
Nazwa szkolenia: 
Wybrane zagadnienia z obszaru zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży 

– grupa II 

Informacja 

ogólna: 

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w umiejętności z zakresu pracy                    

z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi oraz zaburzeniami zachowania. 

Termin                              

i miejsce 

realizacji: 

Szkolenie realizowane będzie dla jednej grupy szkoleniowej w trybie 

wyjazdowym w terminie: 09-11.03.2020 roku w jednym z hoteli na terenie 

województwa śląskiego (dokładny adres hotelu zostanie podany osobom 

zakwalifikowanym na szkolenie, niezwłocznie po wyłonieniu miejsca realizacji). 

Grupa docelowa: 

Przedstawiciele placówek wsparcia dziennego, ośrodków pomocy społecznej, 

asystenci rodzin, pracownicy powiatowych centrów pomocy rodzinie, placówek 

opiekuńczo – wychowawczych, rodziny zastępcze, pracownicy organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej i koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, a także 

przedstawiciele ośrodków adopcyjnych oraz regionalnych placówek opiekuńczo – 

terapeutycznych z terenu województwa śląskiego. 

Liczba miejsc: I grupa - 20 osób 

Zagadnienie 

merytoryczne: 

Program szkolenia składa się z 24 godzin dydaktycznych/  

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

tematyczne: 

✓ czynniki wpływające na rozwój psychiczny dzieci i młodzieży oraz 

powstawanie zaburzeń. Uwarunkowania biologiczne i społeczne, 

✓ całościowe zaburzenia rozwojowe, 

✓ klasyfikacja i charakterystyka zaburzeń zachowania, 

✓ zaburzenia emocjonalne występujące w różnych okresach życia 

dziecka (od dzieciństwa do adolescencji), 

✓ kontakt z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania, 

podstawowe zasady i metody pracy, 

✓ metody i formy pracy z dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi 

i zaburzeniami zachowania. Rola rodziców, opiekunów, 

wychowawców, 

✓ motywowanie do zmian, w tym podjęcie działań terapeutycznych. 

Informacje 

organizacyjne: 

Organizator zapewnia wyżywienie, zakwaterowanie oraz materiały szkoleniowe            

i dydaktyczne. Każda z osób zgłoszonych na szkolenie, po zakończeniu procesu 

zbierania zgłoszeń,  w ciągu kilku dni otrzyma informację wiadomością e-mail            

o wyniku rekrutacji. 

UWAGA! Możliwość skorzystania z zakwaterowania dotyczy uczestników 

szkoleń spełniających warunek posiadania miejsca zamieszkania w miejscowości 

innej niż ta, w której odbywa się szkolenie oraz utrudnionego dojazdu na miejsce 

realizacji zajęć, na podstawie przedłożonych i podpisanych oświadczeń                        

o zakwaterowaniu, które zostaną przekazane osobom zakwalifikowanym                        

na szkolenie, drogą mailową. 



Termin 

rekrutacji: 

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest dostarczenie (pocztą lub 

osobiście) do siedziby ROPS oryginału formularza zgłoszeniowego wraz                     

z oświadczeniem uczestnika projektu (RODO) w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 29 stycznia 2020 roku. 

Forma zgłoszeń: 

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego formularza 

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

W zgłoszeniu rekomendujemy podawanie indywidualnego, bezpośredniego 

do Państwa adresu e-mail (np. poczty służbowej imiennej) zamiast adresu 

ogólnego (np. e-mail sekretariatu, działu kadr itp.). Znacznie ułatwia                      

to komunikację i zapewnia szybszy kontakt w przypadku zakwalifikowania                

na szkolenie. 

Dodatkowych 

informacji 

udziela: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 

Zespół ds. realizacji projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr 

systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”. 

Tel. (32) 730 68 59 

e-mail:  szkolenia_power@rops-katowice.pl 

Zasady 

uczestnictwa: 

Zasady uczestnictwa w szkoleniach określono w Regulaminie uczestnictwa                            

w szkoleniach i superwizji organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Szkolenie                            

i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”. 

Trenerka: 

Romualda Ulasińska - psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka                 

i superwizorka psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz 

certyfikowana psychoterapeutka European Association for Psychotherapy. Pracuje 

w Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM. 

Autorka i współautorka publikacji w czasopismach naukowych z dziedziny 

psychoterapii dzieci, młodzieży, rodzin oraz problematyki zaburzeń odżywiania                            

i problematyki adopcji. Posiada długoletnie doświadczenie w pracy 

psychoterapeutycznej, dydaktycznej i szkoleniowo-doradczej. 
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