały dydaktyczne oraz catering w postaci przerwy 

kawowej i obiadu. 

Trenerzy: W trakcie wyłaniania 



Forma zgłoszeń: 

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego formularza 

zgłoszeniowego dostępnego na stronie  

https://rops-katowice.pl/category/aktualnosci-kooperacje-3d/ .  

Wydrukowany i podpisany formularz należy dostarczyć do siedziby ROPS.  

UWAGA: Zgłoszenie zostaje uznane za prawidłowe po dopełnieniu wszystkich 

formalności tj. zgłoszenia się poprzez formularz zamieszczony na stronie,  

a następnie jego wydrukowanie, podpisanie oraz przesłanie do siedziby ROPS w 

terminie do dnia 30.08.2019 roku. 

Dodatkowych 

informacji 

udziela: 

Zespół ds. projektu  „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz 

wsparcia osób i rodzin”  

Tel.: (032) 730 – 68 – 73 

e-mail: kooperacje@rops-katowice.pl 

Zasady 

uczestnictwa: 

 

 

Zasady uczestnictwa w szkoleniach określono w Regulaminie  uczestnictwa w 

formach wsparcia oraz innych działaniach organizowanych przez Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu 

„Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i 

rodzin”. 

 

https://rops-katowice.pl/category/aktualnosci-kooperacje-3d/

