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CARITAS Archidiecezji Gdańskiej  

Szkolenia pracowników w roku 2015 

(szkolenia, warsztaty oraz udział w konferencjach, forach itp.) 

 

l.p. m-c nazwa szkolenia, uczestnicy liczba 
osób 

1.  styczeń Trening asertywności i skuteczna komunikacja interpersonalna (JPII) 2 

2.  
 Rezultaty twarde i miękkie jako wartość dodana w kształceniu zawodowym w aspekcie projektów 

unijnych (JPII, Hosp) 
3  

3.  luty Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (JPII) 1 
4.   Techniki radzenia sobie ze stresem. Wypalenie zawodowe (JPII) 2 
5.   Zjawisko mowy nienawiści i sposoby reagowania na nie (JPII) 1 
6.   Wirtu@lni-Re@lni (luty-listopad; JPII) 1 
7.   Szkolenie z zakresu Systemu Informacji Oświatowej (TR) 1 
8.   Decoupage- zdobienie wydmuszek gęsich. Kurs podstawowy i zaawansowany (Łap) 1  
9.  marzec Warsztaty żywienia klinicznego (JPII) 1 
10.   Kobieta a alkohol (JPII) 1 

11.  
 Szkolenie–TRS Warsztat pracy z klientem w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniu 

(marzec-maj; OR) 
1 

12.  
 Motywowanie uczestników do aktywnego udziału w procesie terapeutycznym – nowoczesne 

metody, techniki i formy terapii (KK) 
1 

13.   Specjalizacja z zakresu pielęgniarstwa geriatrycznego (Mink) 1 

14.  
 Konferencja: Regranting i inne sposoby aktywizowania obywateli w realizacji zadań samorządów 

terytorialnych (Łap) 
1 

15.  
 Szkolenie: Standardy partnerstwa międzynarodowego. Model współpracy org. pozarządowych z 

sektorem publicznym (Łap) 
1 

16.   Szkolenie: Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (Łap) 1 
17.   Szkolenie: Terapia motoryki ręki (Łap) 1 
18.   Warsztaty żywienia klinicznego (Hosp) 7 
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19.   Kompleksowa pielęgnacja pacjenta onkologicznego (Hosp) 2 
20.   Narzędzia  i techniki pracy w opiece nad niepełnosprawnym ruchowo (Hosp) 2  

21.  
kwiecień Nowe uprawnienia i obowiązki pielęgniarek i położnych wynikające z ordynowania 

leków/wypisywania recept (JPII, Hosp) 
4 

22.  
 „Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej GHP, Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP oraz wybrane 

zagadnienia z zakresu systemu HACCP (JPII, Łap, DSM) 
3 

23.   Psychologiczne i społeczne uwarunkowanie stereotypów (JPII) 1 
24.   XIII Konferencja Opieki Długoterminowej "Ku zdrowej i bezpiecznej starości" (JPII) 2 
25.   W.E.N.A za FREE – warsztat integracyjny (OR)  2 

26.  
 Debata środowisk os. niepełnosprawnych „Nic o nas bez nas”. Wdrażanie konwencji o prawach                                       

os. niepełnosprawnych (Łap) 
1 

27.   Kurs pielęgniarstwa długoterminowego (Pio) 1 
28.   Warsztaty z kreatywności (Wzg) 1  
29.  maj Warsztaty dla kadry pedagogicznej (Frassati) 4 
30.   Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach pracowników (JPII) 1 
31.   Pielęgniarka w domach opieki - budowanie własnej marki (JPII) 3 

32.  
 Warsztat rozwojowy - wprowadzenie do Metody Porozumienia bez Przemocy wg Marshalla 

Rosenberga (OR) 
1 

33.   Szkolenie – Identyfikacja symptomów krzywdzenia dzieci (OR) 1 
34.   Szkolenie – Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem (OR) 1 
35.   Krok po kroku z autyzmem i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi (KK) 1 
36.   Szkolenie z Ruchu Rozwijającego (TR) 1 
37.   Szkolenie: Diagnoza autyzmu i zaburzeń (Łap) 1 
38.   Terapia podciśnieniowa „Kiedy i jak” (Hosp) 1 
39.   Pielęgnacja w domach opieki – budowanie własnej marki (Hosp) 2 
40.   Szkolenie wewnątrzoddziałowe (Hosp) 19  
41.  czerwiec Polityka Ochrony Dzieci Przez Krzywdzeniem (Dolna) 1 

42.  
 Zasady udzielania informacji o świadczeniach zdrowotnych realizowanych przez 

świadczeniodawców oraz prawach przysługujących pacjentom (JPII) 
1 

43.  
 Opieka nad pacjentem przewlekle chorym, leczenie ran przewlekłych, żywienie pacjenta, leczenie 

bólu oraz zakażenia szpitalne (Hosp) 
8 
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44.  
 Zmiany w pielęgniarstwie – od zagrożeń klinicznych przez organizację pracy do badań 

naukowych (Hosp) 
2 

45.   Profilaktyka chorób onkologicznych – recepta na zdrowie (Hosp) 1 

46.  
 Produkty Hyperoil – zastosowanie w leczeniu ran. Profilaktyka przeciwodleżynowa z 

zastosowaniem produktów na bazie pianki poliuretanowej (Hosp) 
9  

47.  sierpień Jak efektywnie pracować z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie  (KK) 1  
48.  wrzesień Metody pracy z podopiecznym agresywnym oraz zagadnienia przymusu bezpośredniego (Dolna) 1 

