HARMONOGRAM SZKOLEŃ
W RAMACH PROJEKTU SZKOLENIE KADR PIECZY ZASTĘPCZEJ
Oznaczenie:

1-1

- numer szkolenia

E1

- edycja szkolenia

(E)

- szkolenie w formie e-Learning

Temat

Dostępność szkolenia na
platformie

Lp.

Symbol

1

5-7.E1 (E)

Interdyscyplinarne podejście do problemu dziecka i rodziny.

2021-02-08

2021-02-21

2

4-16.E1 (E)

Praca z dziećmi przejawiającymi zaburzenia (emocjonalne, zachowania lub zaburzenia psychiczne) i ich
rodzinami. Depresja dzieci i młodzieży.

2021-02-08

2021-02-21

6-7.E1 (E)

Zadania sądów i organów państwowych wynikające z treści kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w
odniesieniu do problematyki pieczy zastępczej, adopcji i wspierania rodziny.

2021-02-08

2021-02-21

4

6-9.E1 (E)

Problematyka interwencji kryzysowej w rodzinie.

2021-02-08

2021-02-21

5

4-13.E1 (E)

Zastosowanie narzędzi psychologicznych w diagnozie rodziny – skala oceny rodziny.

2021-02-08

2021-02-21

6

2-4.E1 (E)

Efektywna współpraca z organizacjami pozarządowymi.

2021-02-08

2021-02-21

7

4-20.E1 (E)

Wczesne wykrywanie/rozpoznawanie syndromów dziecka krzywdzonego.

2021-02-08

2021-02-21

8

6-5.E1 (E)

Współpraca asystenta z rodzinami oraz służbami wspierającymi rodzinę.

2021-02-08

2021-02-21

9

4-12.E1 (E)

Efektywny opiekun usamodzielniania, jego prawa i obowiązki.

2021-02-08

2021-02-21

10

4-14.E1 (E)

Wieloaspektowe wzmacnianie kompetencji osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej oraz kadry
w podmiotach pieczy instytucjonalnej.

2021-02-08

2021-02-21

11

6-2.E1 (E)

Międzyresortowe podejście do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
2021-02-08
zastępczej - współpraca służb.

2021-02-21

12

5-9.E1 (E)

Procedury kontroli wojewody- metody i techniki przeprowadzania kontroli, dokumentacja,

2021-02-08

2021-02-21

13

6-1.E3 (E)

Deinstytucjonalizacja – praktyka rozwiązywania problemów mentalnych.

2021-02-08

2021-02-21

5-3.E3 (E)

Jak tworzyć i wdrażać zobiektywizowane kryteria oceny umiejętności miękkich osób zatrudnionych w
instytucjach wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji.

2021-02-08

2021-02-21

od dnia

3

14

do dnia

15

1-6.E3 (E)

Jak wzmacniać pracowników i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu /aspekt kulturowo – mentalny/.

2021-02-08

2021-02-21

16

1-10.E3 (E)

Jak rozwiązywać konﬂikty w zespole.

2021-02-08

2021-02-21

17

1-8.E3 (E)

Zarządzanie zasobami ludzkimi.

2021-02-08

2021-02-21

18

4-9.E3 (E)

Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach
stwarzających trudności wychowawcze.

2021-02-08

2021-02-21

19

4-8.E3 (E)

Mediacje – profesjonalny sposób rozwiązywania problemów na drodze dialogu, wykorzystanie dialogu
motywującego w pracy z rodziną.

2021-02-08

2021-02-21

20

4-7.E1 (E)

Jak odkrywać i rozwijać zdolności dzieci - otwarta komunikacja rozwojowa.

2021-02-08

2021-02-21

21

6-6.E1 (E)

Diagnozowanie oraz procedura postepowania w sytuacji zaniedbań opiekuńczo- wychowawczych wobec
dziecka,

2021-02-22

2021-03-07

22

6-10.E1 (E)

Budowanie zespołów i metodyka dokonywania oceny sytuacji dziecka,

2021-02-22

2021-03-07

23

1-9.E1 (E)

Kontrola zarządcza,

2021-02-22

2021-03-07

4-18.E3 (E)

Jak budować swój autorytet- warsztaty dla wychowawców. Jak radzić sobie z agresją werbalną
wychowanków? Jak tworzyć kontrakty z grupą wychowawczą?

2021-02-22

2021-03-07

24
25

2-1.E3 (E)

Metody i techniki w zakresie budowania lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

2021-02-22

2021-03-07

26

6-3.E3 (E)

Jak skutecznie budować system wsparcia rodziny.

2021-02-22

2021-03-07

27

4-10.E3 (E)

Tworzenie planu pomocy dziecku jako skuteczne narzędzie pracy.

2021-02-22

2021-03-07

28

1-5.E3 (E)

Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej /kultura instytucjonalna – diagnoza, rekomendacja zmian/.

