Nazwa szkolenia:

Kurs podstawowy I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Informacja
ogólna:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z założeniami ideologicznymi TSR
oraz technikami i formami pracy możliwymi do wykorzystania jako narzędzia
w pracy w obszarze systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
Szkolenie realizowane będzie dla jednej grupy szkoleniowej w trybie
wyjazdowym, w postaci trzech modułów, liczących po 3 dni każdy, w terminach:
I moduł: 12 - 14.05.2021 roku.

Termin
i miejsce
realizacji:

II moduł: 09 - 11.06.2021 roku.
III moduł: 07 - 09.07.2021 roku.
Szkolenie realizowane będzie w Hotelu Zawiercie, ul Wierzbowa 6, Zawiercie.

Grupa docelowa:

Liczba miejsc:

Każdy moduł realizuje inne treści z zakresu tematu szkolenia, dlatego
rekomendujemy udział we wszystkich spotkaniach.
Osoby pracujące bezpośrednio z dzieckiem i rodziną w obszarze systemu
wspierania rodziny i pieczy zastępczej, przedstawiciele innych służb pracujących
z dziećmi i rodzinami biologicznymi oraz osobami sprawującymi pieczę zastępczą
z terenu województwa śląskiego.
I grupa - 20 osób.
Program szkolenia składa się
z 72
(9 dni szkoleniowych), obejmujący m.in.
tematyczne:

godzin dydaktycznych/
następujące zagadnienia

Moduł I – Teoretyczne założenia TSR - wprowadzenie:

Zagadnienie
merytoryczne:

 idea, geneza i podstawowe założenia TSR - wprowadzenie,
 filozofia nurtu TSR,
 koncentracja na problemie vs. koncentracja na rozwiązaniu, budowanie
relacji – praca na zasobach,
 umiejętność wzmacniania pozytywnych zasobów w kontekście pracy nad
rozwiązaniem,
 wprowadzenie do kluczowych narzędzi w pracy w nurcie TSR –
ćwiczenia praktyczne,

Moduł II - Metody pracy w nurcie TSR:
 prowadzenie spotkań z wykorzystaniem narzędzi TSR – zasady,
formułowanie celów,
 praca z klientem niezmotywowanym, praca na oporze i braku
dobrowolności ze strony klienta,
 umiejętność koncentracji na teraźniejszości i przyszłości w pracy
z klientem,

 ćwiczenia praktyczne – metoda skalowania, „pytanie o cud”, formy
dopasowane do specyfiki potrzeb klienta,
 inne metody i techniki wykorzystywane w nurcie pracy TSR.
Moduł III - Prowadzenie sesji, trudne sytuacje w pracy metodą TSR:





budowanie scenariuszy spotkań w oparciu o potrzeby klienta,
ćwiczenia praktyczne w zakresie prowadzenia sesji,
trudne sytuacje w pracy metodą TSR,
zakończenie pracy z klientem – umiejętność ewaluacji i podsumowań
współpracy,
 formy doskonalące warsztat pracy w nurcie TSR.
Szkolenie realizowane będzie w trybie wyjazdowym, zgodnie z harmonogramem
szkolenia,
który
zostanie
przekazany
z
wyprzedzeniem
osobom
zakwalifikowanym do udziału w formie wsparcia. Organizator zapewnia nocleg,
pełne wyżywienie, przerwy kawowe, materiały dydaktyczne i biurowe oraz
profesjonalną kadrę trenerską przez cały czas trwania szkolenia. Szkolenie jest
całkowicie bezpłatne.
Informacje
organizacyjne:

Informację o wynikach rekrutacji otrzyma każda zgłoszona
w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia zbierania zgłoszeń.

osoba,

W zgłoszeniu prosimy o podawanie indywidualnego, czyli bezpośredniego do
Państwa adresu e-mail (np. poczty służbowej imiennej) zamiast adresu
ogólnego (np. e-mail sekretariatu instytucji, działu kadr itp.). Znacznie
ułatwia to komunikację i przyspiesza procedurę rekrutacji na szkolenie.

Termin i forma
rekrutacji:

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego formularza
dostępnego na stronie http://rops-katowice.pl/, który po wydrukowaniu
i podpisaniu należy dostarczyć pocztą do siedziby ROPS wraz z oświadczeniem
uczestnika projektu (RODO) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia
2021 roku.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Dodatkowych
informacji
udziela:

Zespół ds. realizacji projektu pn. „Doskonalenie kompetencji 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 formach wsparcia organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Doskonalenie
kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

Trenerka:

Beata Dąbrowska - pracownik socjalny, socjolog, psychoterapeuta (ukończone
4-letnie całościowe szkolenie systemowe), trener – terapeuta TSR (ukończone 3letnie studia podyplomowe - Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny

Fontys Oso Holandia). Przeprowadziła ponad 4 000 godzin szkoleń i superwizji w
nurcie TSR. Jest superwizorem Wideotreningu Komunikacji (VIT) oraz
certyfikowanym superwizorem pracy socjalnej.Jest członkiem Polskiego
Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów
Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR); wykładowca UJ, Wyższej
Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie
(pomysłodawca oraz prowadząca zajęcia na studiach podyplomowych „Podejście
Skoncentrowane na Rozwiązaniach w Systemowym Pomaganiu).

