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Warszawa, 10.12.2015. 

Z a p r o s z e n i e  

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu dla 

pracowników, wolontariuszy i przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu Międzynarodowej 

Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF). 

Szkolenie odbędzie się w terminie 11-13.03.2016.   

Miejsce szkolenia wyłonione zostanie w konkursie ofert. 

Celem szkolenia jest zapoznanie się z modelem praktycznego zastosowania ICF w tworzeniu  

i  realizacji programów szeroko rozumianej rehabilitacji oraz aktywizacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje dotyczące założeń, organizacji oraz przebiegu szkolenia 

zawarte są w załączonej ofercie. 

Szkolenie będzie miało formę warsztatową, zapewniającą optymalne zaangażowanie uczestników i 

bezpośrednią wymianę doświadczeń związanych z pracą z osobami niepełnosprawnymi, 

uwzględniającą zastosowanie ICF jako narzędzia gromadzenia informacji, diagnozy, planowania i 

wdrażania interwencji, monitorowania przebiegu programu oraz ewaluacji osiągniętych rezultatów. 

Uczestnicy w trakcie wielu ćwiczeń, analizy studiów przypadku oraz podczas moderowanej dyskusji, 

będą mieli okazję utrwalać zdobytą już wiedzę i doskonalić swoje umiejętności w zakresie 

posługiwania się ICF.  

Szkolenie prowadzone będzie przez specjalistów reprezentujących kadrę instruktorską Fundacji 

Aktywnej Rehabilitacji FAR, którzy od 2010 r. biorą udział w różnych inicjatywach dotyczących 

wprowadzania ICF do programów rehabilitacji i aktywizacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych z 

niepełnosprawnością. Ponadto zajmują się oni działalnością o charakterze szkoleniowym, 

edukacyjnym i badawczym dotyczącą rozwijania ICF w Polsce, w ścisłej współpracy z 

międzynarodowymi instytucjami założonymi i prowadzonymi przez twórców ICF, jak Swiss 

Paraplegic Research oraz ICF Research Branch. Wśród prowadzących szkolenie znajdą się 

niepełnosprawni instruktorzy, od wielu lat pracujący z uczestnikami programów FAR, wprowadzając 

model pozytywnego wzorca osobowego. 

W celu zapewnienia udziału w projekcie jak największej liczbie organizacji, w szkoleniu uczestniczyć 

może maksymalnie dwóch przedstawicieli danej organizacji.  

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty ukończenia kursu z zakresu ICF ze wskazaniem zakresu 

tematycznego oraz bogate materiały dydaktyczne pomocne w utrwaleniu i dalszym rozwijaniu wiedzy 

oraz umiejętności wykorzystania klasyfikacji. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu. 
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Ramowy harmonogram szkolenia 

 

Dzień przyjazdu 

do 18.00  przyjazd uczestników oraz prowadzących 

18.15   kolacja 

19.00 – 20.15 spotkanie organizacyjne 

 

I dzień szkolenia  

8.00 – 8.30  śniadanie 

8.30 – 8.45  wprowadzenie  

8.45 – 10.45  I warsztat 

10.45 – 11.00  przerwa kawowa 

11.00 – 13.15  II warsztat 

13.15 – 14.00  przerwa obiadowa 

14.00 – 16.30  III warsztat 

16.30 – 16.45  przerwa kawowa 

16.45 – 18.45  IV warsztat 

18.45 – 19.15  kolacja 

19.15 – 20.15  konsultacje indywidualne i grupowe 

 

II dzień szkolenia   

8.00 – 8.30  śniadanie 

8.30 – 10.30  V warsztat 

10.30 – 10.45  przerwa kawowa 

10.45 – 12.45  VI warsztat 

12.45 – 13.30  przerwa obiadowa 

13.30 – 15.30  VII warsztat 

15.30 – 15.45 przerwa kawowa 

15.45 – 16.30  podsumowanie i zakończenie szkolenia 


