Informujemy o możliwości niekwaliﬁkowanych wydatków w związku z brakiem uzupełnienia
wymaganych pól.

Podstawowe umiejętności
interpersonalne
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/08/21/20623/445210

Cena netto

1 400,00 zł

Cena brutto

1 400,00 zł

Cena netto za godzinę

87,50 zł

Cena brutto za
godzinę

87,50

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

16

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-02-29

Termin zakończenia
usługi

2020-03-01

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-08-22

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-02-14

Maksymalna liczba uczestników

25

Kategoria główna KU

Zarządzanie i organizacja

Kategorie dodatkowe KU

Prawo i administracja
Rozwój osobisty

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych prowadzących do zdobycia lub
potwierdzenia kwalifikacji nadawanych po
ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń, o
których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym

Zakres tematyczny

kursy i szkolenia

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

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im.
Janusza Korczaka w Warszawie

Osoba do kontaktu

Jakub Kolasiński

E-mail

j.kolasinski@wspkorczak.eu

Telefon

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest nabycie wszechstronnych umiejętności interpersonalnych w szczególności
przyjmowania i dawania informacji zwrotnych i budowania wartościowych relacji opartych na dialogu.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
1.Wyrażanie uczuć i myśli.
2.Otwartość i zaufanie, słuchanie i akceptacja, rozwiązywanie problemów i konﬂiktów) i dot. form
pomocy psychologicznej (np. budowanie relacji wsparcia, pierwszy kontakt, koncentracja na
rozwiązaniach, techniki i strategie w interwencji, narzędzia i formy kontaktu, kwestie poufności i
bezpieczeństwa - klienta i interwenienta).

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Osoba kończąca kurs:
- zna techniki i metody praktyki kształtowania umiejętności interpersonalnych
- umie wykorzystać empatię i aktywne słuchanie jako miękkie kompetencje

Grupa docelowa
Szeroko rozumiane prywatne instytucje pomocy społecznej, niepubliczne Domy Pomocy Społecznej,
placówki całodobowej opieki, organizacje pozarządowe i rynkowe pomocy społecznej - personel
zarządzający, administracyjny i terenowy; niepubliczne placówki pomocy społecznej min. placówki
całodobowej opieki, prywatne domy pomocy społecznej, przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie
socjalne, prywatne podmioty oferujące usługi społeczne.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Brak danych

Osoby prowadzące usługę
Lokalizacja usługi
Adres:
Urbanistów 3
02-397 Warszawa, woj. mazowieckie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

Liczba
godzin

