SZKOLENIE

METODY I TECHNIKI PRACY SOCJALNEJ –
PRACA SOCJALNA Z RODZINĄ OPARTA NA
HOLISTYCZNYM ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW
(ZAJĘCIA WARSZTATOWE)
W RAMACH PROJEKTU „NOWE SPECJALNOŚCI II STOPNIA SPECJALIZACJI W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY
ODPOWIEDZIĄ NA NOWE WYZWANIA”

Opis szkolenia:
Praca socjalna jest profesją, która promuje zmianę społeczną i rozwój, społeczną spójność oraz
empowerment i wyzwolenie ludzi (…), angażuje ludzi i struktury społeczne do występowania
przeciwko życiowym trudnościom i na rzecz poprawy ludzkiego bytu (Szmagalski, 2018, s. 291).
Celem pracy socjalnej jest pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do
funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie
warunków sprzyjających temu celowi. Rodzina jest podłożem, na którym rozwija się człowiek i swego
rodzaju mikrokosmosem – odzwierciadlającym cały świat. Aby dokonywać zmian, rozwiązywać
problemy, należy poznać każdego z jej członków, jego uczucia, potrzeby i możliwości ukryte pod
powierzchnią zdarzeń codziennego życia i holistycznie rozwiązywać poszczególne problemy tkwiące
w rodzinie.
Cel szkolenia:





pogłębienie przez uczestników wiedzy na temat systemowego ujęcia rodziny, władzy
autonomii, komunikacji itp. w rodzinie; roli rodziny w kształtowaniu cech i postaw
poszczególnych jej członków
nabycie wiedzy z zakresu teorii resilience w pracy z rodziną
wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności pozwalające na diagnozę środowiska
rodzinnego (wywiad, genogram, ekomapa, kinetyczny portret rodziny) oraz występujących w
niej problemów (mapa problemów), określenie sposobów komunikowania się, potrzeb
i możliwości rodziny; pracę socjalną z rodziną na zasobach oraz pracę z rodziną w podejściu
skoncentrowanym na rozwiązaniach

Adresaci szkolenia:


osoby posiadające wykształcenie wyższe uprawniające do wykonywania zawodu pracownika
socjalnego

Program szkolenia:
1.System rodziny. Typy rodzin.
2.Diagnoza środowiska rodzinnego (wywiad; genogram; ekomapa; kinetyczny portret rodziny;
obserwacja; kwestionariusz samoopisowy).
3.Rodzina z problemem. Określenie zagrożeń i problemów. Mapa problemów. Potrzeby i
możliwości rodziny w radzeniu sobie z problemami.
4.Praca socjalna z rodziną oparta na zasobach. Określenie kategorii; zasoby; możliwości; cele. Praca
z przypadkami.
5.Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach. Realizacja podejścia skoncentrowanego na
rozwiązaniach w konkretnych sytuacjach problemowych rodziny.
6.Usprawnienie komunikacji wewnątrzrodzinnej. Ćwiczenia warsztatowe.
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.

