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ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w trzydniowym szkoleniu pt. „Interdyscyplinarne 

forum rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-

wychowawczych i służb je wspierających” zorganizowanym w ramach projektu „DLA 

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

 

Terminy szkolenia:  

I grupa:   22-24 listopada 2021 r.  

II grupa:  29 listopada – 01 grudnia 2021 r.  

III grupa  02-04  grudnia 2021 r. 

IV grupa  06-08  grudnia 2021 r. 

V grupa  15-17  grudnia 2021 r. 

 

W każdym z podanych terminów istnieje możliwość tzw. „przednoclegu”, który należy 

zadeklarować w załączonym Formularzu Zakwaterowania 

 

Miejsce szkolenia:  

Hotel Ikar Plaza, ul. Wschodnia 35, 78-100 Kołobrzeg 

 

W ramach szkolenia zapewniamy: 

             profesjonalną kadrę szkoleniową, 

             materiały dydaktyczne do pobrania,  

             zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,  

             ubezpieczenie NNW,  

             dostęp do platformy szkoleniowej, 

 zakwaterowanie i pełne wyżywienie, 
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 zakwaterowanie, pełne wyżywienie i opiekę dla osób zależnych podczas szkoleń 

 zwrot kosztów dojazdów uczestnikom szkolenia z miejsca zamieszkania na miejsce 

odbywania się szkolenia do wysokości opłat za środki transportu zbiorowego: szynowego  

lub kołowego zgodnie z cennikiem biletów 2 klasy obowiązującym na danym obszarze  

(w szczególności bilety 2 klasy pociągu osobowego PKP lub PKS lub innej komunikacji zbiorowej), nie 

więcej jednak niż 80 zł na osobę. Zwrot kosztów dojazdów nie dotyczy osób zależnych. 

 

Zakres tematyczny szkolenia: 

 

 „Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, umiejętności radzenia sobie w 

sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze”  

  „Metoda dialogu motywującego – praca z trudnym nastolatkiem”  

  „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”  

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o złożenie dokumentów rekrutacyjnych. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY oraz OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU prosimy wydrukować, wypełnić 

drukowanymi literami, podpisać, opieczętować oraz przesłać skan dokumentów drogą mailową na 

adres: szkolenia@sosdlarodziny.com. Oryginały pełnej dokumentacji opisanej w pkt. 9 REGULAMINU 

REKRUTACJI I UCZESTNICTWA należy dostarczyć drogą pocztową najpóźniej na 10 dni* przed 

szkoleniem na adres: Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny”, ul. Energetyków 10, 70-656 Szczecin. 

 

Dokumentacja zgłoszeniowa dostępna jest na stronie internetowej projektu pod adresem  

www.sosdlarodziny.com w zakładce REKRUTACJA. 

               

W przypadku pytań proszę o kontakt z Biurem projektu:  tel. 726 211 214;  adres  e-mail:  

szkolenia@sosdlarodziny.com  

 

 

 

 

 

 

*W przypadku I grupy (termin szkolenia: 22-24.11.2021 r.) dokumenty rekrutacyjne będą 

przyjmowane do 17.11.2021 r. 
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