
Bezpieczeństwo pracowników socjalnych i asystentów rodzin (D12) 

 
Projekt “Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”  

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Bezpieczeństwo pracowników socjalnych i asystentów rodzin 

Cel szkolenia 

i grupa docelowa 

 

Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji pracowników socjalnych i asystentów rodzin 

w zakresie dbałości o własne bezpieczeństwo, szczególnie w kontakcie z trudnym klientem. Szkolenie, 

dzięki wieloaspektowemu ujęciu tematu bezpieczeństwa zarówno pod kątem psychologicznym 

(radzenie sobie z trudnym, agresywnym klientem) jak i prawnym (prawa pracownika 

socjalnego/asystenta rodziny w kontakcie z agresywnym klientem), a także dzięki zajęciom 

z samoobrony,  ma za zadanie  przygotowanie pracowników do radzenia sobie w trudnych sytuacjach 

w pracy zawodowej. Szkolenie realizowane jest we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji. 

 

Grupa docelowa  

Pracownicy socjalni i asystenci rodzin, zatrudnieni w OPS i PCPR na terenie województwa śląskiego. 

 

Uwaga: Uprzejmie informujemy, iż prowadzona rekrutacja ma charakter uzupełniający. 

Na szkolenie pozostało jeszcze 12 wolnych miejsc. 

Program 

 

Szkolenie realizowane jest w formie dwudniowego zjazdu: 

 

 Bezpieczeństwo pracowników socjalnych i asystentów rodzin: 

 prawne aspekty bezpieczeństwa pracowników socjalnych/asystentów rodzin –uprawnienia; 

 rozpoznawanie własnych emocji, asertywność, radzenie sobie ze stresem, samokontrola, 

radzenie sobie z własną złością, dystans emocjonalny; 

 nawiązywanie pozytywnej (profesjonalnej) relacji pomocowej, komunikacja z trudnym 

klientem oraz prenegocjacje; 

 diagnozowanie sytuacji zagrożenia, modele reakcji; 

 działanie w sytuacji zagrożenia; 

 symulacje dotyczące bezpieczeństwa w trakcie sytuacji zagrożenia; 

 proste i skuteczne techniki samoobrony i obrony własnych granic; 

 symulacje prenegocjacji w sytuacji kryzysowej. 

Szkolenie wyjazdowe –  liczba dni – 2 

 

Uwaga – na szkoleniu przewidziane są praktyczne ćwiczenia fizyczne (elementy samoobrony) 

oraz symulacje sytuacji trudnych. 

Informacje 

organizacyjne 

 

Liczba wolnych miejsc – 12.  

Szkolenie będzie trwało 2 dni robocze. Zostanie ono zrealizowane w trybie wyjazdowym, w hotelu 

Tycjan w Milówce. Podczas szkolenia organizator bezpłatnie zapewnia  nocleg, wyżywienie oraz 

materiały dydaktyczne. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu uczestników do miejsc realizacji 

zajęć.  

Dokładne miejsca realizacji zajęć oraz terminy i szczegółowy harmonogram szkolenia zostaną 

przekazane osobom zakwalifikowanym. 

 


