
Nazwa 

szkolenia: 

Spotkanie edukacyjne pn. „Dialog motywujący w pracy socjalnej” 

Informacja 

ogólna: 

Celem spotkania edukacyjnego jest nabycie kompetencji w obszarze motywowania 

do zmiany osób lub rodzin korzystających z pomocy społecznej, w tym do udziału 

w procesie pomocowym realizowanym w oparciu o formułę multiprofesjonalną. 

Termin                              

i miejsce 

realizacji: 

Terminy dwudniowego spotkania edukacyjnego do wyboru:  

- 27.09.19r.(piątek), 30.09.19r.(poniedziałek) – Rybnik  

- 18.10.19r.(piątek), 21.10.19r.(poniedziałek) – Częstochowa 

Dokładne miejsce spotkania zostanie podane wraz z potwierdzeniem udziału.  

Grupa 

docelowa: 

Pracownicy ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie 

z gmin/powiatów biorących udział w projekcie pn. „Kooperacje 3D – model 

wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.   

Liczba miejsc: 2 grupy liczące po ok. 20 osób. Łącznie ok. 40 uczestników.  

Zagadnienia 

merytoryczne 

spotkania: 

Program  spotkania zakłada  16  godzin  dydaktycznych/ 2dni: 

1. Wprowadzenie do założeń dialogu motywującego. Motywacja i motywowanie – 

przekonania, wartości, emocje. Kształtowanie umiejętności komunikacji 

motywującej, komunikacja relacyjna. 

2. Narzędzia motywacyjne. Dostosowanie narzędzi do indywidualnych potrzeb osób 

i rodzin, motywowanie do pracy multiprofesjonalnej. 

3. Praca na oporze jako szansa do zmiany. Jak rozumieć opór i jak z nim pracować? 

4. Dialog motywujący w praktyce. Doskonalenie umiejętności pracy DM  

w kontekście zgłoszonych problemów. 

Spotkanie realizowane będzie w formule warsztatowej. 

Informacje 

organizacyjne 

- Spotkanie realizowane jest w trybie stacjonarnym – w sali szkoleniowej 

zlokalizowanej na terenie miasta zgodnego z wybranym terminem w godz. 08:00 – 

15:00. 

- Każda  z osób  zgłoszonych  na  spotkanie edukacyjne, po  zakończeniu  procesu  

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

- Organizator zapewnia materiały dydaktyczne oraz catering w postaci przerwy 

kawowej i obiadu. 

Trenerzy: 

Katarzyna Walioszczyk-Urbaniak – pedagog, certyfikowany coach, 

rekomendowany trener warsztatu Polskiego Towarzystwa  Psychologicznego,  

autorka licznych artykułów dot. pracy z klientami pomocy społecznej. Trener  wielu  

szkoleń z obszaru pomocy społecznej m.in.: praca z klientem trudnym, 

automotywacja, motywacja i pozafinansowe narzędzia motywacji, trening 

asertywności, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie trudnymi emocjami, 

kreatywne rozwiązywanie problemów i itp. Od wielu lat dzieli się z ludźmi swoją 

wiedzą i umiejętnościami z zakresu rozwoju osobistego oraz zarządzania. 

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. zgłoszenia się poprzez formularz zamieszczony na stronie,  

a następnie jego wydrukowanie, podpisanie oraz przesłanie do siedziby ROPS w 

terminie do dnia 09.08.2019 roku. 

http://rops-katowice.pl/


Dodatkowych 

informacji 

udziela: 

Zespół ds. projektu  „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz 

wsparcia osób i rodzin”  

Tel.: (032) 730 – 68 – 73 

e-mail: kooperacje@rops-katowice.pl 

Zasady 

uczestnictwa: 

 

 

Zasady uczestnictwa w szkoleniach określono w Regulaminie  uczestnictwa w 

formach wsparcia oraz innych działaniach organizowanych przez Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu 

„Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i 

rodzin”. 

 


