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Przedmiot zamowienia wspotfinansowany jest ze srodkow Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spolecznego

Znaksprawy: IPS.4011-5/18

Opole, 29.10.2018r.

Pan/i
Dyrektor/Kierownik
OPS, PCPR, OA
Placowki Opiekunczo-Wychowawczej,
Regionalnej Placowki
Opiekunczo - Terapeutycznej,
Placowki Wsparcia Dziennego,
Interwencyjnego Osrodka Preadopcyjnego,
wszyscy woj. opolskie

Nabor z dnia 29 pazdziernika 2018 r.
Uczestnikow bezptatnych szkolen stacjonarnych
Zadanie 2 projektu partnerskiego pn.: aSzko!enie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania
rodziny i pieczy zastepczej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj 2014 2020, Os priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, dziatanie 2.8 Rozwoj
ustug spolecznych swiadczonych w srodowisku lokalnym, wspoifinansowanego z Europejskiego Funduszu
Spotecznego.

Wychodz^c naprzeciw Panstwa oczekiwaniom organizujemy powtornie szkolenia z tematow,
ktore cieszyfy si? naj'wi§kszym zainteresowaniem, w zwiqzku z czym

zapraszamy do udzialu w bezptatnych szkoleniach
pracownikow systemu wspierania rodziny i pieczy zastepczej w woj. opolskim
tj. przedstawicieli jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastepczej , w tym rowniez
przedstawicieli podmiotow, ktorym zlecono realizacje zadan z zakresu ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastepczej oraz stuzby zaangazowane w realizacj? ww. zadan,
jak rowniez przedstawicieli instytucji uczestnicza_cych zarowno w dziataniach skierowanych
bezposrednio na wsparcie rodziny i pieczy zastepczej, jak i bezposrednio pracujqcych z i na
rzecz rodzin biologicznych w tym:
- asystenci rodziny,
- kadra placowek wsparcia dziennego,
- koordynatorzy rodzinnej pieczy zastepczej,
- organizatorzy rodzinnej pieczy zastepczej,
- kadra PCPR zaangazowana w realizacj? zadan zwi^zanych z organizacja. pieczy zastepczej,
- kadra placowek opiekunczo-wychowawczych, w tym rowniez placowek typu dziennego,
- osoby prowadz^ce rodzinne domy dziecka,
- kadra regionalnych placowek opiekunczo — terapeutycznych,
- kadra interwencyjnych osrodkow preadopcyjnch,
- kadra osrodkow adopcyjnych,

Tematy i terminy szkoleri:
1) Temat nr 1 ,,Uzaleznienia i ryzykowne zachowania
ich profilaktyka"
Szkolenie jednodniowe (8 h lekcyjnych, tj. po 45 min.)
jedna grupa szkoleniowa w terminie: 27 listopada 2018 r.

mlodziezy

oraz

2) Temat nr 2 ,,Zaburzenia osobowosci, zachowan i rozwoju dzieci"
Szkolenie jednodniowe (8 h lekcyjnych, tj. po 45 min.)
jedna grupa szkoleniowa w terminie: 28 listopada 2018 r.

3) Temat nr 3 ,,Metoda dialogu motywujacego - praca z trudnym nastolatkiem"
Szkolenie jednodniowe (8 h lekcyjnych, tj. po 45 min)
jedna grupa szkoleniowa w terminie: 29 listopada 20181 r.
4) Temat nr 4: ,,Tworzenie planu pomocy dziecku, jako skuteczne narz^dzie pracy"
Szkolenie jednodniowe (8 h lekcyjnych, tj. po 45 min.)
jedna grupa szkoleniowa w terminie: 30 listopada 2018 r.
5) Temat nr 5: ,,Sposoby radzenia z zachowaniami agresywnymi wsrod rodzicow,
dzieci i mtodziezy"
Szkolenie dwudniowe (16 h lekcyjnych, tj. po 45 min.)
jedna grupa szkoleniowa w terminie: 03-04 grudnia 2018 r.
6) Temat nr 6 ,,Prawo w praktyce - procedura odbierania dziecka z rodziny"
Szkolenie jednodniowe (8 h lekcyjnych, tj. po 45 min.)
jedna grupa szkoleniowa w terminie: 05 grudnia 2018 r.

Koszty szkolenia, materiafy szkoleniowe, wyzywienie sq wspotfinansowane ze srodkow
Europejskiego Funduszu Spotecznego. Szkolenia koricza^ sie uzyskaniem
zaswiadczenia. Zajecia edukacyjne beda^ przeprowadzone w Opolu.
Rekrutacja
1.
2.
3.
4.

5.

Osoby zainteresowane udziatem w szkoleniach proszone 53 o przestanie formularza
zgtoszenia na adres Regionalnego Osrodka Polityki Spotecznej ul. Gtogowska 25c,
45-315 Opole lub mailem k.kaminska@irops-opole.pl w terminie do 09 listopada br.
Przestany formularz musi bye podpisany przez kandydata na szkolenie i kierownika
jednostki. ktory w ten sposob potwierdza i akceptuje uczestnictwo pracownika
w szkoleniach.
Szkolenia b§d^ prowadzone na terenie miasta Opola.
Zawiadomienie o zakwalifikowaniu do udziatu w szkoleniu oraz szczegofy
nt. miejsca szkolenia, zostana przekazane telefonicznie jedynie osobom
zakwalifikowanym do udzialu w szkoleniu.
O przyje.ciu na szkolenie b^dzie decydowato:
1) spetnianie wymagah formalnych,
2) celowosc danej tematyki szkolenia w stosunku do wykonywanych obowiazkow
stuzbowych,

6.
7.

3) motywacja do szkolenia,
4) kolejnosc zgtoszeh.
Informacje nt. Projektu oraz wszystkie niezbedne zala.czniki dostepne sa. na stronie
internetowej: www.rops-opole.pl
W razie pytaii prosz§ o kontakt z osoba. odpowiedzialna. za rekrutacje Pania. Katarzyna.
Kaminska. tel. 777 44 15 250 w. 23.

W szkoleniach nie moga. wzia_c udziatu osoby, ktore uczestniczyfy juz w szkoleniach o ww.
tematach.
Zataczniki:
a) Formularze zgtoszenia/skierowania

