
 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram szkoleń  w 2017 roku - Województwo Podkarpackie 

 
Grupa docelowa: 
 

1. Kadra zarządzająca systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – dyrektorzy/ kierownicy OPS, PCPR, placówek wsparcia dziennego, placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, w tym również placówek typu rodzinnego, rodzinnych domów dziecka, regionalnych placówek opiekuńczo-
terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych 

2. Kadra merytoryczna bezpośrednio pracująca z dziećmi i rodzinami - asystenci rodziny, pracownicy placówek wsparcia dziennego, w tym: 
wychowawcy, psychologowie, pedagodzy, osoby prowadzące terapię, opiekunowie dziecięcy, rodziny wspierające oraz inne osoby prowadzące 
prace z rodziną lub zajmujące i opieką i pomocą w opiece i wychowaniu dziecka, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy organizatora 
rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy powiatowego centrum pomocy rodzinie zaangażowani w realizację zadań związanych z organizacją pieczy 
zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym, w tym również placówek typu rodzinnego, pedagog, psycholog, osoba 
prowadzącą terapię, opiekun dziecięcy, pracownik socjalny w placówce, rodziny zastępcze, pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-
terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych 

3. Kadra merytoryczna uzupełniająca max. do 30% grup szkoleniowych projektu - złożona z przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (sędziów, 
kuratorów,); przedstawicieli oświaty (m.in. pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców); przedstawicieli systemu zdrowia (lekarze, 
pielęgniarki); innych służb pracujących z dziećmi  i  rodzinami  biologicznymi,  osobami sprawującymi  pieczę zastępczą i rodzinami adopcyjnymi 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAT SZKOLENIA GRUPA 

DOCELOWA 

TERMIN 

SZKOLENIA 

MIEJSCE 

SZKOLENIA 

POWIATY 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDZANIA ZESPOŁAMI I ZASOBAMI LUDZKIMI 

TEMAT 1.  
Zarządzanie zasobami ludzkimi. 
Zarządzanie przez cele 
 

 
Kadra zarządzająca 
systemu wsparcia 

rodziny i pieczy 

zastępczej 

07.11.2017 r. RZESZÓW 
Grand Hotel 

Boutique, 
ul. Dymnickiego 1A  

rzeszowski, leżajski, łańcucki 
mielecki, kolbuszowski, ropczycko-

sędziszowski 

08.11.2017 r.  Krosno 
Hotel LORD, 

ul. Józefa Bema 
68a 

krośnieński; brzozowski, jasielski, 
strzyżowski, dębicki 

sanocki, leski, bieszczadzki 

08.11.2017 r. Stalowa Wola 
Hotel Hutnik, 
ul. Prymasa 

Stefana 
Wyszyńskiego 12 

tarnobrzeski, stalowowolski, niżański 

09.11.2017 r. Jarosław 
Hotel Coloseum 

ul. Kruhel Pełkiński 
72 

przemyski, lubaczowski, przeworski, 
jarosławski 

TEMAT 2.  
Zarządzanie motywacją. Ocena  
i motywacja pracowników 

Kadra zarządzająca 
systemu wsparcia 

rodziny i pieczy 

14.11.2017 r.  

 

RZESZÓW 
Grand Hotel 

Boutique, 

rzeszowski, leżajski, łańcucki 
mielecki, kolbuszowski, ropczycko-

sędziszowski 



 

 

 

 

 

 

 

 

zastępczej ul. Dymnickiego 1A 

16.11.2017 r. Krosno 
Hotel LORD, 

ul. Józefa Bema 
68a 

krośnieński; brzozowski, jasielski, 
strzyżowski, dębicki 

sanocki, leski, bieszczadzki 

15.11.2017 r. Stalowa Wola 
Hotel Hutnik, 
ul. Prymasa 

Stefana 
Wyszyńskiego 12 

tarnobrzeski, stalowowolski, niżański 

15.11.2017 r. Jarosław 
Hotel Coloseum 

ul. Kruhel Pełkiński 
72 

przemyski, lubaczowski, przeworski, 
jarosławski 

TEMAT 3.  
Jak rozwiązywać konflikty? 

Kadra zarządzająca 
systemu wsparcia 

rodziny i pieczy 
zastępczej 

20.11.2017 r. 

 

RZESZÓW 
Grand Hotel 

Boutique, 
ul. Dymnickiego 1A  

rzeszowski, leżajski, łańcucki 
mielecki, kolbuszowski, ropczycko-

sędziszowski 

23.11.2017 r. Krosno 
Hotel LORD, 

ul. Józefa Bema 
68a 

krośnieński; brzozowski, jasielski, 
strzyżowski, dębicki 

sanocki, leski, bieszczadzki 

22.11.2017 r.  Stalowa Wola 
Hotel Hutnik, 

tarnobrzeski, stalowowolski, niżański 



 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Prymasa 
Stefana 

Wyszyńskiego 12 

22.11.2017 r. Jarosław 
Hotel Coloseum 

ul. Kruhel Pełkiński 
72 

przemyski, lubaczowski, przeworski, 
jarosławski 

Profilaktyka uzależnień  
i  zachowań ryzykownych młodzieży 

Kadra 
merytoryczna 
bezpośrednio 

pracująca z 
dziećmi i rodzinami 

09.11.2017 r. Krosno 
Hotel LORD, 

ul. Józefa Bema 
68a 

krośnieński; brzozowski, sanocki, leski, 
bieszczadzki 

14.11.2017 r. Krosno 
Hotel LORD, 

ul. Józefa Bema 
68a 

krośnieński; brzozowski, sanocki, leski, 
bieszczadzki 

29.11.2017 r. RZESZÓW 
Grand Hotel 

Boutique, 
ul. Dymnickiego 1A 

mielecki, kolbuszowski, ropczycko-
sędziszowski 

04.12.2017r.  

