
 

SZKOLENIE: 

„Konsekwencje stosowania przepisów ustawy  
o ochronie zdrowia psychicznego - w każdym DPS” 

 

 
TERMIN: 

w dniu 16 listopada 2021r.  
 

MIEJSCE: 
SALA KONFERENCYJNA „SOPOT” 

Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER 
ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk 

 
W PROGRAMIE SZKOLENIA: 

1. Konsekwencje wynikające z przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia 
psychicznego: 

a) ograniczenie wyjść mieszkańca poza DPS, 
b) procedura postępowania w zakresie ograniczenia wyjść – omówienie, wzór, 
c) problemy wynikające z w/w obowiązków. 

2. Inne zagadnienia związane ze stosowaniem ustawy o ochronie zdrowia psychicznego 

− przymus bezpośredni w DPS 

− pobyt w DPS osób ubezwłasnowolnionych i skierowanych na podstawie postanowienia sądu 

− badanie zasadności pobytu w DPS 

− rehabilitacja społeczna w DPS 
3. Najczęstsze problemy w działalności DPS . 
4. Ograniczenie praw wolnościowych a proces deinstytucjonalizacji. 

 
PROWADZĄCY: Grzegorz Baranowski – trener, szkoleniowiec 
 
KOSZT UDZIAŁU W SZKOLENIU: 

− 150,00 zł za osobę brutto 
 
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, przerwy kawowe i kanapkową, materiały szkoleniowe, 
zaświadczenie o udziale w szkoleniu. 
  
W przypadku zainteresowania w/w ofertą, uprzejmie proszę o wypełnienie załączonego FORMULARZA 
ZGŁOSZENIOWEGO oraz przesłanie mailem: szkolenia@fundacjalibertatem.pl -  do dnia 5 listopada 
2021r.  
 

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc – o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

PROGRAM SPOTKANIA 

16 listopada 2021r. 

10.00 rozpoczęcie szkolenia 

11.30 przerwa kanapkowa 

15.00 zakończenie szkolenia 
 

 
DODATKOWE INFORMACJE POD NUMEREM TELEFONU: 502-770-831 

 
 

ZNAJDZIESZ NAS W INETRNECIE: 
https://fundacjalibertatem.pl oraz na profilu facebook 



 

SZKOLENIE: 

„Konsekwencje stosowania przepisów ustawy  
o ochronie zdrowia psychicznego - w każdym DPS” 

 

 

DANE INSTYTUCJI ZGŁASZAJĄCEJ: 
 

PEŁNA  
NAZWA INSTYTUCJI 

 

ADRES  

POWIAT  

TELEFON  

FAX  

E – MAIL  

DANE DO FAKTURY 

NABYWCA  
ODBIORCA  

 

ZGŁASZAM NA SZKOLENIE: 
 

TYTUŁ SZKOLENIA 
„Konsekwencje stosowania przepisów ustawy  

o ochronie zdrowia psychicznego - w każdym DPS” 
Gdańsk - 16 listopada 2021r. 

 

NASTEPUJĄCE OSOBY, 
które zostały poinformowane, iż administratorem danych osobowych jest Fundacja LIbertatem. Dane służą wyłącznie do 

procesu rekrutacji, są przetwarzane jedynie w związku z wydaniem zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, po okresie 5 lat są 
usuwane: 

 

LP IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO NUMER KONTAKTOWY 

1    

2    

  
 
 
 

                                                                                                  ……………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                        PIECZĘĆ I PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ 
 

ZGŁOSZENIE NALEŻY PRZESŁAĆ MAILEM: 

szkolenia@fundacjalibertatem.pl 

 
 

pieczęć instytucji zgłaszającej 


