Formularz zgłoszeniowy:
Tytuł szkolenia:

Praca

na

stanowisku

asystenta

(tzw.

terapeuty – cienia) osób z autyzmem: dzieci,
młodzież, osoby dorosłe.
Miejsce Szkolenia:

NTPP Świata Ciekawi, ul. Kościuszkowców
73B, 04 – 545 Warszawa.

Termin szkolenia (proszę zaznaczyć wybrany I termin: 21 – 22 września (poniedziałek –
termin szkolenia stawiając znak: X)

wtorek) 2015 roku.
II termin: 28 – 29 września (poniedziałek –
wtorek) 2015 roku.
III termin: 05 – 06 października (poniedziałek
– wtorek) 2015 roku.
IV

termin:

12

–

13

października

(poniedziałek – wtorek) 2015 roku.

Potwierdzam swoje uczestnictwo w szkoleniu:
Imię i nazwisko:

E-mail:

Nazwa podmiotu:

Telefon kontaktowy:

Adres do korespondencji:

Sposób dokumentowania spełnienia przez uczestników kryteriów udziału w projekcie (proszę
zaznaczyć wybrany termin szkolenia stawiając znak: X)

Studenci uczelni wyższych (zaświadczenia z uczelni potwierdzające status studenta):
Specjaliści & pracownicy etatowi, w tym pracownicy NGO’s (zaświadczenia od pracodawcy
potwierdzające zatrudnienie w danej placówce/organizacji, etc):
Wolontariusze NGO’s (umowy wolontariackie):
Rodzice, rodzina, opiekunowie (zaświadczenie o niepełnosprawności dziecka/członka rodziny):
Wszystkie ww. dokumenty muszą zostać dostarczone (w formie skanu) na adres e-mailowy
organizatora w terminie: max. 7 dni przed planowaną datą szkolenia!

Jak ocenia Pan/Pani swoją wiedzę z proponowanego zakresu szkolenia? (proszę wstawić X
w odpowiednią kratkę):

Podstawowy
Średni (krótki opis):
Zaawansowany (krótki opis):

Czy ma Pan/Pani doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?
TAK
NIE
Wysyłając formularz zgłoszenia kandydat/kandydatka zobowiązuje się do pełnego
uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym w wykazie
szkoleń. W przypadku braku powiadomienia o rezygnacji z potwierdzonego udziału,
organizator zastrzega sobie prawo obciążenia instytucji delegującej kosztami organizacji
szkolenia i materiałów szkoleniowych.
Prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia na adres e-mail:
recepcja@odispsycholog.pl

Administratorem zebranych danych osobowych jest Minister Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4. Zebrane dane zostały powierzone Fundacji Inicjatyw Psycho –
Edukacyjnych Po – Mocni z siedzibą w Wyszogrodzie (ul. Płocka 29) w celu realizacji działań
edukacyjnych w ramach projektu Zarządu Województwa Mazowieckiego pt: Organizowanie i
prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów,
kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej
osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji
osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności
życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z
osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich
rehabilitacji. Dane są przekazywane dobrowolnie, jednak ich nieprzekazanie uniemożliwia udział w
szkoleniach i warsztatach w ramach projektu. Informujemy także o prawie do dostępu oraz
możliwości poprawienia danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)

Data, Podpis:

