Projekt „Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowany w partnerstwie Wyższej Szkoły Pedagogicznej im.
Janusza Korczaka z Warszawy, Grupy OSB s.c. z Olsztyna i Towarzystwa Nasz Dom w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania: 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku
lokalnym.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W DWUDNIOWYM SZKOLENIU
W związku z realizacją projektu pod tytułem: Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej,

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Towarzystwo Nasz Dom zaprasza
na szkolenie pt. :

„Zarządzanie Zespołem”
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Organizator szkolenia zapewnia uczestnikom:
1. Profesjonalną kadrę szkoleniową.
2. Materiały piśmiennicze i dydaktyczne.
3. Certyfikat ukończenia szkolenia.
4. Całodzienne wyżywienie i przerwy kawowe.
5. Nocleg w pokojach dwuosobowych.
Miejscem realizacji szkolenia będzie Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy 4 Żywioły Falenty,
Al. Hrabska 4, 06-090 Raszyn.
Temat szkolenia

Data szkolenia

Termin przyjmowania
Formularzy rekrutacyjnych

Zarządzanie
zespołem

26-27 lutego 2018 roku
(poniedziałek-wtorek)
I dzień:
10.00-19.00
II dzień:
9.00-18.00
W tym przerwy kawowe i obiad

do dnia 16 lutego 2018 r.
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Zapraszamy:






Dyrektorów PCPR/MOPR/MOPS/GOPS etc.;
Dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych (lub centrum);
Koordynatorów z placówek opiekuńczo-wychowawczych (lub centrum);
Koordynatorów z PCPR/MOPR/MOPS/GOPS etc.;
Rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka;

Celem projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek systemu wspierania rodziny
i pieczy zastępczej, co przyczyni się do lepszego, bardziej skutecznego wsparcia dziecka
i rodziny oraz budowanie świadomości znaczącej roli systemu w kontekście deinstytucjonalizacji.
Formularz rekrutacyjny (zał. 1 do Regulaminu) wraz z Oświadczeniem Uczestnika
(zał. 2 do Regulaminu) oraz dokumenty uprawniające do uczestnictwa w projekcie, w szczególności
zaświadczenie o zatrudnieniu z podaniem stanowiska pracy, należy przesłać drogą mailową na adres
n.lente@naszdom.org.pl oraz drogą tradycyjną na adres Towarzystwo Nasz Dom, Al. Zjednoczenia 34,
01-830 Warszawa.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU!

Załącznik:
1. Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie.
2. Oświadczenie uczestnika
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