2021-02-22

2021-03-07

29

3-3.E3 (E)

Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

2021-02-22

2021-03-07

30

4-15.E3 (E)

Uzależnienia wśród młodzieży i proﬁlaktyka uzależnień.

2021-02-22

2021-03-07

31

4-17.E3 (E)

Sposoby radzenia z zachowaniami agresywnymi wśród rodziców, dzieci i młodzieży.

2021-02-22

2021-03-07

32

4-19.E3 (E)

Zachowania autodestrukcyjne młodzieży – samookaleczenia, zachowania suicydalne, zaburzenia odżywiania
– symptomy i ewentualne rozwiązania.

2021-02-22

2021-03-07
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33

1-7.E3 (E)

Organizacja skutecznych przepływów informacyjnych/organizacyjno – mentalne uwarunkowania procesów.

2021-02-22

2021-03-07

34

4-21.E3 (E)

Kryzys i interwencja kryzysowa – rola asystenta rodziny.

2021-02-22

2021-03-07

35

4-11.E3 (E)

Tworzenie planu pracy z rodziną

2021-02-22

2021-03-07

3-1.E3 (E)

Wsparcie kobiet na rynku pracy tworzących rodziny zastępcze, wychowujących dzieci niepełnosprawne,
samotnych matek.

2021-02-22

2021-03-07

od dnia

36

do dnia

37

1-5.E2 (E)

Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej /kultura instytucjonalna – diagnoza, rekomendacja zmian/.

2021-03-08

2021-03-21

38

1-6.E2 (E)

Jak wzmacniać pracowników i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu /aspekt kulturowo – mentalny/.

2021-03-08

2021-03-21

39

1-7.E2 (E)

Organizacja skutecznych przepływów informacyjnych/organizacyjno – mentalne uwarunkowania procesów.

2021-03-08

2021-03-21

40

1-8.E2 (E)

Zarządzanie zasobami ludzkimi.

2021-03-08

2021-03-21

41

1-10.E2 (E)

Jak rozwiązywać konﬂikty w zespole.

2021-03-08

2021-03-21

42

2-1.E2 (E)

Metody i techniki w zakresie budowania lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

2021-03-08

2021-03-21

43

5-3.E2 (E)

Jak tworzyć i wdrażać zobiektywizowane kryteria oceny umiejętności miękkich osób zatrudnionych w
instytucjach wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji.

2021-03-08

2021-03-21

44

4-11.E2 (E)

Tworzenie planu pracy z rodziną

2021-03-08

2021-03-21

45

3-1.E2 (E)

Wsparcie kobiet na rynku pracy tworzących rodziny zastępcze, wychowujących dzieci niepełnosprawne,
samotnych matek.

2021-03-08

2021-03-21

46

4-8.E2 (E)

Mediacje – profesjonalny sposób rozwiązywania problemów na drodze dialogu, wykorzystanie dialogu
motywującego w pracy z rodziną.

2021-03-08

2021-03-21

47

4-18.E2 (E)

Jak budować swój autorytet- warsztaty dla wychowawców. Jak radzić sobie z agresją werbalną
wychowanków? Jak tworzyć kontrakty z grupą wychowawczą?

2021-03-08

2021-03-21

4-9.E2 (E)

Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach
stwarzających trudności wychowawcze.

2021-03-08

2021-03-21

48
49

6-3.E2 (E)

Jak skutecznie budować system wsparcia rodziny.

2021-03-08

2021-03-21

50

4-10.E2 (E)

Tworzenie planu pomocy dziecku jako skuteczne narzędzie pracy.

2021-03-08

2021-03-21

51

3-3.E2 (E)

Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

2021-03-08

2021-03-21

52

4-15.E2 (E)

Uzależnienia wśród młodzieży i proﬁlaktyka uzależnień.

2021-03-08

2021-03-21

53

4-17.E2 (E)

Sposoby radzenia z zachowaniami agresywnymi wśród rodziców, dzieci i młodzieży.

2021-03-08

2021-03-21

54

4-19.E2 (E)

Zachowania autodestrukcyjne młodzieży – samookaleczenia, zachowania suicydalne, zaburzenia odżywiania
– symptomy i ewentualne rozwiązania.

2021-03-08

2021-03-21

55

4-21.E2 (E)

Kryzys i interwencja kryzysowa – rola asystenta rodziny.

2021-03-08

2021-03-21

56

6-1.E2 (E)

Deinstytucjonalizacja – praktyka rozwiązywania problemów mentalnych.

2021-03-08

2021-03-21

57

5-7.E2 (E)

Interdyscyplinarne podejście do problemu dziecka i rodziny.

