SZKOLENIE

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA
RODZINNEGO WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO
ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA RODZINY
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Z DNIA
8 KWIETNIA 2021 R. W SPRAWIE RODZINNEGO
WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO
W RAMACH PROJEKTU „NOWE SPECJALNOŚCI II STOPNIA SPECJALIZACJI W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY
ODPOWIEDZIĄ NA NOWE WYZWANIA”

Opis szkolenia:
Podstawowym narzędziem rozpoznania sytuacji osoby lub rodziny w pomocy społecznej jest wywiad
środowiskowy. Służy on zarówno celom związanym z prowadzeniem postępowań administracyjnych,
ale także diagnozie sytuacji osób i rodzin. Odpowiedzą na potrzeby pracowników socjalnych
w obszarze gromadzenia danych nt. sytuacji rodzinnej i życiowej klientów pomocy społecznej,
ustawodawca wprowadził zmianę dotychczasowego w drodze Rozporządzenia Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r., który ma być szerzej wykorzystywany jako narzędzie
diagnostyczne w praktyce i metodyce pracy pracownika socjalnego udzielającego wybranych
świadczeń w formie niefinansowej.
Cel szkolenia:




uaktualnienie i usystematyzowanie przez uczestników wiedzy związanej z przeprowadzaniem
rodzinnego wywiadu środowiskowego; nowych zasad i trybu przeprowadzania rodzinnych
wywiadów środowiskowych z uwzględnieniem poszczególnych grup klientów
wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności właściwego sposobu uzupełniania
poszczególnych części rodzinnego wywiadu środowiskowego zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego
wywiadu środowiskowego; elementy metodyki i praktyki przeprowadzania wywiadów na
konkretnych przykładach

Adresaci szkolenia:


osoby posiadające wykształcenie wyższe uprawniające do wykonywania zawodu pracownika
socjalnego

Program szkolenia:
1.Rodzinny wywiad środowiskowy po zmianach (obowiązujący od dnia 15.11.2021 r.):




zastosowanie wywiadów w postępowaniach administracyjnych
wywiad w świadczeniu i dokumentowaniu pracy socjalnej
sądy administracyjne o Rodzinny wywiad środowiskowy w aspekcie prawa administracyjnego

2.Rodzinny wywiad środowiskowy jako narzędzie pracy pracownika socjalnego. Zmiany w
rozporządzeniu:



trudności w przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, praca na przykładach, dobre i złe
praktyki
stan prawny „sprzed i po” wprowadzonych zmianach

3.Nowe zasady i tryb przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych z uwzględnieniem
poszczególnych grup klientów:







cel wywiadu w rozumieniu prawa (obowiązującego rozporządzenia)
pracownicy uprawnieni do przeprowadzania wywiadów
wywiad z opiekunami prawnymi i osobami ubezwłasnowolnionymi
wywiad w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia
wywiad z osobami chorymi i wymagającymi opieki
legitymacja pracownika socjalnego – okazywanie (elementy praktyczne)

4.Nowy druk wywiadu:




wypełnianie poszczególnych formularzy wywiadu
zmiany dotyczące poszczególnych formularzy
praktyka procedur wywiadu

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

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.

