Psychologiczne Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne Maciej Nocuń
46 – 200 Kluczbork, ul. Katowicka 7/7
NIP 576-137-96-88 REGON 160247481
Wykaz wykonanych usług
Wykaz wykonanych usług, których wykonawcą był Maciej Nocuń.
Lp.

1

Ilość
osób

Data
wykonania
(od-do)

Nazwa i adres
odbiorcy

Praca z osobami niepełnosprawnymi
fizycznie i umysłowo w różnym
wieku (w tym upośledzenie
umysłowe, zespół psychoorganiczny
otępienny, organiczne uszkodzenie
CUN, uszkodzenie narządu ruchu)
Przygotowywanie i wcielanie w życie
planów terapii indywidualnej dla
mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej
Koordynowanie pracy personelu
ośrodka odnośnie zwiększenia
efektywności opieki nad pacjentami
Trener Olimpiad Specjalnych
Realizacja warsztatów oraz
indywidualnych zajęć
psychologicznych

40

2004 - 2006

Dom Pomocy
Społecznej,
Radawie,
Żwirowa 1

30

2007, 2008

Ochotnicze
Hufce Pracy, 46
– 300 Olesno

150

100

Praca z osobami niepełnosprawnymi
fizycznie i umysłowo (w tym
upośledzenie umysłowe, zespół
psychoorganiczny otępienny, choroba
Alzheimera, uszkodzenie CUN,
uszkodzenie narządu ruchu), oraz z
osobami uzależnionymi od alkoholu

100

2006 – 2008

Dom Pomocy
Społecznej,
Kluczbork,
Wołczyńska 25

800

900

Przedmiot, zakres usług







2




3



Ilość
godzin
zajęć
grupowych

Ilość godzin
zajęć
indywidualnych

700

900

Zajmowane stanowisko oraz rodzaj
wykonywanych usług z
uwzględnieniem odbiorców usług










Opiekun, terapeuta, trener
olimpiad specjalnych, koordynator
zespołu opiekuńczo
terapeutycznego
Praca na rzecz osób
niepełnosprawnych i chorych
umysłowo

Trener, psycholog
Warsztaty i szkolenia,
indywidualne wsparcie
psychologiczne
Praca na rzecz młodzieży OHP
Terapeuta, koordynator oddziału
dla osób chorych na alzheimera
Praca na rzecz osób
niepełnosprawnych i chorych
umysłowo







4






5








Prowadzenie terapii indywidualnych i
grupowych z ww. osobami
Doradztwo i diagnoza psychologiczna
Organizowanie i prowadzenie
treningów czynności dnia
codziennego (higienicznych, z
zakresu samoobsługi,
komputerowych)
Organizowanie i prowadzenie
treningów z zakresu gospodarowania
czasem wolnym, umiejętności
społecznych, prowadzenia
gospodarstwa domowego
Praca z osobami dorosłymi i
nieletnimi skazanymi wyrokami Sądu
min. z rodzin patologicznych i
niewydolnych wychowawczo
Praca z osobami uzależnionymi od
substancji psychoaktywnych
Praca z osobami niezaradnymi
życiowo, wykluczonymi i
marginalizowanymi społecznie
Diagnoza oraz prowadzenie
treningów dla dzieci i młodzieży z
zakresu umiejętności społecznych,
zapobiegania agresji, profilaktyki
uzależnień itp.
Prowadzenie terapii indywidualnych i
grupowych dla dzieci i młodzieży
Prelekcje dla nauczycieli i rodziców
Doradztwo psychologiczne dla dzieci,
młodzieży, rodziców i pracowników
oświaty
Przygotowywanie wniosków o
dofinansowanie programów
wyrównywania szans dzieci i
młodzieży współfinansowanych
przez Kuratorium Oświaty

50

2006 – 2012

Sąd Rejonowy,
Lubliniec

-

500




Kurator sądowy
Praca z dozorowanymi i
skazanymi wyrokiem Sądu

30

2007 – 2008

Poradnia
Psychologiczno
– Pedagogiczna,
Kluczbork,
Jagiellońska 3

100

300




Psycholog
Praca na rzecz dzieci i młodzieży

6

7







8







9






10



Realizacja szkoleń i warsztatów dla
osób niepełnosprawnych w tym
głuchoniemych i słabo widzących.

