Zarządzanie kapitałem zdrowia i
radzenie sobie z bólem cz. 2.
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/07/05/18229/425197

Cena netto

960,00 zł

Cena brutto

960,00 zł

Cena netto za godzinę

60,00 zł

Cena brutto za
godzinę

60,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

16

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-07-15

Termin zakończenia
usługi

2019-07-16

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-07-10

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-07-14

Maksymalna liczba uczestników

30

Kategoria główna KU

Medycyna i uroda

Kategorie dodatkowe KU

Medycyna i uroda

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS
SUS 2.0

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Netmi Group Maciej Miś, Beata Miś s.c

Osoba do kontaktu

Beata Miś

E-mail

kotakt@netmi.pl

Telefon

+48 42 683 68 66

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest pokazanie uczestnikom w jaki sposób radzić sobie z negatywnymi emocjami
towarzyszącymi chorobom oraz jak dbać o zdrowie fizyczne i psychiczne.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
1. Podjęcie tematyki Depresji jako swoistego "nowotworu" psychicznego.
2. Rozwinięcie poprzez zastosowanie technik kwestionariuszowych możliwości diagnozy stanu
zdrowia przez każdego Klienta, ocena i omówienie uzyskanych wyników badań.
3. Wskazanie krytycznych cech mogących wskazywać na rozwój depresji.
4. Wprowadzenie znaczenia kwestionariusza MMPI-2 dla diagnozy depresji i innych kwestii
związanych z powstaniem tegoż stanu.
5. Podjęcie kwestii zaangażowania psychiki w rozwiązywanie kwestii bólu. Klienci uzyskują wiedzę o
Swoich preferencjach w widzeniu w/w.
6. Ponowne ujawnienie znaczenia Locus of Control. Na podstawie samo-opisu Badani są w stanie
określić ten typ do jakiego są najbardziej podobni a zatem jaka jest ich sprawność w tym zakresie .
7. Wskazanie głównych typów zachowań mających wpływ na obniżenie poczucia bólu przez Klienta
tylko poprzez uruchomienie mechanizmów psychicznych.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Po odbyciu szkolenia szkolenia uczestnik będzie wiedział:
co to jest Depresja i jak ją zaobserwować
jak obniżać poczucie bólu poprzez zaangażowanie tylko psychiki.

Grupa docelowa
Pracownicy wszystkich szczebli.

Informacje dodatkowe
Z powodu realizacji dużej ilości szkoleń i usług doradczych możliwa jest zamiana osoby prowadzącej w
dniu usługi.
Na życzenie Zamawiającego miejsce realizacji szkolenia może ulec zmianie.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

1 dzień

2019-07-15

07:00

15:00

8:00

2

2 dzień

2019-07-16

07:00

15:00

8:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Jarosław Turajczyk

Obszar specjalizacji

Psychologia

Doświadczenie zawodowe

15 lat

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

12 lat

Wykształcenie

Wyższe

Lokalizacja usługi
Adres:
Zbąszyńska 3V
91-342 Łódź, woj. łódzkie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