2021-03-22

2021-04-04

58

4-16.E2 (E)

Praca z dziećmi przejawiającymi zaburzenia (emocjonalne, zachowania lub zaburzenia psychiczne) i ich
rodzinami. Depresja dzieci i młodzieży.

2021-03-22

2021-04-04

59

6-7.E2 (E)

Zadania sądów i organów państwowych wynikające z treści kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w
odniesieniu do problematyki pieczy zastępczej, adopcji i wspierania rodziny.

2021-03-22

2021-04-04

60

6-9.E2 (E)

Problematyka interwencji kryzysowej w rodzinie.

2021-03-22

2021-04-04

61

4-13.E2 (E)

Zastosowanie narzędzi psychologicznych w diagnozie rodziny – skala oceny rodziny.

2021-03-22

2021-04-04

62

2-4.E2 (E)

Efektywna współpraca z organizacjami pozarządowymi.

2021-03-22

2021-04-04

63

4-20.E2 (E)

Wczesne wykrywanie/rozpoznawanie syndromów dziecka krzywdzonego.

2021-03-22

2021-04-04

64

4-7.E2 (E)

Jak odkrywać i rozwijać zdolności dzieci - otwarta komunikacja rozwojowa.

2021-03-22

2021-04-04

65

6-5.E2 (E)

Współpraca asystenta z rodzinami oraz służbami wspierającymi rodzinę.

2021-03-22

2021-04-04

66

4-12.E2 (E)

Efektywny opiekun usamodzielniania, jego prawa i obowiązki.

2021-03-22

2021-04-04

67

4-14.E2 (E)

Wieloaspektowe wzmacnianie kompetencji osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej oraz kadry
w podmiotach pieczy instytucjonalnej.

2021-03-22

2021-04-04

68

6-2.E2 (E)

Międzyresortowe podejście do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
2021-03-22
zastępczej - współpraca służb.

2021-04-04

69

5-9.E2 (E)

Procedury kontroli wojewody- metody i techniki przeprowadzania kontroli, dokumentacja,

2021-03-22

2021-04-04

70

4-8.E4 (E)

Mediacje – profesjonalny sposób rozwiązywania problemów na drodze dialogu, wykorzystanie dialogu
motywującego w pracy z rodziną.

2021-03-22

2021-04-04

71

4-17.E4 (E)

Sposoby radzenia z zachowaniami agresywnymi wśród rodziców, dzieci i młodzieży.

2021-03-22

2021-04-04
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72

4-19.E4 (E)

Zachowania autodestrukcyjne młodzieży – samookaleczenia, zachowania suicydalne, zaburzenia odżywiania
– symptomy i ewentualne rozwiązania.

2021-03-22

2021-04-04

73

4-15.E4 (E)

Uzależnienia wśród młodzieży i proﬁlaktyka uzależnień.

2021-03-22

2021-04-04

4-9.E4 (E)

Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach
stwarzających trudności wychowawcze.

2021-03-22

2021-04-04

75

1-8.E4 (E)

Zarządzanie zasobami ludzkimi.

2021-03-22

2021-04-04

76

6-3.E4 (E)

Jak skutecznie budować system wsparcia rodziny.

2021-03-22

2021-04-04

77

6-6.E2 (E)

Diagnozowanie oraz procedura postepowania w sytuacji zaniedbań opiekuńczo- wychowawczych wobec
dziecka,

2021-04-06

2021-04-19

78

6-10.E2 (E)

Budowanie zespołów i metodyka dokonywania oceny sytuacji dziecka,

2021-04-06

2021-04-19

79

1-9.E2 (E)

Kontrola zarządcza,

2021-04-06

2021-04-19

80

4-5.E1 (E)

Metody Indywidualnych Planów Pracy z Dzieckiem i Rodziną,

2021-04-06

2021-04-19

81

2-2.E1 (E)

Opracowywanie lokalnego systemu wspierania rodziny (diagnoza, wzory dokumentów, programy i cele),

2021-04-06

2021-04-19

82

5-4.E1 (E)

Prawne aspekty działań służb kontroli,

2021-04-06

2021-04-19

83

6-8.E1 (E)

Zadania sądów, kuratorów sądowych oraz jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej wynikające z treści art. 109 § 4 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

2021-04-06

2021-04-19

84

5-8.E1 (E)

Współpraca na poziomie PCPR, organizator rodzinnej pieczy zastępczej, ośrodek adopcyjny, ośrodek pomocy
2021-04-06
społecznej, kurator, sąd, szkoła,

2021-04-19

4-8.E5 (E)

Mediacje – profesjonalny sposób rozwiązywania problemów na drodze dialogu, wykorzystanie dialogu
motywującego w pracy z rodziną.

2021-04-06

2021-04-19

86

3-3.E4 (E)

Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

2021-04-06

2021-04-19

87

4-11.E4 (E)

Tworzenie planu pracy z rodziną

2021-04-06

2021-04-19

88

1-7.E4 (E)

Organizacja skutecznych przepływów informacyjnych/organizacyjno – mentalne uwarunkowania procesów.