49.  
 XVIII Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej „Zrozumieć osobę niesamodzielną – 

trudne sytuacje w opiece długoterminowej” (JPII) 
1 

50.  
 „Interdyscyplinarne podejście do Starszego Człowieka – prezentacje odrębnych dyscyplin, metod i 

działań profesjonalistów zajmujących się problemami starości i starzenia.” (JPII) 
1 

51.  
 Metody pracy z podopiecznym agresywnym oraz zagadnienia dotyczące przymusu 

bezpośredniego (JPII) 
5 

52.   Ku nowym wzorom dorosłości osób z niepełnosprawnością intelektualną (KK) 1 
53.   Prewencja wypadkowa – bezpieczne stanowisko pracy (Rum) 1 

54.  
 Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej - Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym (wrzesień-

listopad; Żuk) 
1 

55.   Pielęgniarstwo zachowawcze (Pio) 1 

56.  
 XII Konferencja Opieki Paliatywnej. Rak płuca. Nowości w leczeniu przyczynowym i paliatywnym. 

(Hosp) 
9 

57.   Szkolenie z zakresu higieny i dezynfekcji (Hosp) 3 
58.  październik Problemy z przestrzeganiem praw pacjenta - zrozumieć prawa pacjenta (JPII) 1 

59.  
 Trening umiejętności komunikacyjnych. Komunikacja interpersonalna w relacji pracownik-

mieszkaniec (JPII) 
6 

60.   Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych w oparciu o przepisy dyrektywy transgranicznej (JPII) 1 
61.   Rozwiązywanie konfliktów w zespole (JPII) 1 

62.  
 Szkolenie „Arteplastyka - twórczy rozwój osób niepełnosprawnych”- warsztaty dla terapeutów, 

opiekunów, wolontariuszy (październik-listopad; OR) 
1 

63.  
 warsztaty „Instrumenty prawne i instytucje ochrony przed mową nienawiści i innymi formami 

obrażania”" (OR) 
1 

64.   Warsztaty z Powertex (KK) 2 
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65.   CHEARS – Teachers Workshop „Healthy Citizen” (MPW) 1 

66.  
 Ku nowym wzorom dorosłości osób z niepełnosprawnością intelektualną – Ogólnopolska 

konferencja szkoleniowa (Rum, Łap) 
2 

67.   Terapia zachowań niepokojących oraz praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi (Rum) 2 
68.   „Narkotyki – wiem więcej. Współczesna narkomania”  (Żuk) 19 

69.  
 Kurs specjalistyczny żywienia  enteralne i parentelarne  

Kurs dokształcający z obsługi potów naczyniowych  - KORA (Hosp) 
4 

70.  listopad Wykorzystywanie gier w pracy z zespołem (Dolna) 3 

71.  
 Uczeń we współczesnym świecie. Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci w wieku szkolnym 

(Dolna, Frassati) 
8 

72.   Szkolenie na temat programu "Erasmus +" (Frassati) 1 
73.   Całościowa opieka nad pacjentem przewlekle chorym (JPII) 3 
74.   Prawa i wolności mieszkańców DPS (JPII) 21 

75.  
 Ukończenie 100-godzinnych specjalistycznych warsztatów doskonalenia zawodowego „Szkoła 

Animatorów Profilaktyki” (OR) 
2 

76.   Konferencja „Sekrety małe i duże- jak chronić dziecko przed krzywdzeniem” (OR) 3 
77.   Warsztaty „Edukacja międzykulturowa” (OR)  1 

78.  
 Szkolenie: „Profilaktyka przemocy i wykorzystywania dzieci - przygotowanie do 

prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi w wieku szkolnym” (czerwiec i listopad; OR) 
4 

79.   Szkolenie: „Wykorzystanie gier w pracy z zespołem” (OR) 3 

80.  
 Gdańskie dzielnicowe koalicje przeciw przemocy w rodzinie - interdyscyplinarne, dzielnicowe 

szkolenia dla osób zawodowo zajmujących się problemem przemocy w rodzinie (listopad-
grudzień; OR) 

1 

81.   Ceramika I stopień (KK) 1 
82.   Rozwiązywanie problemów społecznych metodą mediacji (KK) 1 
83.   „Oblicza autyzmu”, konferencja (TR, Łap) 2 
84.   Warsztaty świąteczne decoupage (Łap) 1 

85.  
 Konferencja szkoleniowa „Autyzm. Seksualność. Dylematy od dzieciństwa do dorosłości. Od 

psychoedukacji do budowania związków” (Pio) 
1 

86.   Kompleksowa opieka nad pacjentem przewlekle chorym – CONVATEC (Hosp) 3 
87.  grudzień V Sopockie Sympozjum "Skuteczna profilaktyka w teorii i praktyce" (Frassati) 2 
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88.   Prawa i wolności mieszkańców DPS (JPII) 12 
89.   Sympozjum: „Skuteczna profilaktyka w teorii i praktyce” (OR) 1 

90.  
 Konferencja Tworzenie interdyscyplinarnego systemu pomocy dziecku z FASD i jego rodzinie (OR, 

DSM) 
2 

91.   Prowadzenie Treningu Umiejętności Społecznych - wymagania ustawowe a praktyka (KK) 1 
92.   Ochrona danych osobowych  22 
93.   „Skuteczna profilaktyka w teorii i praktyce” (MPW) 2 
94.   Planowanie budżetu domowego (Pio) 5  

   277 
 

 