Prowadzenie treningów dla dzieci i
młodzieży z zakresu umiejętności
społecznych, zapobiegania agresji,
profilaktyki uzależnień itp.
Prowadzenie terapii indywidualnych i
grupowych dla dzieci i młodzieży
Praca z młodzieżą uzależnioną od
substancji psychoaktywnych
Prowadzenie warsztatów i treningów
oraz diagnoza dzieci i młodzieży
Prowadzenie terapii indywidualnych i
grupowych dla dzieci i młodzieży
Doradztwo psychologiczne dla dzieci i
młodzieży
Praca z dziećmi i młodzieżą
uzależnioną od substancji
psychoaktywnych
Praca z dziećmi i młodzieżą będącymi
ofiarami przemocy
Prowadzenie terapii indywidualnej i
grupowej dla osób bezrobotnych
Doradztwo psychologiczne i
zawodowe
Praca z osobami uzależnionymi od
substancji psychoaktywnych
Praca z osobami niezaradnymi
życiowo, marginalizowanymi i
wykluczonymi społecznie
Realizacja szkoleń i warsztatów

60

2007

WYG
International ul.
PCK 10/5, 40 –
057 Katowice

180

140





Trener, psycholog
Warsztaty i szkolenia,
indywidualne wsparcie
psychologiczne
Praca na rzecz osób
niepełnosprawnych

10

2008

Świetlica
socjoterapeutyc
zna „Parasol”
Kluczbork,
Grunwaldzka
26

50

50




Psycholog
Praca na rzecz dzieci i młodzieży

40

2008.0106.2009r.

Powiatowy
Zespół
Socjalizacyjno
–
Interwencyjny,
Bogadzica

100

300




Psycholog
Praca na rzecz dzieci i młodzieży

40

2009 – 2010

Powiatowy
Urząd Pracy,
Kluczbork,
Sienkiewicza

100

200




Psycholog
Praca na rzecz osób bezrobotnych
i niepełnosprawnych

20

2009

Lechaa
Consulting ul.
Fiołkowa 7 20834 Lublin

40

-





Trener, psycholog
Warsztaty i szkolenia
Praca na rzecz osób bezrobotnych

11












12








Terapia indywidualna i grupowa wsparcie
psychologiczne.
Prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar
przemocy w rodzinie i dla osób
współuzależnionych.
Praca z osobami usamodzielniającymi się i
opuszczającymi placówki wychowawcze.
Praca z osobami niepełnosprawnymi
Praca z rodzinami zastępczymi.
Realizacja warsztatów psychologicznych
dla uczestników projektu „Dobry Start”.
Zorganizowanie wjazdowych warsztatów
socjokulturalnych dla uczestników
projektu „Dobry Start”.
Prowadzenie szkolenia „Postępowanie
w konkretnych rodzajach kryzysu:
zespół stresu pourazowego, kryzys
zagrożenia życia i uzależnienie od
substancji chemicznych”.
Prowadzenie szkolenia „Teoria i
praktyka interwencji kryzysowej.
Podstawowe umiejętności
prowadzenia interwencji
kryzysowej”.
Terapia indywidualna i grupowa
Współtworzenie Indywidualnych
Programów Zatrudnienia Socjalnego.
Zajęcia z reintegracji społecznej.
Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla
młodzieży z obszaru zagorzenia
wykluczeniem społecznym
Udzielanie indywidualnego i grupowego
wsparcia psychologicznego dla
uczestników projektu „Potrafisz”.
Indywidualne wsparcie
psychologiczne w ramach projektu
„Twoje życie – nasza wspólna
sprawa”.

