
 

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

SZKOLENIE 

SZKOLENIE METODY I TECHNIKI PRACY SOCJALNEJ 

– PRACA SOCJALNA Z OSOBĄ Z ZABURZENIAMI 

PSYCHICZNYMI I JEJ RODZINĄ –  

NOWE FORMY WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO  

(ZAJĘCIA WARSZTATOWE) 
W RAMACH PROJEKTU „NOWE SPECJALNOŚCI II STOPNIA SPECJALIZACJI W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY 

ODPOWIEDZIĄ NA NOWE WYZWANIA” 

Opis szkolenia:  

Wiedza społeczeństwa na temat zaburzeń i chorób psychicznych, jako złożonej i zróżnicowanej 

wewnętrznie kategorii jest bardzo ograniczona i obarczona negatywnymi stereotypami. Wynika to 

przede wszystkim z silnej stygmatyzacji osób chorych psychicznie, wieloletniej mitologizacji 

szaleństwa, braku wiedzy na temat zaburzeń i wsparcia osób oraz rodzin doświadczających tego 

problemu. W dobie narastających ryzyk, wciąż wzrasta liczba osób wykazujących zaburzenia 

psychiczne. Jak podaje dr Ali Jawaid z Instytutu Nenckiego w Warszawie, w Polsce liczba osób 

wykazujących zaburzenia psychiczne wynosi ok. 8 mln., co stanowi prawie 21% ludności („Frontiers of 

Psychiatry", 2021). Powyższe dane wskazują na kolejne wyzwanie dla pracowników socjalnych w 

obszarze pracy socjalnej oraz konieczność wieloaspektowego wsparcia osób z zaburzeniami 

psychicznymi i ich rodzinami.   

Cel szkolenia:  

 nabycie przez uczestników wiedzy w obszarze zaburzeń psychicznych oraz pracy z osobami z 
zaburzeniami psychicznymi: spektrum zaburzeń psychicznych, ogólne informacje nt. 
funkcjonowania psychospołecznego osób z zaburzeniami psychicznymi; podejście do 
rozwiazywania problemów społecznych wynikających z zaburzeń psychicznych; problemy w 
życiu rodziny osób z zaburzeniami psychicznymi; budowanie planu pracy z osobą i rodziną z 
zaburzeniami psychicznymi 

 wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności pozwalające na diagnozę problemów i 
potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami w obszarze pomocy i wsparcia; 
zasoby i możliwości osoby i rodziny; budowanie kontaktu z osobą wykazującą zaburzenia i jej 
rodziną; metody i techniki pracy z osobą z zaburzeniami psychicznymi i jej rodziną 

Adresaci szkolenia: 

 osoby posiadające wykształcenie wyższe uprawniające do wykonywania zawodu pracownika 

socjalnego 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                        

Program szkolenia:  

1.Spektrum zaburzeń psychicznych a choroba psychiczna. Charakterystyka wybranych zaburzeń 
psychicznych.  

2.Funkcjonowania psychospołeczne osoby z zaburzeniami psychicznymi i jej rodzina.  

3.Środowiskowy model opieki psychiatrycznej. 

4.Problemy w życiu rodziny osób z zaburzeniami psychicznymi; budowanie planu pracy z osobą i 
rodziną z zaburzeniami psychicznymi.  

5.Diagnoza problemów i potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami w obszarze 

pomocy i wsparcia; Budowanie mapy zasobów i możliwości osoby z zaburzeniami psychicznymi i jej 
rodziny.  

6.Budowanie profesjonalnego kontaktu z osobą wykazującą zaburzenia i jej rodziną; zasady 

współpracy z rodziną pacjenta. 

7.Metody i techniki pracy z osobą z zaburzeniami psychicznymi i jej rodziną (m.in. zastosowanie 

PSR, Dialogu Motywującego, Konferencji Grupy Rodzinne). 

8.Grupy wsparcia i interwencje w stanach nagłych.  

9.Programy terapii i edukacji rodzin.  

10.Budowanie programów edukacyjnych i społecznych w obszarze zmiany stereotypów i postaw 
wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. 

 

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych, 2 dni 

Miejsce i sposób organizacji zajęć szkoleniowych (do wyboru wariant I lub wariant II): 

-wariant I: zajęcia stacjonarne będą odbywać się w sobotę i niedzielę w godzinach 9.00-16.00           

na Wydziale Nauk Społecznych Uczelni Korczaka w Warszawie  

-wariant II: zajęcia niestacjonarne będą odbywać się w czwartek i piątek w godzinach 9.00-16.00              

w trybie on-line na platformie MS Teams  

Planowana data rozpoczęcia szkolenia: luty-marzec 2022 r. 

Jak wziąć udział w szkoleniu? 
*warunkiem uruchomienia szkolenia jest zakwalifikowanie 20 uczestników 

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową: 
prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami na 
adres e-mailowy: szkolenia.pomocspoleczna@uczelniakorczaka.pl  
dostępnego na stronie projektu: NOWE SPECJALNOŚCI II STOPNIA SPECJALIZACJI W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY 

ODPOWIEDZIĄ NA NOWE WYZWANIA - Uczelnia Korczaka 
 

mailto:szkolenia.pomocspoleczna@uczelniakorczaka.pl
https://uczelniakorczaka.pl/project/nowe-specjalnosci-ii-stopnia-specjalizacji-w-zawodzie-pracownik-socjalny-odpowiedzia-na-nowe-wyzwania/
https://uczelniakorczaka.pl/project/nowe-specjalnosci-ii-stopnia-specjalizacji-w-zawodzie-pracownik-socjalny-odpowiedzia-na-nowe-wyzwania/


 

                                                                                                                                                                                                                                                        

Napisz do nas lub zadzwoń:  
Kontakt: szkolenia.pomocspoleczna@uczelniakorczaka.pl 
Tel. 22 823 66 23 w.155, 110 / 573 337 651 
 
Dodatkowe informacje:  
1.Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny. 
2.Uczestnik szkolenia otrzyma materiały i pomoce dydaktyczne oraz zaświadczenia o ukończeniu 
szkolenia.  
3.Uczelnia Korczaka zapewnia pokrycie kosztów dojazdu i powrotu uczestników na trasie miejsca 
zamieszkania i miejsca, w którym prowadzone będą zajęcia, przy czym zwrot kosztów podróży nastąpi 
wyłącznie, gdy miejsce odbywania szkolenia znajduje się poza miejscem zamieszkania uczestnika oraz 
noclegu.  
4.Uczelnia Korczaka zapewnia przerwy kawowe oraz obiadowe.  
 


