
 

 

 

 

 

 

Szkolenie organizowane w ramach projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

 

 

Work life balance – redukcja stresu i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu 

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia będzie pogłębienie wiedzy z zakresu skutecznego 
przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu oraz wzmocnienie umiejętności radzenia 
sobie ze stresem, a także podniesieniem umiejętności związanych z technikami 
neutralizacji wypalenia zawodowego oraz zachowania równowagi pomiędzy życiem 
zawodowym i prywatnym. 

Grupa docelowa: 
Przedstawiciele systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym: 
psycholodzy i pedagodzy zatrudnieni w ośrodkach adopcyjnych oraz placówkach 
instytucjonalnej pieczy zastępczej z terenu województwa śląskiego. 

Liczba miejsc: 1 grupa - maksymalnie 16 osób 

Terminy realizacji szkolenia: 23-24 marca 2023 roku 

Informacje organizacyjne: 

− Szkolenie trwa 16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe. 

− Szkolenie realizowane jest w trybie wyjazdowym – w jednym z hoteli 
zlokalizowanych na ternie wybranych powiatów województwa śląskiego: 
żywieckiego lub cieszyńskiego lub bielskiego (dokładna lokalizacja zostanie 
wskazana w późniejszym terminie). 

− Organizator zapewnia materiały dydaktyczne oraz nocleg (zakwaterowanie w 
pokojach 2-osobowych) i wyżywienie dla uczestników szkolenia. 

Zakres merytoryczny 
szkolenia: 

− mechanizmy stresu oraz powstawania syndromu wypalenia zawodowego, 
objawy nadmiernego stresu i wskaźniki podwyższonego ryzyka wystąpienia 
syndromu wypalenia; 

− autodiagnoza własnego stanu: zmęczenie – przemęczenie – stres – wypalenie 
zawodowe; 

− czym jest a czym nie jest work life balance? – definicja formalna i osobista; 

− wyznaczenie celów, ustalanie priorytetów, multitasking, planowanie działań, 
metody zarządzania czasem – w kontekście work life balance; 

− zarządzanie własną energią i jej regeneracja; 

− trening antystresowy; 

− trening relaksacyjny, wzmacniający uważność na potrzeby swojego ciała 

Trener: Joanna Dejko – psycholog, coach, trener   

Dodatkowe informacje: 

− Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

− Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy dokonać za pośrednictwem 
elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie 
internetowej do 8 marca 2023 roku. 

− Uwaga: Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zobowiązane będą do 
wypełnienia formularza zgłoszenia udziału w projekcie „W stronę rodziny – 
wsparcie usług adopcyjnych” i dostarczenia Organizatorowi wydarzenia jego 
oryginału zawierającego wszystkie niezbędne podpisy i pieczęcie wraz z 
oświadczeniem uczestnika projektu. 

− Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 501 361 178, lub mailowo 
pod adresem: jkrywult@soa-katowice.pl 