 

Jasło, 
Hotel Restauracja 

Małopolska, 
al. Wojska 

Polskiego 13a 

jasielski, strzyżowski, dębicki 



 

 

 

 

 

 

 

 

07.12.2017 r. RZESZÓW 
Grand Hotel 

Boutique, 
ul. Dymnickiego 1A 

 przemyski, lubaczowski, przeworski, 
jarosławski 

  12.12.2017 r. RZESZÓW 
Grand Hotel 

Boutique, 
ul. Dymnickiego 1A 

rzeszowski, leżajski, łańcucki 

Diagnoza rodziny w kontekście działań 

interwencyjnych, nadzorczych  i  

opiniodawczych -  ocena sytuacji 

rodzinnej, ocena sytuacji opiekuńczo-

wychowawczej dziecka, ocena 

rozwojowa dziecka, ocena  kompetencji 

wychowawczych rodziców  

i opiekunów, określanie zadań  

i wymagań  

Kadra 
merytoryczna 
bezpośrednio 

pracująca z 
dziećmi i rodzinami 

03.11.2017 r. 
06.11.2017 r. 
15.11.2017 r. 
06.12.2017 r. 

 

RZESZÓW 
Grand Hotel 

Boutique, 
ul. Dymnickiego 1A 

całe województwo 

Autyzm, Zespół Aspergera, dzieci  

z nadpobudliwością psychoruchową 

Kadra 
merytoryczna 
bezpośrednio 

pracująca z 
dziećmi i rodzinami 

08.11.2017 r.  Sanok 
Centrum Promocji 

Zdrowia Sanvit, 
ul. Ławenna 1 

sanocki, bieszczadzki, leski 

08.11.2017 r. Kolbuszowa 
Siedziba 

Stowarzyszenia 

mielecki, kolbuszowski, ropczycko-
sędziszowski 



 

 

 

 

 

 

 

 

NIL, 
ul. Jana Pawła II 8 

09.11.2017 r. Stalowa Wola 
Hotel Hutnik, 
ul. Prymasa 

Stefana 
Wyszyńskiego 12 

stalowowolski, niżański, tarnobrzeski 

15.11.2017 r. Krosno 
Hotel LORD, 

ul. Józefa Bema 
68a 

krośnieński; brzozowski, jasielski, 
strzyżowski, dębicki  

16.11.2017 r. RZESZÓW 
Grand Hotel 

Boutique, 
ul. Dymnickiego 1A 

rzeszowski, leżajski, łańcucki 

10.11.2017 r. Jarosław 
Hotel Coloseum 

ul. Kruhel Pełkiński 
72 

przemyski, lubaczowski, przeworski, 
jarosławski 

Praca z dzieckiem z zaburzonymi 

więziami 

Kadra 
merytoryczna 
bezpośrednio 

pracująca z 

07.11.2017 r. Krosno 
Hotel LORD, 

ul. Józefa Bema 
68a 

krośnieński; brzozowski, sanocki, leski, 
bieszczadzki 



 

 

 

 

 

 

 

 

dziećmi i rodzinami 17.11.2017 r. Jasło, 
Hotel Restauracja 

Małopolska, 
Al. Wojska 

Polskiego 13a 

jasielski, strzyżowski, dębicki 

23.11.2017 r. RZESZÓW 
Grand Hotel 

Boutique, 
ul. Dymnickiego 1A 

mielecki, kolbuszowski, ropczycko-
sędziszowski 

29.11.2017 r. RZESZÓW 
Grand Hotel 

Boutique, 
ul. Dymnickiego 1A 

tarnobrzeski, stalowowolski, niżański 

05.12.2017 r. RZESZÓW 
Grand Hotel 

Boutique, 
ul. Dymnickiego 1A 

rzeszowski, 
leżajski, łańcucki 

13.12.2017 r. RZESZÓW 
Grand Hotel 

Boutique, 
ul. Dymnickiego 1A 

rzeszowski, leżajski, łańcucki 

Prawo w praktyce. Wybrane Kadra zarządzająca 
systemu wsparcia 

17.11.2017 r. Kolbuszowa 
Siedziba 

mielecki, kolbuszowski, ropczycko-
sędziszowski 



 

 

 

 

 

 

 