250

150

2009.06 –
06.2011

2009.06 –
nadal

Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie 46 –
200 Kluczbork,
ul. Jagiellońska
3

300

Centrum
Integracji
Społecznej 46220 Byczyna,
Polanowice 94

300

300





300





Psycholog, trener
Terapia psychologiczna grupowa i
indywidualna, warsztaty i
szkolenia
Praca na rzecz rodzin zastępczych,
sprawców i ofiar przemocy
domowej, osób uzależnionych i
współuzależnionych

Psycholog, trener
Terapia psychologiczna grupowa i
indywidualna, warsztaty i
szkolenia
Praca na rzecz osób bezrobotnych,
dzieci i młodzieży, sprawców i
ofiar przemocy domowej, osób
uzależnionych i
współuzależnionych

13



Realizacja szkoleń i warsztatów
psychologicznych

80

2009.07 –
08

Illustro
Szkolenia –
Doradztwo 45
– 131 Opole, ul.
Cygana 4/206

100

100





Trener, psycholog
Warsztaty i szkolenia
Praca na rzecz osób bezrobotnych

14



Realizacja szkoleń i warsztatów
psychologicznych

30

2009.10,
2010.10

Wyższa Szkoła
Bankowa Ul.
Fabryczna 2931 53 – 609
Wrocław

30

-





Trener
Warsztaty i szkolenia
Praca na rzecz studentów WSB

15



Grupowe i indywidualne konsultacje
psychologiczne w ramach projektu
„Wzrost kompetencji życiowych i
umiejętności zawodowych klientów
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Wołczynie” oraz w ramach projektu
„Aktywni zawodowo”.

100

2009.11
2010.11
2011.05
2012.03-06
2013.04-04
2014.02-06

Ośrodek
Pomocy
Społecznej 46 –
250 Wołczyn,
ul. Karola
Miarki 12

300

300




Psycholog, trener
Terapia psychologiczna grupowa i
indywidualna, warsztaty i
szkolenia
Praca na rzecz, sprawców i ofiar
przemocy domowej, osób
uzależnionych i
współuzależnionych oraz
bezrobotnych

Prowadzenie zajęć w ramach projektu
„Przedstawiciel handlowy z prawem
jazdy kat. B – moduł Przedstawiciel
Handlowy”
Prowadzenie szkolenia „dziecko w
aspekcie choroby lub urazu” dla
pracowników służby zdrowia.
Prowadzenie „Grupy Wsparcia” dla osób
doświadczających przemocy w rodzinie

45

2009.11
2010.08

Instytut
Rozwoju
Zasobów
Ludzkich 45084 Opole, ul.
Strzelców

80

-





Trener
Warsztaty i szkolenia
Praca na rzecz osób bezrobotnych,
pracowników służby zdrowia

10

2009.11

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Opolskiego

30

-





Psycholog
Terapia psychologiczna grupowa
Praca na rzecz ofiar przemocy
domowej oraz osób
współuzależnionych

Indywidualne konsultacje psychologiczne
w punkcie konsultacyjnym dla osób
uzależnionych w Byczynie

50

2010.03 –
nadal

Urząd Miejski
46-220
Byczyna, ul.
Rynek 1

30

180





Psycholog
Terapia psychologiczna
Praca na rzecz i ofiar przemocy
domowej, osób uzależnionych i
współuzależnionych

16




17



18





19

20






21






22



23





Realizacja warsztatów psychologicznych
dla osób niepełnosprawnych oraz
wychowanków rodzin zastępczych w
ramach projektu „Lepszy start”.

60

2010.07
2011.06
2012.05
2013.05
2014.02-04

Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie ul J.
Kilińskiego 1,
47 – 303
Krapkowice

100

2009.05-08
2010.05-07
2011.04-06

Ośrodek
Pomocy
Społecznej 46 –
200 Kluczbork,
ul Zamkowa 6

400

Stowarzyszenie
Wspierania
Rozwoju IMPULS 46 – 200
Kluczbork, ul.
Wołczyńska 25

150

100








Trening umiejętności społecznych z
elementami konstruktywnej oceny i
motywacji – 2 grupy szkoleniowe
Poradnictwo oraz wsparcie w
zakresie podniesienia kompetencji
życiowych – 2 grupy szkoleniowe
Prowadzenie zajęć socjokulturalnych
– projekt „Noc Świętojańska”
Warsztaty psychologiczne
Prowadzenie zajęć z zakresu
turystyki historycznej w ramach
projektu „Perunica”
Prowadzenie grupy wsparcia dla osób
współuzależnionych i ofiar przemocy
w rodzinie
Realizacja szkoleń i warsztatów
psychologicznych dla rodzin
zastępczych

40

10

2010.09

ADS Consulting
Sp. z o.o 70302 Szczecin,
ul. Boh. Getta
Warszawskieg
o 24

30

-





Trener, psycholog
Warsztaty i szkolenia
Praca na rzecz rodzin zastępczych

Zajęcia psychologiczne w ramach projektu
„Mamy coś do udowodnienia II”.
Świadczone w Publicznym Gimnazjum w
Radłowie.
Zajęcia psychologiczne w ramach projektu
„Mamy coś do udowodnienia II”.
Świadczone w Publicznej Szkole
Podstawowej w Sternalicach.

