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CENTRUM POMOCY DZIECIOM
Stowarzyszenia KLANZA w Białymstoku

15-691 Białystok, ul. gen. F. Kleeberga 8, tel/fax 85/ 652 54 94, email: cpdbialystok@centrum-klanza.pl

Uprzejmie zapraszamy do udziału w szkoleniach realizowanych przez Centrum Pomocy Dzieciom
Stowarzyszenia Klanza w Białymstoku w ramach projektu „Wzmocnienie osób pracujących z dziećmi
i młodzieżą w ich zadaniach w zakresie wsparcia zdrowia psychicznego i przeciwdziałania
zaburzeniom zachowania” współfinansowanych ze środków Województwa Podlaskiego.

Proponowany program szkoleń:

1 Kryzys a trauma dziecka. Objawy normatywne i nienormatywne. Cechy kryzysu a wiek
dziecka.

2 Najczęstsze zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

3 Rozmowa z dzieckiem i nastolatkiem w kryzysie.

4 Metody wsparcia dziecka i nastolatka z ryzykiem zaburzeń zachowania, samookaleczeń i
kryzysu suicydalnego.

5 Gdy nie wystarczą słowa...- procedury interwencyjne w sytuacji zagrożenia zdrowia
psychicznego dzieci i młodzieży.

6 Analiza przypadków zgłaszanych przez uczestników szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 8 godz. dydaktycznych; szkolenia będą rozpoczynać się od godziny 9:00

Miejsce szkolenia: Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia Klanza w Białymstoku, ul. Kleeberga
8

Do udziału w szkoleniach zapraszamy osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą – m. in. nauczycieli,
pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców placówek opiekuńczych, świetlic
socjoterapeutycznych, asystentów rodzinnych, opiekunów pieczy zastępczej itp. z terenu
województwa podlaskiego.

Organizatorzy szkoleń udostępnią 3 terminy szkoleń w okresie wrzesień – grudzień 2022 roku.
Szkolenia odbędą się w formie bezpośredniej, w sytuacji wzmożenia zagrożenia pandemicznego
organizator zastrzega możliwość realizacji szkoleń w formie on-line.

Skan lub zdjęcie czytelnie uzupełnionej i odręcznie podpisanej deklaracji udziału w szkoleniu i
obowiązku informacyjnego (strona 2 i 3) należy przesłać na adres e-mail:
szkoleniacpdbialystok@gmail.com

O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenia współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego
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Deklaracja udziału w szkoleniu

realizowanym przez Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia Klanza w Białymstoku
w ramach projektu „Wzmocnienie osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w ich zadaniach

w zakresie wsparcia zdrowia psychicznego i przeciwdziałania zaburzeniom zachowania”
współfinansowanego ze środków Województwa Podlaskiego

Proszę podkreślić jeden wybrany termin szkolenia, w którym chce Pani/Pan
uczestniczyć:

17 października 2022 r. (poniedziałek)- rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:00 (8 godz.

dydaktycznych)

24 października 2022 r. (poniedziałek)- rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:00 (8 godz.

dydaktycznych)

9 grudnia 2022 r. (piątek)- rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:00(8 godz. dydaktycznych)

(Proszę o  czytelne uzupełnienie formularza i odręczne podpisy)

Imię i nazwisko

Zawód

Miejsce pracy

Adres e-mail

Telefon kontaktowy

Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu realizowanym przez Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia
Klanza w Białymstoku w ramach projektu „Wzmocnienie osób pracujących z dziećmi i młodzieżą

w ich zadaniach w zakresie wsparcia zdrowia psychicznego i przeciwdziałania zaburzeniom
zachowania” współfinansowanego ze środków Województwa Podlaskiego.

…………………………………………………………………………………………………………
Data i czytelny podpis

Szkolenia współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego
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Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych - dla uczestników szkolenia:

 1. Administratorem danych osobowych jest PSPiA KLANZA Oddział Białostocki (dalej:
„ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Witosa 15B lok. 12, 15-660 Białystok. Z Administratorem można się
kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Witosa 15B lok. 12, 15-660 Białystok lub
drogą e-mailową pod adresem: bialystok@klanza.org.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się
skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Przetwarzanie odbywa się w związku z:
 a) utrwalenia i publikacji wizerunku tj. zdjęć oraz nagrań na stronie internetowej Administratora, portalach
społecznościowych oraz wywieszaniu ich w placówce Administratora, a także przekazywania informacji o
prowadzonych działaniach w ramach projektu – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dane będą przechowywane do czasu
wycofania zgody;
 b) udziałem w szkoleniu organizowanym przez Administratora w ramach realizowanego zadania publicznego –
art. 6 ust. 1 lit. b, e RODO - dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od początku roku
następującego po roku, w którym nastąpiło rozliczenia zadania;
 c) wysyłką materiałów po szkoleniu – art. 6 ust. 1lit. f RODO - dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5
lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym nastąpiło rozliczenia zadania.
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w
szczególności do Miasta Białegostoku w związku z rozliczeniem zadania lub umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych, w tym do dostawców usług teleinformatycznych.
 8. Posiada Pan/ Pani prawo do:

a żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania;

b wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
c cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
d wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby wziąć udział w szkoleniu. Zgoda na przetwarzanie wizerunku
jest dobrowolna.
 10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Ja, ………………………………………………………………………………(imię i nazwisko uczestnika

szkolenia)  zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych.

Wyrażam zgodę na:

 przetwarzanie i publikację wizerunku przez Administratora.

……………………………………… ………………………………………..

/data/ /podpis/
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