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Gdańsk, 07.10.2010  r. 

 

 

Pani /Pan Dyrektor/Kierownik 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

oraz  

innych placówek pomocy społecznej  

w województwie wielkopolskim 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

 

Firma PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska - Maciejowska, na zlecenie Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej w Poznaniu przystępuje od października bieżącego roku do realizacji szkolenia 

w ramach projektu systemowego „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej 

w Wielkopolsce”-  współfinansowanego przez Unię Europejską - Europejski Fundusz Społeczny. 

W ramach projektu przeprowadzi szkolenie pt: „Praca z rodziną dysfunkcyjną”. Szkolenie 

skierowane jest do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z Wielkopolski. 

 

Program szkolenia obejmuje następujący zakres: 

• diagnozę – jak rozpoznać dysfunkcje w rodzinie, 

• profesjonalne metody i narzędzia pracy z rodziną dysfunkcyjną w ujęciu systemowym, 

• mediacje jako skuteczne narzędzie pracy z rodziną dysfunkcyjną. 

 

Szkoleniem, w formie bezpłatnych, czterodniowych warsztatów, prowadzonych w grupach 

maksymalnie 20 osobowych, objętych będzie ogółem 110 uczestników z całego województwa.  

Miejsce szkolenia: ATRIUM Centrum Konferencyjno-Bankietowe, ul. 3-go Maja 42a,  62-041 Puszczykowo  

Terminy szkolenia: 18-20.10.2010 r., 25-27.10.2010 r., 27-29.10.2010 r. 

(Organizator zastrzega dobie możliwość korekty terminów z przyczyn niezależnych od niego) 

 

Zainteresowanych szkoleniem prosimy o kontakt z firmą:  

PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska - Maciejowska  

tel:  58 320 89 56, fax: 58 320 89 57, e-mail: biuro@prospera.pl 

o pobranie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie wypełnionego fax-em pod nr 58 320 89 57 

oraz na adres:  80-283 Gdańsk, ul. Morenowe Wzgórze 18 kl. 4 lok. 55 

 

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną o tym fakcie poinformowane telefonicznie lub  
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e-mailem przez przedstawiciela firmy Dorotę Karolewską  – menedżera ds. szkoleń 

 

UWAGA!  Brak bezpośredniego telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia 

o zakwalifikowaniu na wybraną przez Uczestnika edycję szkolenia jest równoznaczny z brakiem 

zakwalifikowania się Uczestnika na wskazaną edycję.  

 

Ponadto uczestnicy szkolenia będą mieli zapewnione ( w miarę zgłoszonych potrzeb):  
- transport (autokar / bus) uczestników poszczególnych edycji warsztatów z Poznania (sprzed 
Dworca Letniego przy ul. Dworcowej); 
odbiór uczestników poszczególnych edycji szkoleń nastąpi w dniu ich rozpoczęcia: 
o godz. 10.00 (grupy rozpoczynające szkolenie w poniedziałek), o godz. 12.00 (grupy 
rozpoczynające szkolenie w środę)  do miejsca szkolenia; powrót po zakończeniu szkolenia;  
istnieje możliwość indywidualnego dojazdu do miejsca szkolenia komunikacją miejską, 

- zakwaterowanie,  

- wyżywienie,  

- komplet materiałów szkoleniowych.  

 

Zapraszamy do skorzystania z proponowanego szkolenia.  

 

 

 

 

Z poważaniem 

Renata Kaczyńska – Maciejowska 

Dyrektor Zarządzający 

 
 