60

2010.11 –
2011.06

Gmina Radłów
46 – 331
Radłów, ul.
Oleska 3

20

60




Psycholog
Praca na rzecz dzieci i młodzieży

50

2010.06-08
2011.06-10
2013.03-07

200

Psycholog, trener
Terapia psychologiczna grupowa i
indywidualna, warsztaty i
szkolenia
Praca na rzecz rodzin zastępczych


-





Psycholog, trener
Terapia psychologiczna grupowa i
indywidualna, warsztaty i
szkolenia
Praca na rzecz osób bezrobotnych
Psycholog, trener
Terapia psychologiczna grupowa i
indywidualna, warsztaty i
szkolenia
Praca na rzecz dzieci i młodzieży,
sprawców i ofiar przemocy
domowej, osób uzależnionych i
współuzależnionych

24



Realizacja projektu systemowego dla
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Walcach, grupowe i indywidualne
zajęcia psychologiczne. Kurs
opiekun/opiekunka środowiskowa

35

2011.02-08
2012.02-06
2013.04-08
2014.02-04

Ośrodek
Pomocy
Społecznej 47 –
344 Walce, ul.
Zamkowa 87

350

100





Psycholog, trener
Terapia psychologiczna grupowa i
indywidualna, warsztaty i
szkolenia
Praca na rzecz osób bezrobotnych

25



Prowadzenie „Grupy Wsparcia” dla osób
współuzależnionych

40

2011.042013.06

Centrum
Terapii
Psychoedukacji
S. C. Opole ul.
Bielska 13/2

200

-





Psycholog
Terapia psychologiczna
Praca na rzecz i ofiar przemocy
domowej, osób uzależnionych i
współuzależnionych

26



20

2010.12

Administracja
Oświaty
Kluczbork ul.
Kościuszki 1

50

-




Psycholog, trener
Praca na rzecz dzieci i młodzieży

27



Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z
zakresu przeciwdziałania przemocy i
agresji oraz zapobiegania
występowania trudności
adaptacyjnych realizowane na terenie
szkół
Realizacja projektu systemowego dla
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Malczycach

39

2011.04-05
2012.04-05

Ośrodek
Pomocy
Społecznej
Malczyce,
Traugutta 15

50

40




Psycholog, trener
Terapia psychologiczna grupowa i
indywidualna, warsztaty i
szkolenia
Praca na rzecz osób bezrobotnych

Powiatowe
Pomocy
Rodzinie ul.
Konopnickiej 8
Olesno

60

-





Psycholog
Terapia psychologiczna grupowa
Praca na rzecz sprawców
przemocy domowej

-

170




Psycholog, trener
Terapia psychologiczna grupowa i
indywidualna
Praca na rzecz osób
niepełnosprawnych

28



Prowadzenie zajęć korekcyjno –
edukacyjnych dla sprawców
przemocy w rodzinie

10

2011.05-11

29



Prowadzenie zajęć dla osób
niepełnosprawnych, zagrożonych
wykluczeniem społecznym.

20

2011.0901.2012

Uniwersytet
Opolski




30



Prowadzenie zajęć dla osób
niepełnosprawnych mających na celu
zwiększenie ich kompetencji
społecznych i zawodowych.

