
 

Cykl szkoleniowy pn. „Profesjonalne kadry domu pomocy społecznej” 

Cel cyklu szkoleniowego: 

Celem cyklu szkoleniowego jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat zmian 

przepisów prawnych dotyczących działalności domów pomocy społecznej, jak również 

omówienie aspektów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom DPS 

oraz działalnością zespołów terapeutyczno-opiekuńczych. Szkolenie pozwoli także na 

doskonalenie umiejętności uczestników w zakresie radzenie sobie w trudnych sytuacjach 

zawodowych mogących zagrażać ich bezpieczeństwu. 
W skład cyklu szkoleniowego wchodzą następujące trzy moduły: Aspekty prawne 
oraz standardy opieki w DPS, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego w działalności 
DPS oraz Bezpieczny pracownik. 

Grupa docelowa: 

Pracownicy socjalni, aspiranci pracy socjalnej, kierownicy działów terapeutyczno-

opiekuńczych oraz koordynatorzy zespołów terapeutyczno-opiekuńczych zatrudnieni w 

domach pomocy społecznej prowadzonych na terenie województwa śląskiego. 
Liczba grup szkoleniowych 

zaplanowanych na 2020 roku: 
V grup szkoleniowych, o maksymalnej liczebności 20 osób każda, tj. łącznie 100 osób. 

Terminy i miejsce realizacji 
szkolenia: 

Grupa I – 11-12-13 maja 2022 roku – Bielsko-Biała, 
- Moduł I - Aspekty prawne oraz standardy opieki w DPS – 11.05.2022 r. 
- Moduł II – Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego w działalności DPS - 12.05.2022 r. 
- Moduł III – Bezpieczny pracownik - 13.05.2022 r. 
Grupa II – 18-19-20 maja 2022 roku – Częstochowa, 
- Moduł I - Aspekty prawne oraz standardy opieki w DPS - 18.05.2022 r. 
- Moduł II – Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego w działalności DPS - 19.05.2022 r. 
- Moduł III – Bezpieczny pracownik - 20.05.2022 r. 
Grupa III – 25-26-27 maja 2022 roku – Bielsko-Biała, 
- Moduł I - Aspekty prawne oraz standardy opieki w DPS - 25.05.2022 r. 
- Moduł II – Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego w działalności DPS - 26.05.2022 r. 
- Moduł III – Bezpieczny pracownik - 27.05.2022 r. 
Grupa IV – 01-02-03 czerwca 2022 roku – Częstochowa, 
- Moduł I - Aspekty prawne oraz standardy opieki w DPS - 01.06.2022 r. 
- Moduł II – Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego w działalności DPS - 02.06.2022 r. 
- Moduł III – Bezpieczny pracownik - 03.06.2022 r. 
Grupa V – 08-09-10 czerwca 2022 roku – Katowice 
- Moduł I - Aspekty prawne oraz standardy opieki w DPS - 08.06.2022 r. 
- Moduł II – Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego w działalności DPS - 09.06.2022 r. 
- Moduł III – Bezpieczny pracownik - 10.06.2022 r. 

Informacje organizacyjne: 

- Cykl szkoleniowy składa się z III modułów trwających po 8 godzin dydaktycznych 
każdy, tj. łącznie z 24 godzin dydaktycznych – 3 dni szkoleniowe. 

- Każdy z uczestników weźmie udział we wszystkich III modułach składających się na 
cykl szkoleniowy. Nie ma możliwości wyboru I lub II modułów. 

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: 

Moduł I: Aspekty prawne oraz standardy opieki w  DPS  
(8 godzin dydaktycznych/1 dzień szkoleniowy): 

- zmiany w przepisach prawnych dotyczących domów pomocy społecznej; 
- zmiany w zakresie dostosowania ustawy o pomocy społecznej do wymogów RODO; 
- zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom DPS; 

- działalność zespołu opiekuńczo-terapeutycznego w DPS – podstawy prawne 
funkcjonowania zespołu, cele, zadania i standardy pracy. 

 

Moduł II: Ustawa o  ochronie zdrowia psychicznego w działalności DPS 
(8 godzin dydaktycznych/1 dzień szkoleniowy): 

- zakres stosowania ustawy o ochronie zdrowia psychicznego w działalności DPS; 

- problemy we wdrażaniu przepisów ustawy – dostęp do usług zdrowotnych dla mieszkańców, 

zastosowanie przymusu bezpośredniego, pobyt w DPS osób ubezwłasnowolnionych i 

skierowanych do DPS na podstawie postanowienia sądu, badanie zasadności pobytu w DPS; 
- rozporządzenie w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

Moduł III: Bezpieczny pracownik 
(8 godzin dydaktycznych/1 dzień szkoleniowy): 

- komunikacja z osobą agresywną – podstawowe zasady skutecznej komunikacji, 
techniki komunikacji deeskalacyjnej, komunikaty werbalne i niewerbalne mogące 
zwiększać ryzyko zachowań agresywnych; 

- techniki radzenia sobie w sytuacjach trudnych – sposoby rozpoznawania zagrożenia 
ze strony klienta, skuteczne techniki radzenia sobie z własnymi emocjami; 

- podstawy samoobrony. 

Trener 
prowadzący moduł I i II: 

Informacja zostanie podana w późniejszym terminie 

Trener 
prowadzący moduł II: 

Marcin Walendowicz - instruktor samoobrony oraz taktyki i technik interwencji, pedagog. 

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 6 maja 2022 roku (decyduje data wpływu do ROPS).  

- 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 pod numerem telefonu 32 730 68 85. 
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