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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie 

35-025 Rzeszów, ul. Jagiellońska 26 

tel. (017) 853 39 27, 853 57 53, fax 17 853 26 18 w. 35 

 

Cykl szkoleń dla Członków Grup Roboczych 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie zaprasza członków Grup Roboczych powołanych 

przez Miejski Zespół Interdyscyplinarny w Rzeszowie do wzięcia udziału w projekcie pn. „Skutecznie 

przeciw przemocy” realizowanym w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek 

Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - Edycja 

2016, współfinansowanym ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

W ramach projektu ofertujemy udział w cyklu czterech szkoleń, realizowanych w następujących 

blokach tematycznych: 

1) Po interwencyjne radzenie sobie ze stresem i wypalenie zawodowe (2 spotkania x 6 godzin) 

2) Interwencja wobec przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym lub chorobą psychiczną  

(1 spotkanie x 6 godzin) 

3) Przemoc seksualna wobec dorosłych i dzieci (1 spotkanie x 6 godzin) 

4) Dopalacze i narkotyki – problem nierozwiązany (1 spotkanie x 6 godzin) 

Zakłada się, że w szkoleniach weźmie udział łącznie 30 osób, które utworzą 2 grupy szkoleniowe  

(2 grupy x 15 osób). Szkolenia odbędą się w dni robocze, w bezpłatnie użyczanych salach Ośrodka 

Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej w Rzeszowie, ul. Skubisza 4. Zajęcia będą 

realizowane w okresie od września do listopada 2016 r. 

Osoby biorące udział w szkoleniach otrzymają materiały szkoleniowe w formie literatury 

specjalistycznej zakupionej w ramach projektu oraz materiały szkoleniowe przygotowane przez 

specjalistów. 

Udział w projekcie jest bezpłatny.  

Rekrutacja do projektu rozpocznie się w sierpniu i prowadzona będzie do czasu zakwalifikowania  

do projektu 30 członków Grup Roboczych. O rekrutacji do grupy biorącej udział w szkoleniach będzie 

decydować dobrowolna, pisemna deklaracja udziału w projekcie i kolejność zgłoszeń. Po wyczerpaniu 

miejsc na liście zasadniczej, powstanie lista rezerwowa. 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 26 (pokój nr 6) oraz w siedzibie Zespołu Pracowników Socjalnych  

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ul. Okulickiego 5. 

Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać pod numerem telefonu 17 853-39-27 (wewnętrzny 

31 lub 39). 

Serdecznie zapraszamy! 

 