160

2011.11-12
2013.09-11

WTZ Olesno,
WTZ Uszyce,
WTZ
Zawadzkie

270

180





Psycholog, trener
Terapia psychologiczna
Praca na rzecz osób
niepełnosprawnych

31



Grupowe i indywidualne zajęcia dla
uczniów

60

2011.092012.06

Byczyńskie
Stowarzyszeni
e Oświatowe
TARCZA
Polanowice 92,
46-220
Byczyna,

32



Realizacja projektu systemowego dla
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Byczynie „Razem ku przyszłości”

10

2012.06 07

OPS 46-220
Byczyna ul.
Okrężna 27 A

50

80




Psycholog, trener
Praca na rzecz dzieci i młodzieży

-

75




Psycholog, trener
Terapia psychologiczna grupowa i
indywidualna, warsztaty i
szkolenia
Praca na rzecz osób bezrobotnych


33



Realizacja projektu systemowego dla
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zawoni, grupowe i
indywidualne zajęcia psychologiczne.
Kurs opiekun/opiekunka
środowiskowa

10

2012.05-07

Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej 55 –
106 Zawonia ul.
Trzebnicka 11

35

100





Psycholog, trener
Terapia psychologiczna grupowa i
indywidualna, warsztaty i
szkolenia
Praca na rzecz osób bezrobotnych

34



Prowadzenie szkoleń dla Członków
Zespołów Interdyscyplinarnych z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

40

01.01.201331.12.2013

Centrum
Rozwoju
Rodziny
Pozytywka.
Lublin, ul.
Truskawkowa
22

140

0





Psycholog, trener
Warsztaty i szkolenia
Praca na rzecz członków
Zespołów Interdyscyplinarnych

35



Indywidualne konsultacje
psychologiczne dla osób
uzależnionych, współuzależnionych,
sprawców i ofiar przemocy w
rodzinie.

20

2013.01 –
nadal

Ośrodek
Pomocy
Społecznej 47 –
344 Walce, ul.
Zamkowa 87

-

100





Psycholog
Terapia psychologiczna
Praca na rzecz i ofiar przemocy
domowej, osób uzależnionych i
współuzależnionych

36



Grupowe i indywidualne zajęcia
psychologiczne oraz warsztaty z
savoir vivre biznesowego dla osób
niepełnosprawnych, po 45 roku życia
oraz dla osób w wieku 18-27 lat. W
ramach zadań: „Aktywizacja

70

11.2012 –
nadal

EMAT
Pośrednictwo
doradztwo
pracownia
psychologiczna.
64 – 200

420

580




Psycholog, trener
Szkolenia i warsztaty, terapia
psychologiczna grupowa i
indywidualna
Praca na rzecz młodzieży, osób
niepełnosprawnych, osób



zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych z powiatu m.
Gliwice, m. Ruda Śląska, m. Zabrze”
oraz „Kompleksowy program
aktywizacji społeczno-zawodowej
osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym z powodu ubóstwa i
bezrobocia w województwie śląskim”
oraz „Młodzi Ślązacy aktywni na
rynku pracy”.

37




Wolsztyn,
Dąbrowskiego
1

Szkolenia dla osób usamodzielniających
się i opuszczających placówki
wychowawcze.
Szkolenia dla rodzin zastępczych.

55

12.2013r.
12.2014r.

bezrobotnych

Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie 63500
Ostrzeszów, ul.
Zamkowa 17

60

-





Trener
Szkolenia i warsztaty
Praca na rzecz rodzin zastępczych

38



Prowadzenie szkoleń dla Członków
Zespołów Interdyscyplinarnych z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

50

01.08.201308.8.2013

Centrum
Rozwoju
Rodziny
Pozytywka.
Lublin, ul.
Truskawkowa

120

0





Psycholog, trener
Warsztaty i szkolenia
Praca na rzecz członków
Zespołów Interdyscyplinarnych

39



Prowadzenie warsztatów z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla
pracowników instytucji pomocowych.

60

01.04.201430.09.2014

Centrum
Szkoleniowo
Doradcze,
Zabrze, ul.
Żurawia 19.

160

0





Psycholog, trener
Warsztaty i szkolenia
Praca na rzecz członków
Zespołów Interdyscyplinarnych

40



Prowadzenie grupowego i
indywidualnego wsparcia
psychologicznego.

30

01.10.201415.12.2014

Stowarzyszenie
Animacji
Lokalnej
Arkona,
Byczyna, ul.
Paruszowicka
14B/5

50

30





Psycholog, trener
Warsztaty i szkolenia
Praca na rzecz rodzin

