
 
 

I Praca z kandydatami na rodziców adopcyjnych w oparciu o genogram: 

 

Informacja ogólna: 

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania 

metody genogramu, zasad jego wykorzystywania i interpretacji oraz stosowania                             

w diagnostyce rodzinnej. 

Termin                                      

i miejsce realizacji: 

Szkolenie realizowane będzie dla jednej grupy szkoleniowej w trybie 

stacjonarnym w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Effect, ul. Staromiejska 6, 

Katowice. 

Termin: 17 – 19.05.2017 

Grupa docelowa: 

Pracownicy Filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego oraz niepublicznych 

ośrodków adopcyjnych działających na zlecenie Samorządu Województwa 

Śląskiego.  

Liczba 

uczestników: 
18 osób. 

Zagadnienie 

merytoryczne: 

Program szkolenia składa się z 25 godzin dydaktycznych  

(3 dni szkoleniowe), obejmujących m.in. następujące zagadnienia tematyczne: 

  teoretyczne aspekty metody genogramu, 

  zasady konstruowania genogramu, 

  kierunki diagnozy w pracy z genogramem - prezentacja sposobów 

wykorzystania genogramu, 

  genogram w pracy z dziećmi, 

  zastosowanie genogramu w interwencjach psychoterapeutycznych, 

  warsztaty dotyczące sporządzania i interpretacji genogramu, 

  wykorzystanie genogramu w pracy z kandydatami na rodziców 

adopcyjnych 

Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatowej, z wykorzystaniem ćwiczeń, 

gier symulacyjnych, analizy przypadków, dyskusji, analizy własnych zachowań. 

Informacje 

organizacyjne: 

Zajęcia realizowane będą w trybie stacjonarnym.                                                                         

Organizator zapewnia przerwę kawową, obiad oraz materiały dydaktyczne. 

Termin rekrutacji: 

Warunkiem udziału w procesie rekrutacji jest dostarczenie (pocztą lub osobiście) 

oryginału formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia uczestnika projektu                 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 maja 2017 roku. 

Forma zgłoszeń: 

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego formularza 

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

Wydrukowany i podpisany formularz wraz z oświadczeniem uczestnika projektu 

należy dostarczyć do siedziby ROPS. 

Dodatkowych 

informacji udziela: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 

Zespół ds. realizacji projektu pn. Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych. 

tel.: 032 730 68 84,  

e-mail: mkwiatkowska@rops-katowice.pl  

Zasady 

uczestnictwa: 

 

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez ROPS:  

http://rops-katowice.pl/dopobrania/szkolenia/2016.11.09-reg.pdf  
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Trenerka: 

 

 

Roma Ulasińska - Specjalistka psycholog kliniczny, certyfikowana 

psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii Polskiego Towarzystwa 

Psychiatrycznego oraz certyfikowana psychoterapeutka European Association for 

Psychotherapy. Pracuje w Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci                

i Młodzieży UJ CM. Autorka i współautorka publikacji w czasopismach naukowych 

z dziedziny psychoterapii dzieci, Młodzieży, Rodzin oraz problematyki zaburzeń 

odżywiania i problematyki adopcji. Ma długoletnie doświadczenie w pracy 

psychoterapeutycznej, dydaktycznej i szkoleniowo-doradczej. Pracuje także jako 

trener i konsultant zarządzania oraz zajmuje się diagnozą potencjału 

pracowników.  

 

 

 

 

 

 


