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Superwizja dla asystentów rodzin
Celem zajęć superwizyjnych jest wsparcie w przezwyciężaniu trudności
merytorycznych oraz emocjonalnych jakie niesie ze sobą bezpośrednia praca
w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Superwizja zakłada wymianę
doświadczeń, możliwość przedyskutowania problemów oraz profilaktykę
wypalenia zawodowego, a tym samym wzmocnienie umiejętności pracowników
i podniesienie efektywność świadczonych usług.
Spotkania superwizyjne będą realizowane bezpośrednio w instytucjach systemu
wspierania rodziny i pieczy zastępczej na terenie województwa śląskiego
wybranych w procesie rekrutacji.
Superwizja zostanie zrealizowana do 15 czerwca 2020 roku.
Asystenci rodzin z terenu województwa śląskiego.
Do 12 osób w grupie.
Po zakwalifikowaniu instytucji do udziału w superwizji, zostanie przesłany drogą
elektroniczną link do formularza zgłoszeniowego dla uczestników. Formularze
zgłoszeniowe uczestników należy złożyć wraz z oświadczeniem w wyznaczonym
terminie.
Do udziału w superwizji będą mogły przystąpić wyłącznie osoby, które
pozytywnie przejdą proces rekrutacji.
Superwizja dla asystentów rodzin, obejmuje między innymi:

Zagadnienie
merytoryczne:

Informacje
organizacyjne:

Termin rekrutacji:

Forma zgłoszeń:

a) pracę nad poszczególnymi przypadkami w celu neutralizacji
mechanizmów obronnych, powstających w relacji asystent- klient,
b) pracę nakierowaną na przyjęcie trudnych emocji, powstałych w wyniku
ciągłego stykania się z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem,
c) wydobywanie i werbalizowanie tzw. wiedzy ukrytej, powiązanej
z emocjami, postawami, sądami, wiedzy intuicyjnej i integrowanie ich
z wiedzą teoretyczną,
d) współpraca interdyscyplinarna na rzecz dziecka i rodziny,
e) procedury i emocje związane z odbieraniem dziecka z rodziny.
Każda z instytucji korzystająca z superwizji, zobowiązana jest do udostępnienia
sali mogącej pomieścić wszystkich uczestników grupy na czas wszystkich spotkań.
Czas trwania pojedynczego spotkania wynosi maksymalnie 4 godziny zegarowe.
Łączny czas trwania dla jednej grupy (instytucji) wynosi maksymalnie 20 godzin.
Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest dostarczenie (pocztą lub
osobiście) oryginału formularza zgłoszenia instytucji do udziału w projekcie:
„szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy
zastępczej” w nieprzekraczalnym terminie do 29 października 2019 roku.
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://rops-katowice.pl/.
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 wyznaczonym terminie.

Dodatkowych
informacji udziela:

Zasady
uczestnictwa:

Superwizorzy:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Zespół ds. realizacji projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr
systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.
E-mail: szkolenia_power@rops-katowice.pl
Telefon: 32 7306859
Zasady uczestnictwa w superwizjach 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”.
Patrycja Staniszewska - psycholog, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii,
trener PTP II stopnia, socjoterapeutka, we współpracy z Krakowskim Centrum
Psychodynamicznym uczestniczy w superwizjach prowadzonych przez
superwizorów Personality Disorders Institute of the Weill Medical College of
Cornell University w Nowym Jorku, specjalizujących się w leczeniu zaburzeń
osobowości metodą TFP, kierownik ds. szkoleń ŚOPP.
Zuzanna Korga - psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeutka młodzieży,
superwizor psychoterapii. Obecnie jako współpracownik Krakowskiego Centrum
Psychodynamicznego podejmuje dalsze szkolenie z zakresu psychoterapii
zaburzeń osobowości.