2021-04-06

2021-04-19

89

4-17.E5 (E)

Sposoby radzenia z zachowaniami agresywnymi wśród rodziców, dzieci i młodzieży.

2021-04-06

2021-04-19

90

4-16.E3 (E)

Praca z dziećmi przejawiającymi zaburzenia (emocjonalne, zachowania lub zaburzenia psychiczne) i ich
rodzinami. Depresja dzieci i młodzieży.

2021-04-06

2021-04-19

91

4-20.E3 (E)

Wczesne wykrywanie/rozpoznawanie syndromów dziecka krzywdzonego.

2021-04-06

2021-04-19

92

4-21.E4 (E)

Kryzys i interwencja kryzysowa – rola asystenta rodziny.

2021-04-06

2021-04-19

93

4-19.E5 (E)

Zachowania autodestrukcyjne młodzieży – samookaleczenia, zachowania suicydalne, zaburzenia odżywiania
– symptomy i ewentualne rozwiązania.

2021-04-19

2021-05-02

94

4-16.E4 (E)

Praca z dziećmi przejawiającymi zaburzenia (emocjonalne, zachowania lub zaburzenia psychiczne) i ich
rodzinami. Depresja dzieci i młodzieży.

2021-04-19

2021-05-02

95

4-20.E4 (E)

Wczesne wykrywanie/rozpoznawanie syndromów dziecka krzywdzonego.

2021-04-19

2021-05-02

96

4-8.E6 (E)

Mediacje – profesjonalny sposób rozwiązywania problemów na drodze dialogu, wykorzystanie dialogu
motywującego w pracy z rodziną.

2021-04-19

2021-05-02

od dnia

74

85

do dnia

97

4-10.E4 (E)

Tworzenie planu pomocy dziecku jako skuteczne narzędzie pracy.

2021-04-19

2021-05-02

98

1-9.E3 (E)

Kontrola zarządcza,

2021-04-19

2021-05-02

99

4-15.E5 (E)

Uzależnienia wśród młodzieży i proﬁlaktyka uzależnień.

2021-04-19

2021-05-02

100

4-7.E3 (E)

Jak odkrywać i rozwijać zdolności dzieci - otwarta komunikacja rozwojowa.

2021-04-19

2021-05-02

101

4-18.E4 (E)

Jak budować swój autorytet- warsztaty dla wychowawców. Jak radzić sobie z agresją werbalną
wychowanków? Jak tworzyć kontrakty z grupą wychowawczą?

2021-04-19

2021-05-02

102

4-9.E5 (E)

Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach
stwarzających trudności wychowawcze.

2021-04-19

2021-05-02

103

5-9.E3 (E)

Procedury kontroli wojewody- metody i techniki przeprowadzania kontroli, dokumentacja,

2021-04-19

2021-05-02

104

1-5.E4 (E)

Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej /kultura instytucjonalna – diagnoza, rekomendacja zmian/.

2021-04-19

2021-05-02

105

1-10.E4 (E)

Jak rozwiązywać konﬂikty w zespole.

2021-04-19

2021-05-02

106

2-1.E4 (E)

Metody i techniki w zakresie budowania lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

2021-05-04

2021-05-17

107

4-9.E6 (E)

Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach
stwarzających trudności wychowawcze.

2021-05-04

2021-05-17

108

6-6.E3 (E)

Diagnozowanie oraz procedura postepowania w sytuacji zaniedbań opiekuńczo- wychowawczych wobec
dziecka,

2021-05-04

2021-05-17

109

4-18.E5 (E)

Jak budować swój autorytet- warsztaty dla wychowawców. Jak radzić sobie z agresją werbalną
wychowanków? Jak tworzyć kontrakty z grupą wychowawczą?

2021-05-04

2021-05-17
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110

4-16.E5 (E)

Praca z dziećmi przejawiającymi zaburzenia (emocjonalne, zachowania lub zaburzenia psychiczne) i ich
rodzinami. Depresja dzieci i młodzieży.

do dnia

2021-05-04

2021-05-17

111

4-10.E5 (E)

Tworzenie planu pomocy dziecku jako skuteczne narzędzie pracy.

2021-05-04

2021-05-17

112

4-17.E6 (E)

Sposoby radzenia z zachowaniami agresywnymi wśród rodziców, dzieci i młodzieży.

2021-05-04

2021-05-17

113

6-10.E3 (E)

Budowanie zespołów i metodyka dokonywania oceny sytuacji dziecka,

2021-05-17

2021-05-30

114

4-5.E2 (E)

Metody Indywidualnych Planów Pracy z Dzieckiem i Rodziną,

2021-05-17

2021-05-30
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