Zaproszenie na szkolenie pn. „Terapeuta środowiskowy”
Fundacja „PEStka” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu pn.
„Terapeuta środowiskowy”.
Szkolenie organizowane jest ramach projektu pn. „Ogród nadziei”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka
z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych
i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty
konkursowe).
Grupa docelowa: zaproszenie skierowane jest do osób mających wpływ na los osób
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, tj. otoczenie osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym (w tym m.in: pracowników ośrodków pomocy społecznej,
środowiskowych domów samopomocy, podmiotów leczniczych oraz podmiotów ekonomii
społecznej, w tym organizacji pozarządowych, i innych wspierających osoby w kryzysie
zdrowia psychicznego), które posiadają predyspozycje osobowe, zainteresowania i motywację
konieczne w pomaganiu osobom po przebytych kryzysach psychicznych i chciałyby zwiększyć
swoje kwalifikacje.
Cel szkolenia:





Uzyskanie kwalifikacji terapeuty środowiskowego,
Nabycie wiedzy, kompetencji i doświadczenia w zakresie psychiatrycznej opieki
środowiskowej, niezbędnych do uczestnictwa w leczeniu pacjenta w ramach
wielospecjalistycznego zespołu, koordynowania jego dostępu do właściwych form
opieki zdrowotnej i oparcia społecznego oraz podejmowania interwencji w środowisku
pacjenta,
Uzyskanie Certyfikatu Terapeuty Środowiskowego.

Program szkolenia:
1) 315 godzin - szkolenie teoretyczne (wykłady , warsztaty)
2) 50 godzin – szkolenie treningowe
3) 5 miesięczny staż dla uczestników szkolenia (800 godz.), w tym:
 3 miesięczny staż (480 godzin) w ośrodkach środowiskowych (np. WTZ,
ŚDS),



2 miesięczny staż (320 godzin) w całodobowych
psychiatrycznych, w tym 1 m-c w oddziale klinicznym.

oddziałach

Szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie z wymaganiami zawartymi w „RAMOWYM
PROGRAMIE SZKOLENIA Z ZAKRESU TERAPII ŚRODOWSIKOWEJ dla kandydatów na stanowisko
terapeuty środowiskowego” zatwierdzonym przez Ministerstwo Zdrowia.
Rozpoczęcie szkolenia (część teoretyczna): 24 i 26.09.2021 r. (dwudniowy zjazd)
Do udziału w szkoleniu kwalifikują się osoby posiadające:





Status osoby uczącej się, pracującej lub zamieszkującej w rozumieniu KC na terenie
woj. świętokrzyskiego,
Status otoczenia osoby zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
Wykształcenie co najmniej średnie,
Predyspozycje osobowe, zainteresowania i motywację konieczne w pomaganiu
osobom po przebytych kryzysach psychicznych.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza
zgłoszeniowego dostępnego pod adresem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8a8823rrWQrBUHP6VEDn7EGqRcPYTRO67
1eCHAHNLp9bRhQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
oraz dostarczenie kompletu dokumentów, tj.:






zał. Nr 1 - deklaracja uczestnictwa,
zał. Nr 2 - oświadczenie RODO,
zał. Nr 3 - oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia,
zał. Nr 4 – oświadczenie o posiadaniu statusu osoby zagrożonej wykluczeniem
społecznym lub otoczenia
świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Dokumenty (zał. 1-4 + świadectwo) należy przesłać w formie skanu na adres:
a.gorak@fundacjapestka.pl oraz dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na
adres:
Fundacja „PEStka”
ul. Targowa 18, pok. 924 i 925
25-520 Kielce

Warunki przyjęcia:





Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złożenie dokumentów rekrutacyjnych,
potwierdzających kwalifikowanie się do udziału w szkoleniu,
Złożenie dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej (wstępny termin rozmowy – 17 września
br.),
Podpisanie umowy z organizatorem szkolenia pn. „Terapeuta środowiskowy”.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny!
Termin nadsyłania zgłoszeń - 16.09.2021 r.
Wykonawca szkolenia- Konsorcjum w składzie:




Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie z siedzibą przy ul. Projektowej 4,
wpisana w rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych
prowadzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 196; NIP: 712 26 52
693, REGON: 432260703, Lider Konsorcjum,
Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego w Lublinie z siedzibą przy
ulicy Gospodarczej 32, wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000035375;
NIP: 946 18 20 616, REGON: 430042570, Partner

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 600-335-592
Program teoretycznej części szkolenia przedstawiamy w załączeniu.
Serdecznie zapraszam!
Anna Górak
Wiceprezes Zarządu
Fundacja „PEStka”

