
Nazwa szkolenia: 
Warsztat pracy asystentów rodzin. 

Informacja 

ogólna: 

Celem szkolenia jest wzmocnienie kompetencji osób pracujących jako asystenci 

rodzin, poprzez zwiększenie wiedzy merytorycznej i metodycznej w zakresie 

wykonywanych zadań.  

Termin                              

i miejsce 

realizacji: 

Szkolenie realizowane będzie dla dwóch grup szkoleniowych w trybie 

wyjazdowym w  jednym z hoteli na terenie województwa śląskiego w terminach:  

Moduł I – od 09.04 do 11.04.2018r. 

Moduł II – od 09.05 do 11.05.2018r. 

Moduł III – od 06.06 do 08.06.2018r. 

Moduł IV – od 20.06 do 22.06.2018r. 

Moduł V – 04.07 do 06.07.2018r. 

Uwaga: terminy dla obu grup są takie same. Zajęcia obu grup będą 

odbywały się równocześnie. 

Dokładne miejsce realizacji szkolenia zostanie podane w późniejszym terminie. 

Grupa docelowa: Asystenci rodzin z terenu województwa śląskiego. 

Liczba miejsc: 
Dwie grupy szkoleniowe- każda licząca maksymalnie 20 osób.  

Łącznie: 40 osób 

Zagadnienie 

merytoryczne: 

Cykl szkoleniowy składający się z 5 modułów, w tym każdy liczący: 

24 godziny dydaktyczne / 3 dni szkoleniowe. Łącznie: 120 godzin / 15 dni 

szkoleniowych. 

 

Moduł I 

Rola i zadania asystenta rodziny w kontekście działania innych służb społecznych 

– wsparcie, pomoc a interwencja, łączność a koordynacja służb: 

 

✓ funkcje asystenta rodziny, 

✓ bezpośrednia praca z rodzicami, 

✓ bezpośrednia praca z dziećmi, 

✓ działania pośrednie realizowane na rzecz dziecka i rodziny, 

✓ organizacja własnego warsztatu pracy, 

✓ współpraca służb w obszarze pracy z rodziną. 

 

Moduł II 

Wybrane modele pracy asystenta rodziny: 

 

✓ praca z indywidualnym przypadkiem, 

✓ model skoncentrowany na rozwiązaniach, 

✓ podejście systemowe w pracy z rodziną. 

 

Moduł III 

Etapy metodycznego działania asystenta rodziny i odpowiadająca                              

im dokumentacja: 

 

✓ metody diagnozy rodziny, 

✓ ocena sytuacji rodziny, 



✓ tworzenie planu pracy z rodziną- wyznaczanie celów, 

✓ realizacja założeń planu z uwzględnieniem narzędzi motywacji, 

✓ podsumowanie/zakończenie współpracy z rodziną,  

✓ monitoring sytuacji rodziny. 

 

Moduł IV 

Wykorzystanie mediacji i dialogu motywującego w pracy z rodziną: 

 

✓ zasady działania mediacji, 

✓ dialog motywujący jako narzędzie w pracy z rodziną, 

✓ rola asystenta rodziny w procesie zmiany sytuacji rodziny. 

 

Moduł V 

Rola asystenta rodziny w interwencji kryzysowej. 

 

✓ katalog czynności interwencyjnych, 

✓ współpraca służb w zakresie interwencji kryzysowej, 

✓ ponadstandardowe formy wsparcia w zakresie interwencji kryzysowej. 

 

Rekomenduje się udział we wszystkich modułach szkolenia, celem zrealizowania 

w całości założonego programu. Uczestnik ma jednak możliwość wyboru tych 

tematów modułów, które szczególnie uwzględniają jego indywidualne potrzeby. 

Informacje 

organizacyjne: 

Organizator zapewnia wyżywienie, zakwaterowanie oraz materiały szkoleniowe            

i  dydaktyczne. Każda z osób zgłoszonych na szkolenie, po zakończeniu procesu 

rekrutacji, otrzyma informację wiadomością e-mail o wyniku rekrutacji. 

UWAGA! Możliwość skorzystania z zakwaterowania dotyczy uczestników 

szkoleń spełniających warunek posiadania miejsca zamieszkania w miejscowości 

innej niż ta, w której odbywa się szkolenie oraz utrudnionego dojazdu na miejsce 

realizacji zajęć, na podstawie przedłożonych i podpisanych oświadczeń. 

Oświadczenia zostaną przekazane osobom zakwalifikowanym na szkolenie, drogą 

mailową. 

Termin 

rekrutacji: 

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest dostarczenie (pocztą lub 

osobiście)  oryginału formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem 

uczestnika projektu w nieprzekraczalnym terminie do 23 lutego 2018 roku.  

Forma zgłoszeń: 

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego formularza 

zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://rops-katowice.pl/.  

Wydrukowany i podpisany formularz należy dostarczyć do siedziby ROPS.  

UWAGA: Zgłoszenie zostaje uznane za prawidłowe po dopełnieniu wszystkich 

formalności tj. zgłoszeniu się poprzez formularz zamieszczony na stronie,                           

a następnie jego wydrukowanie, podpisanie wraz z uzyskaniem zgody 

bezpośredniego przełożonego oraz przesłanie do siedziby ROPS w wyznaczonym 

terminie. Do zgłoszenia papierowego należy dołączyć podpisane oświadczenie 

uczestnika projektu. 

Dodatkowych 

informacji 

udziela: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 

Zespół ds. realizacji projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr 

systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”. 

Tel. (32) 730 68 59 

http://rops-katowice.pl/


e-mail:  szkolenia_power@rops-katowice.pl  

Zasady 

uczestnictwa: 

Zasady uczestnictwa w szkoleniach określono w Regulaminie uczestnictwa                            

w szkoleniach i superwizji organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Szkolenie                            

i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”. 

 


