
 

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

SZKOLENIE 

METODY I TECHNIKI PRACY SOCJALNEJ –  

PRACA SOCJALNA Z OSOBĄ PO ZAKOŃCZENIU 

ODBYWANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI        I JEJ 

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

ODPOWIEDZIĄ NA NOWE WYZWANIA” 

Opis szkolenia:  

Problematyka readaptacji, usamodzielnienia, braku recydywy, resocjalizacji i pracy socjalnej               

są powiązane ze sobą. Celem każdego ze wskazanych jest przystosowanie skazanego do życia             

w społeczeństwie po opuszczeniu zakładu karnego. W kreowaniu pracy socjalnej z osobą 

opuszczającą zakład karny, istotne jest rozpoznanie deficytów oraz trudności jednostki, która             

w wyniku różnorakich wydarzeń i sytuacji utraciła zdolność do sprawnego funkcjonowania                   

w środowisku i wypełniania ról społecznych, a w następstwie „doprowadziła do zakładu karnego”. 

Zadaniem pracownika socjalnego w pracy z osobą po zakończeniu odbywania kary pozbawienia 

wolności i jej rodziną jest usprawnienie lub odzyskanie przez skazanego zdolności do samodzielnego     

i satysfakcjonującego funkcjonowania w środowisku społecznym (Nocuń, Szmagalski, 1998) poprzez 

jego aktywizację oraz wsparcie najbliższych. Rocznie zakład karny opuszcza ok. 90 tyś. osadzonych.    

O ile, osoby te mogą korzystać ze specjalnie do tej grupy kierowanej pomocy postpenitencjarnej, 

pomocy społecznej, wsparcia organizacji pozarządowych, współczesne analizy wskazują                      

na niewystarczające rozwiązania prawne czy organizacyjne (Kacprzak, Kudlińska, 2014, s. 15), dlatego 

istotne wydaje się wskazanie rozwiązań metodycznych pracy socjalnej w obszarze pomocy dla osób 

opuszczających zakłady karne i ich rodzin.  

Cel szkolenia:  

 nabycie przez uczestników wiedzy w obszarze systemu pomocy postpenitencjarnej, 
reintegracji społecznej osób opuszczających zakład karny, diagnozy sytuacji rodzinnej, 
społeczno-ekonomicznej i zawodowej tej kategorii klientów oraz obaw i oczekiwań byłych 
skazanych oraz ich najbliższych   

 pogłębienie wiedzy nt. zasad oraz etapów pracy socjalnej z osobami opuszczającymi zakład 
karny i ich rodzinami  

 wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności pozwalające na diagnozę problemów       
i potrzeb osób opuszczających zakłady karne i ich rodzin; budowanie planu pracy                      
z uwzględnieniem teorii i technik pracy socjalnej (np. kontrakt socjalnym praca z oporem, 
dialog motywujący, praca socjalna oparta na zasobach) 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                        

Adresaci szkolenia: 

 osoby posiadające wykształcenie wyższe uprawniające do wykonywania zawodu pracownika 

socjalnego 

Program szkolenia:  

1.System pomocy postpenitencjarnej w Polsce a readaptacja społeczna więźniów. 

2.Sytuacja osób opuszczających zakład karny i ich rodzin (w obszarze sytuacji rodzinnej, społeczno-
ekonomicznej i zawodowej).  

3.Określenie czynników generujących recydywę i powstrzymujących przed powrotem do 
przestępstwa. 

4.Diagnozowanie w pracy socjalnej. Zasady i etapy diagnozy. Metody i techniki diagnozowania 

osób opuszczających zakłady karne i ich rodzin z uwzględnieniem możliwości wykorzystania, zalet 

oraz ich ograniczeń i wad. Wybrane techniki diagnostyczne (np. genogram, ekogram, linie czasu, 

sekwencje zachowania). Schemat diagnozy.  

5.Budowanie planu działania. Definiowanie problemu. Technika nadawania rangi problemom. 
Wyznaczanie celu pracy. Pytania pomocne w wyznaczaniu celów. 

6.Prowadzenie przypadku. Kontrakt socjalny. Praca z oporem osoby opuszczającej zakład karny. 

Dialog motywujący w pracy z osobami opuszczającymi zakłady karne i ich rodzinami. Wspieranie 

destygmatyzacji. Praca socjalna na zasobach klienta w przypadku osoby opuszczającej zakład 
karny.  

7.Praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy z osobą opuszczającą zakład karny i jej 
rodziną. 

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.  
 


