
Nazwa szkolenia: Mediacje w pracy z rodziną – grupa II 

Informacja 

ogólna: 

Celem szkolenia jest nabycie kompetencji w zakresie wykorzystywania 

elementów mediacji w codziennej pracy z rodzinami 

Termin                              

i miejsce 

realizacji: 

Szkolenie realizowane będzie dla jednej grupy szkoleniowej w trybie 

wyjazdowym w Liburnia Hotel & Spa w Cieszynie w terminach: 

I moduł: 11-13.03.2020 r. 

II moduł: 18-20.03.2020 r. 

 

Grupa docelowa: 
Asystenci rodzin z terenu województwa śląskiego. 

Liczba miejsc: I grupa - 20 osób 

Zagadnienie 

merytoryczne: 

Program szkolenia składa się z 48 godzin dydaktycznych/  

(6 dni szkoleniowych), obejmujących m.in. następujące zagadnienia 

tematyczne: 

 

Moduł I - Podstawowe zasady rozwiązywania konfliktów w drodze mediacji: 

 

 rodzaje konfliktów i sposoby ich rozwiązywania, 

 zasady specyfika, standardy oraz przebieg prowadzenia mediacji,  

 wskazania i przeciwwskazania do podjęcia mediacji, 

 komunikacja interpersonalna w mediacjach, 

 rola mediatora i jego wpływ na przebieg mediacji,  

 etyka mediatora w pracy z rodziną. 

 

Moduł II - Praktyczne umiejętności prowadzenia mediacji w pracy z rodziną: 

 

 zastosowania mediacji w sprawach rodzinnych, specyfika mediacji 

rodzinnych, 

 metody i techniki prowadzenia mediacji w pracy z rodziną, 

 mediacje w konfliktach z udziałem dzieci, 

 dokumenty sporządzane w procesie mediacji, 

 formułowanie ugody i porozumienia, 

 praktyczne warsztaty z zakresu prowadzenia procesu mediacji w pracy                

z rodziną. 

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 

zbierania zgłoszeń,  w ciągu kilku dni 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                        

o zakwaterowaniu, które zostaną przekazane osobom zakwalifikowanym                        

na szkolenie, drogą mailową. 

Termin 

rekrutacji: 

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest dostarczenie (pocztą lub 

osobiście) do siedziby ROPS oryginału formularza zgłoszeniowego wraz                     

z oświadczeniem uczestnika projektu (RODO) w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 29 stycznia 2020 roku. 

Forma zgłoszeń: 

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego formularza 

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

W zgłoszeniu rekomendujemy podawanie indywidualnego, bezpośredniego 

do Państwa adresu e-mail (np. poczty służbowej imiennej) zamiast adresu 

ogólnego (np. e-mail sekretariatu, działu kadr itp.). Znacznie ułatwia                      

to komunikację i zapewnia szybszy kontakt w przypadku zakwalifikowania                

na szkolenie. 

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 

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”. 

Trenerka: 

Beata Lutomska – magister pedagogiki o specjalności pedagogika 

resocjalizacyjna, mediator, trener. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy                

z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej oraz z rodzinami biologicznymi 

przeżywającymi trudności opiekuńczo-wychowawcze. Posiada doświadczenie               

w pracy z rodziną z wykorzystaniem metod i technik mediacji oraz sposobów 

rozwiązywania konfliktów i sytuacji trudnych w rodzinie. 
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