 

zagadnienia prawne rodziny i pieczy 

zastępczej,  
Kadra 

merytoryczna 
bezpośrednio 

pracująca z 
dziećmi i rodzinami 

Stowarzyszenia 
NIL, 

ul. Jana Pawła II 8 

22.11.2017 r. Krosno 
Hotel LORD, 

ul. Józefa Bema 
68a 

krośnieński; brzozowski, sanocki, leski, 
bieszczadzki 

22.11.2017 r. Jasło, 
Hotel Restauracja 

Małopolska, 
Al. Wojska 

Polskiego 13a 

jasielski, strzyżowski, dębicki 

23.11.2017 r. Jarosław 
Hotel Coloseum 

ul. Kruhel Pełkiński 
72 

przemyski, lubaczowski, przeworski, 
jarosławski 

23.11.2017 r. Stalowa Wola 
Hotel Hutnik, 
ul. Prymasa 

Stefana 
Wyszyńskiego 12 

tarnobrzeski, stalowowolski, niżański 

28.11.2017 r. RZESZÓW 
Grand Hotel 

Boutique, 
ul. Dymnickiego 1A 

rzeszowski, leżajski, łańcucki 



 

 

 

 

 

 

 

 

Zachowania autodestrukcyjne 

młodzieży, samookaleczanie, 

zachowania suicydalne, zaburzenia 

odżywiania- symptomy i ewentualne 

rozwiązania 

Kadra 
merytoryczna 
bezpośrednio 

pracująca z 
dziećmi i rodzinami 

03.11.2017 r. Sanok 
Centrum Promocji 

Zdrowia Sanvit, 
ul. Ławenna 1 

sanocki, leski, bieszczadzki 

03.11.2017 r.  

 

Krosno 
Hotel LORD, 

ul. Józefa Bema 
68a 

krośnieński; brzozowski, 

06.11.2017 r.  Jasło, 
Hotel Restauracja 

Małopolska, 
Al. Wojska 

Polskiego 13a 

jasielski, strzyżowski, dębicki 

06.11.2017 r. RZESZÓW 
Grand Hotel 

Boutique, 
ul. Dymnickiego 1A 

rzeszowski, leżajski, łańcucki 

07.11.2017 r.  Kolbuszowa 
Siedziba 

Stowarzyszenia 
NIL, 

ul. Jana Pawła II 8 

mielecki, kolbuszowski, ropczycko-
sędziszowski 

01.12.2017 r. 

 

Stalowa Wola 
Hotel Hutnik, 
ul. Prymasa 

tarnobrzeski, stalowowolski, niżański 



 

 

 

 

 

 

 

 

Stefana 
Wyszyńskiego 12 

04.12.2017 r. Jarosław 
Hotel Coloseum 

ul. Kruhel Pełkiński 
72 

przemyski, lubaczowski, przeworski, 
jarosławski 

Asystent rodziny – metodyka, 

uprawnienia  

i dokumentowanie pracy z rodziną,  

w tym tworzenie planu pomocy 

Asystenci rodzin 16.11.2017 r. RZESZÓW 
Grand Hotel 

Boutique, 
ul. Dymnickiego 1A 

całe województwo 

Standaryzacja w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych 

Pracownicy 
placówek 

opiekuńczo-
wychowawczych, 
domów dziecka 

13.11.2017 r. RZESZÓW 
Grand Hotel 

Boutique, 
ul. Dymnickiego 1A 

całe województwo 

Diagnoza rodziny chcącej przysposobić 

dziecko 

Pracownicy 
adopcji 

29.11.2017 r. RZESZÓW 
Grand Hotel 

Boutique, 
ul. Dymnickiego 1A 

całe województwo 

Koordynator rodzinnej pieczy 

zastępczej metodyka, uprawnienia i 

dokumentowanie pracy z rodziną 

zastępczą lub prowadzącym rodzinny 

Koordynatorzy 
rodzinnej pieczy 

zastępczej 

07.11.2017 r. RZESZÓW 
Grand Hotel 

Boutique, 
ul. Dymnickiego 1A 

całe województwo 



 

 

 

 

 

 

 

 

dom – dziecka 

Kontrola zarządcza Kadra zarządzająca 
systemu wsparcia 

rodziny i pieczy 
zastępczej 

09.11.2017 r. 
10.11.2017 r. 
01.12.2017r. 
08.12.2017  

RZESZÓW 
Grand Hotel 

Boutique, 
ul. Dymnickiego 1A  

całe województwo 

Doskonalenie umiejętności 

interpersonalnych  

w pracy wychowawczej i wspomaganiu 

rozwoju dzieci w placówce wsparcia 

dziennego 

Pracownicy 
placówek 
wsparcia 

dziennego 

05.12.2017 r. RZESZÓW 
Grand Hotel 

Boutique, 
ul. Dymnickiego 1A 

całe województwo 

Doskonalenie umiejętności 

prowadzenia edukacji rodziców w 

zakresie zadań opiekuńczo-

wychowawczych, zarządzania 

budżetem rodzinnym i gospodarstwem 

domowym 

 
Asystenci rodzin 

05.12.2017 r. RZESZÓW 
Grand Hotel 

Boutique, 
ul. Dymnickiego 1A 

całe województwo 

 


