Informujemy, że pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku
w ramach realizacji projektu pn. ,, Specjalistyczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
osób i rodzin” (druga edycja szkolenia), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020, II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku
pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
(nr POWR.02.05.00-IP.03-00-003/15), obejmującego szkolenie w ramach specjalizacji II
stopnia w zawodzie pracownika socjalnego oraz egzamin przed Centralną Komisją
Egzaminacyjną do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w zakresie
nadania II stopnia specjalizacji zawodowej, koordynują realizowanie niżej wymienionego
projektu socjalnego:
1. Projekt socjalny pn. „WIEM I POTRAFIĘ” – mający na celu poszerzenie wiedzy na
temat uzależnień wśród młodzieży, poznanie alternatywnych form spędzania wolnego
czasu oraz nabycie umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przez rodziców
i dzieci.
Projekt socjalny koordynowany przez starszych pracowników socjalnych Panią Magdalenę
Bochenko i Panią Annę Kamińską w okresie 30.03.2017r. – 30.06.2017r., realizowany
w siedzibie ETAP Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych w Białymstoku
przy ul. Włókienniczej 7 oraz w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Oddziale Miejskim
w Białymstoku przy ul. Pietkiewicza 1, adresowany do wytypowanej grupy ok. 30 osób (rodzin
i dzieci w wieku 13 – 16 lat) z osiedli na terenie działania Zespołu Pracowników Socjalnych
Nr 8.
27 kwiecień 2017r. godz. 16.00
- CERTYFIKOWANY SPECJALISTA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ – ukazanie
zagrożeń stosowania używek oraz niebezpieczeństw jakie pociągają za sobą używki.
16 maja 2017r. godz. 16.00
- SPECJALIŚCI PRACY Z RODZINĄ – wykład na temat poprawnych relacji w rodzinie,
trudności związanych z wychowaniem dziecka w okresie dojrzewania oraz zagrożenia, które
występują ze strony środowiska, przekazanie informacji o instytucjach świadczących pomoc
dla rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi.
06 czerwca 2017r. godz. 16.00
- HARCMISTRZ – ukazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
- RATOWNIK MEDYCZNY – szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

