
Nazwa szkolenia: Depresja u dzieci i młodzieży - diagnoza i formy wsparcia. 

Informacja 

ogólna: 

Celem szkolenia jest zwiększenie poziomu wiedzy uczestników w obszarze 

zagadnień związanych z depresją, trauma i zachowania suicydalnymi wśród dzieci 

i młodzieży oraz zapoznanie z dostępnymi metodami pracy i formami wsparcia  

w tym zakresie. 

Termin                              

i miejsce 

realizacji: 

Szkolenie realizowane będzie dla dwóch grup szkoleniowych w trybie 

wyjazdowym, w postaci dwóch modułów, liczących po 3 dni każdy, w terminach: 

 

I grupa: 

I moduł: 24 - 26.03.2021 roku.  

II moduł: 28 - 30.04.2021 roku. 

II grupa: 

I moduł: 19 - 21.05.2021 roku.  

II moduł: 16 - 18.06.2021 roku. 

 

Szkolenie realizowane będzie w Hotelu Zawiercie, ul Wierzbowa 6, Zawiercie. 

Każdy moduł realizuje inne treści z zakresu tematu szkolenia, dlatego 

rekomendujemy udział w obu spotkaniach. 

Grupa docelowa: 

Osoby pracujące bezpośrednio z dzieckiem i rodziną w obszarze systemu 

wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym rodziny zastępcze i osoby 

prowadzące rodzinne domy dziecka z terenu województwa śląskiego. 

Liczba miejsc: 

I grupa - 20 osób. 

Łącznie – 40 osób. 

Zagadnienie 

merytoryczne: 

Program szkolenia składa się z 48 godzin dydaktycznych/  

(6 dni szkoleniowych), obejmujący m.in. następujące zagadnienia 

tematyczne: 

 

Moduł I – Wprowadzenie do zagadnień związanych z diagnozą  

i symptomami depresji u dzieci i młodzieży 
 

 Problematyka zjawiska depresji u dzieci i młodzieży – wprowadzenie, 

 etiologia depresji u dzieci i młodzieży, 

 diagnoza depresji u dzieci i młodzieży – aktualnie stosowane  

 sygnały ostrzegawcze dla rodziców/ opiekunów, 

 czynniki ryzyka i czynniki ochronne, 

 depresja a ryzyko zachowań autodestrukcyjnych, w tym suicydalnych, 



 

Moduł II – Praca z dziećmi i młodzieżą z epizodami depresji - narzędzia wsparcia, 

formy terapii 
 

 przeciwdziałanie depresji i zachowaniom suicydalnym – modele 

 i działania prewencyjne, 

 działania w przypadku stwierdzenia ryzyka powrotu depresji – sposoby 

postępowania i metody pracy, 

 wybrane narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą  

z zaburzeniami depresyjnymi, 

 wsparcie rodziny i najbliższego otoczenia w zakresie 

podjęcia/kontynuowania terapii, leczenia, 

 

Informacje 

organizacyjne: 

Szkolenie realizowane będzie w trybie wyjazdowym, zgodnie z harmonogramem 

szkolenia, który zostanie przekazany z wyprzedzeniem osobom 

zakwalifikowanym do udziału w formie wsparcia. Organizator zapewnia nocleg, 

pełne wyżywienie, przerwy kawowe, materiały dydaktyczne i biurowe oraz 

profesjonalną kadrę trenerską przez cały czas trwania szkolenia. Szkolenie jest 

całkowicie bezpłatne. 

Informację o wynikach rekrutacji otrzyma każda zgłoszona osoba,  

w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia zbierania zgłoszeń.  

W zgłoszeniu prosimy o podawanie indywidualnego, czyli bezpośredniego do 

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

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

ułatwia to komunikację i przyspiesza procedurę rekrutacji na szkolenie. 

Termin i forma 

rekrutacji: 

 
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego formularza 

dostępnego na stronie http://rops-katowice.pl/, który po wydrukowaniu  

i podpisaniu należy dostarczyć pocztą do siedziby ROPS wraz z oświadczeniem 
uczestnika projektu (RODO) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 

2021 roku.  

Dodatkowych 

informacji 

udziela: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 

Zespół ds. realizacji projektu pn. „Doskonalenie kompetencji 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 formach wsparcia organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Doskonalenie 

kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”. 

Trener: 
 Paweł Pienkiewicz  - psycholog, trener warsztatu i treningu interpersonalnego, 

terapeuta systemowy rodzinny w drodze do certyfikatu PTP, logoterapeuta, 

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


certyfikowany coach ICF. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia m.in. dla 

pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej obejmujące 

doskonalenie narzędzi i technik przydatnych w pracy z rodziną oraz dziećmi  

i młodzieżą umieszczoną w pieczy zastępczej.  

 


