
 
 

Szkolenie z zakresu Terapii Środowiskowej Dzieci i Młodzieży 

 

We wrześniu br. rozpocznie się 2-letnie szkolenie, które umożliwi uzyskanie kwalifikacji z Terapii 

Środowiskowej Dzieci i Młodzieży. Szkolenie realizowane będzie w ramach Projektu  

nr POWR.05.04.00-00-0175/19 pn. „Wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży poprzez 

edukację kadr systemu ochrony zdrowia” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020 V Osi priorytetowej: Wsparcie dla obszaru zdrowia; Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe 

i kwalifikacje kadr medycznych. 

Osoba, która ukończy szkolenie oraz pozytywnie zda końcowy egzamin, uzyska tytuł Terapeuty 

Środowiskowego Dzieci i Młodzieży i uzyska kwalifikację do prowadzenia terapii środowiskowej 

dzieci i młodzieży. 

Koncepcja roli zawodowej terapeuty środowiskowego dzieci i młodzieży związana jest z modelem 

środowiskowej opieki psychiatrycznej, w którym – oprócz oddziaływania na indywidualne 

(biologiczne i psychologiczne) funkcjonowanie nastolatka bądź dziecka - istotną rolę odgrywa 

wzmocnienie jego zasobów środowiskowych oraz oparcia społecznego. W tym modelu terapeuta 

środowiskowy uczestniczy we wczesnym rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży w ramach wielospecjalistycznego zespołu, współpracuje z rodziną i 

środowiskiem wychowawczym we wspomaganiu rozwoju, koordynuje opiekę i dostęp do 

różnorodnych placówek. 

Terapeuci Środowiskowi będą mogli pracować w ramach m.in. Środowiskowych Centrów 

Psychologicznych dla Dzieci i Młodzieży.   

Szkolenie prowadzone jest w głównej mierze przez pracowników Oddziału Klinicznego Psychiatrii 

Dorosłych Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. 

Szkolenie jest skierowane do osób: 

- posiadających wyższe wykształcenie (kwalifikacja pełna  z poziomu 6 PRK)  z obszaru dziedzin: nauk 

społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu (np. ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, terapeuci 

środowiskowi, opiekuni medyczni, diagności laboratoryjni, farmaceuci) 

 - z województwa małopolskiego oraz świętokrzyskiego   

- posiadających predyspozycje osobowe, zainteresowania i motywację konieczną w pomaganiu 

osobom z zaburzeniami psychicznymi. 

Liczba osób objętych wsparciem w ramach szkolenia: 36  

 



 
 

Czas trwania szkolenia 

Kurs obejmuje: 

 315 godzin dydaktycznych (135 godzin wykładów, 180 godzin warsztatów); 

 50 godzin szkolenia treningowego (grupa o typie Balinta); 

 960 godzin staży - w ośrodkach środowiskowych, oddziałach psychiatrycznych, placówkach 

systemu edukacji oraz specjalistycznych placówkach systemu edukacji. 

 szkolenia zrealizowane zostaną w trakcie czterech semestrów - zjazdy weekendowe (sobota-

niedziela); 

Szkolenie z Terapii Środowiskowej Dzieci i Młodzieży w całości finansowane jest z budżetu Projektu 

POWR „Wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży poprzez edukację kadr systemu ochrony 

zdrowia”. 

Ponadto, warunkiem udziału w projekcie jest zobowiązanie podpisane przez uczestnika projektu,  

iż po otrzymaniu zaświadczenia o ukończonym  szkoleniu pozostanie zatrudniony w wymiarze co 

najmniej ½ etatu w publicznym systemie ochrony zdrowia lub w jednostkach oświatowych, 

poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub w jednostkach pomocy społecznej przez okres 1 roku 

liczony od dnia zakończenia szkolenia. 

W celu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać na adres mailowy: 

psychiatriapowr@su.krakow.pl 

 Deklarację uczestnictwa w Projekcie  

 Formularz osobowy 

 Oświadczenie o znajomości „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” 

 Oświadczenie o posiadanej formie zatrudnienia  

 Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 CV (celem zapoznania się z przebiegiem zatrudnienia) 

W tytule wiadomości należy podać nazwę szkolenia specjalizacyjnego w ramach, którego przesyłana 

jest dokumentacja:  Dokumentacja - Szkolenie w dziedzinie Terapii Środowiskowej Dzieci i Młodzieży 
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