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Szkolenie
Temat:

Tworzenie indywidualnych planów wsparcia mieszkańca domu pomocy
społecznej.
Tworzenie i realizacja indywidualnego planu wsparcia mieszkańca stanowi wymóg
wynikający z przepisów rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, co
oznacza również że powyższa dokumentacja podlega kontroli przez upoważnione
przepisami prawa organy władzy publicznej.
Indywidualny plan wsparcia mieszkańca jest podstawowym dokumentem na bazie
którego prowadzona jest praca wspierająco - terapeutyczna z mieszkańcem. Dobrze
skonstruowany IPW pozwoli na prowadzenie efektywnej pracy z mieszkańcem,
przynoszącej planowane rezultaty.
O tym jaj poprawnie opracować, realizować i monitorować IPW dowiedzą się Państwo
na naszym szkoleniu.
Metody: wykład, dyskusja, wymiana doświadczeń, warsztaty

Miejsce szkolenia

Łódź, Aleja Piłsudskiego 29, Sala szkoleniowa Hotelu AMBASADOR

Termin i czas
szkolenia

11 października 2019 r. godz. 10.00 – 15.00

Program szkolenia
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Adresaci szkolenia

•
•
•

Cel i korzyści
szkolenia

•

Indywidualny plan wsparcia – podstawy prawne.
Obowiązujący standard usług świadczony przez domy pomocy społecznej.
Pracownik pierwszego kontaktu jego rola i zadania.
Rola poszczególnych pracowników wchodzących w skład zespołu
terapeutyczno – opiekuńczego w tworzeniu IPW.
Elementy składowe IPW.
Zasady prawidłowego przeprowadzania diagnozy sytuacji i potrzeb
mieszkańca.
Formułowanie celów i dostosowanie metod, form terapii do indywidualnych
potrzeb i możliwości mieszkańca.
Tworzenie IPW z udziałem mieszkańców domów pomocy społecznej.
Realizacja IPW z zachowaniem praw mieszkańca do wolności, godności,
intymności
i poczucia bezpieczeństwa.
Ewaluacja oraz modyfikacja IPW.
Ocena realizacji IPW.
Najczęściej występujące błędy w tworzeniu IPW.
Praktyczne aspekty IPW omówione na przykładach zaproponowanych przez
uczestników szkolenia.
Warsztaty - praca w grupach - tworzenie IPW.
Dyskusja i wymiana doświadczeń.
osoby kierujące domami pomocy społecznej,
pracownicy domów pomocy społecznej wchodzący w skład zespołu
terapeutyczno-opiekuńczego,
osoby zainteresowane tematyką szkolenia.
znajomość uregulowań prawnych dotyczących indywidualnych planów
wsparcia mieszkańca oraz roli pracownika pierwszego kontaktu i zespołu
terapeutyczno-opiekuńczego w tworzeniu tej dokumentacji,

•
•
•
•

Prowadzące
szkolenie

rozumienie zasadności i konieczności opracowywania IPW,
nabycie umiejętności sporządzania diagnozy opartej na wnikliwej obserwacji
mieszkańca.
poszerzenie umiejętności formułowania celów pracy wspierającej oraz
dostosowania metod, form terapii do indywidualnych możliwości mieszkańca,
poszerzenie wiedzy na temat prawidłowego tworzenia, realizowania oraz
monitorowania IPW,
poznanie najczęściej występujących błędów w tworzeniu IPW.

•
•
Marzena Smażek - praktyk pomocy społecznej i administracji publicznej. Specjalista
z zakresu organizacji pomocy społecznej. Pracownik z wieloletnim stażem w nadzorze
i kontroli w pomocy społecznej.
Beata Jabłońska - praktyk pomocy społecznej i administracji publicznej. Specjalista
z zakresu organizacji pomocy społecznej. Pracownik z wieloletnim stażem w nadzorze
i kontroli w pomocy społecznej. Wieloletni wykładowca w obszarze pomocy społecznej
i pracy terapeutycznej.

Harmonogram szkolenia
Godziny realizacji szkolenia Zakres tematyczny
9.30-10.00

Rejestracja uczestników.
Poczęstunek: kawa, herbata, ciasteczka, napoje zimne.

10.00-11.45

Przywitanie uczestników.
Wprowadzenie uczestników w tematykę szkolenia.
Obowiązujący standard usług świadczony w domach pomocy społecznej.
Rola pracowników pierwszego kontaktu oraz pracowników wchodzących
w skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w tworzeniu IPW.

11.45- 13.00

Indywidualny plany wsparcia mieszkańca - elementy składowe, zasady
tworzenia, realizacji oraz monitorowania.

13.00-13:30

Lunch

13.30-14.30

Praktyczne aspekty IPW omówione na przykładach zaproponowanych przez
uczestników szkolenia.
Warsztaty - tworzenie IPW.

14.30-15.00

Panel dyskusyjny, wymiana doświadczeń.

Koszt szkolenia: 400 zł za osobę
Podana cena szkolenia jest kwotą netto. Jeżeli środki wydatkowane na szkolenie pochodzą w co najmniej 70%
ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, istnieje możliwość zastosowania stawki
zwolnionej VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.
z późn. zmianami. Niniejsze szkolenie spełnia kryteria kształcenia zawodowego

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Temat szkolenia:
Tworzenie indywidualnych planów wsparcia mieszkańca domu pomocy społecznej.
Termin: 11 października 2019 roku
Miejsce szkolenia: Łódź, Aleja Piłsudskiego 29, Sala szkoleniowa Hotelu AMBASADOR

Koszt szkolenia: 400 zł za osobę
Podana kwota jest wartością netto. Podpisanie poniższego oświadczenia daje możliwość zastosowania stawki zwolnionej VAT

Imię i Nazwisko

Koszt szkolenia

Koszt wsparcia

Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne
materiały szkoleniowe; indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawę, herbatę; obiad; certyfikat
uczestnictwa.
W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać informację zwrotną. W przeciwnym razie
uczestnik zostanie obciążony kosztami.. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na
szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku.
Dane do faktury:
Nabywca:
Nazwa placówki

Kod
pocztowy

Miejscowość

Ulica

Kod
pocztowy

Miejscowość

Ulica

NIP

Odbiorca:
Nazwa placówki

Oświadczam, że środki wydatkowane na szkolenie co najmniej w 70%
ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
Niniejsze szkolenie spełnia kryteria kształcenia zawodowego . Niniejsze
oświadczenie umożliwia zastosowanie stawki zwolnionej VAT zgodnie z
art. 43 ust. 1 pkt. 29c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11
marca 2004 r. z późn. zmianami.

…………………..……………………………………………………………….
Data i podpis

Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej:……………………………………………………………………………………...
Numer kontaktowy:………………………………………………………………………………...………………………
Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 798 110 369

Fax 22 354 65 69

e-mail: zgloszenia@2pf.pl

