
 

 

 

Szkolenie pn.   Wykorzystanie terapii zajęciowej w pracy z podopiecznym dziennego domu pomocy             
i ŚDS.: 

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest doskonalenie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie 
wykorzystania technik terapii zajęciowej w tym arteterapii w pracy z osobami 
potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu m.in. z osobami chorymi 
psychicznie i  niepełnosprawnymi intelektualnie. 

Grupa docelowa: 
Pracownicy socjalni, aspiranci pracy socjalnej oraz terapeuci zatrudnieni w Ośrodkach 
Wsparcia, OPS, MOPS, MOPR, PCPR z terenu województwa śląskiego. 

Liczba grup szkoleniowych 
zaplanowanych na 2022 rok: 

I grupa szkoleniowa, o maksymalnej liczebności 20 osób każda. 

Termin i miejsce realizacji 
szkolenia: 

16.05.2022 r. – Katowice siedziba Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
Województwa Śląskiego w Katowicach ul. Modelarska 10.  
szkolenie organizowane w formie stacjonarnej 

Informacje organizacyjne: 

- Szkolenie obejmuje 8 godzin dydaktycznych. 
- Organizator zapewnia materiały dydaktyczne dla wszystkich uczestników szkolenia, 

a także materiały biurowe,  w przypadku szkoleń przeprowadzonych w formie 
stacjonarnej  catering w postaci przerwy kawowej i obiadu oraz ubezpieczenie NNW 
dla uczestników szkolenia biorących udział w spotkaniu na miejscu.  

- Szkolenie przeprowadzone w formie stacjonarnej zostanie z zachowaniem reżimu 
sanitarnego. 

Zasady uczestnictwa: 
Zasady uczestnictwa określono w „Regulaminie uczestnictwa w szkoleniach 
organizowanych w ramach Projektu pn. „Doskonalenie zawodowe kluczowych 
pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II”. 

Zakres merytoryczny szkolenia: 

- rola terapii zajęciowej w rehabilitacji i aktywizacji osób niesamodzielnych; 

- cele, formy i metody terapii zajęciowej; 

- zastosowanie arteterapii w pracy z osobami niesamodzielnymi - warsztat 

Trener 
prowadzący: 

Monika Zygmuntowicz - Doktor nauk medycznych w zakresie zdrowia publicznego, 
trener edukacji zdrowotnej, nauczyciel akademicki. Autorka publikacji naukowych w 
recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych. Absolwentka Wydziału 
Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Wydziału Nauk o 
Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Miłośniczka 
zdrowego stylu życia.  

Dodatkowe informacje: 

- Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy dokonać za pośrednictwem 
elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej, a 
następnie dostarczyć formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej, wraz z 
oświadczeniem uczestnika projektu do siedziby ROPS (ul. Modelarska 10, 40-142 
Katowice) w terminie do dnia 10 maja 2022 roku. 

- Formularz zgłoszeniowy musi być kompletny tj. zawierać wszystkie wymagane dane 
oraz podpisy, w tym podpis przełożonego oraz pieczęć instytucji. 

- W  zgłoszeniu  rekomendujemy  podawanie  indywidualnego  adresu  e-mail 
(bezpośredniego  do  Państwa,  np. poczty  służbowej  imiennej)  zamiast ogólnego  
(np. adresu  e-mail sekretariatu,  kadr  itp.).  Znacznie  przyspiesza to komunikację i  
zapewnia szybszy  kontakt  w  przypadku  zakwalifikowania na szkolenie. 

- Dodatkowe informacje można uzyskać mailowo pod adresem: jstanoszek@rops-
katowice.pl lub numerem telefonu 32 730-68-85. 
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