SZKOLENIE

PRACA Z PRZYPADKIEM W OPARCIU
O NOWATORSKIE TECHNIKI PRACY SOCJALNEJ (DIALOG
MOTYWUJĄCY, COACHING, PODEJŚCIE
SKONCENTROWANE NA ROZWIĄZANIACH)
W RAMACH PROJEKTU „NOWE SPECJALNOŚCI II STOPNIA SPECJALIZACJI W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY
ODPOWIEDZIĄ NA NOWE WYZWANIA”

Opis szkolenia:
Metody pracy z jednostkami i rodzinami pozostają nadal otwarte, z uwagi na toczącą się
od kilkudziesięciu lat dyskusję o metodach diagnostycznych i funkcjonalnych w pracy z przypadkiem.
Pracownicy socjalni w praktyce kierują się teoriami zaczerpniętymi z różnych modeli
(psychosocjalnego, funkcjonalnego, problemowego, modyfikacji zachowań, problemowego,
rodzinnej terapii grupowej i innych) oraz metodą łączącą zasady pochodzące z różnych teorii
z własnym, indywidualnym stylem pracy. Proces pracy z przypadkiem dzieli się na cztery etapy:
rozpoznanie, ocenę, interwencję i zakończenie. Obecnie poszukuje się modelu pracy z przypadkiem,
rodziną, który dałby możliwość budzenia sił i motywacji klientów do zmiany, tak, aby potrafili oni
sami znajdować rozwiązania wielu swoich problemów i wyrażali chęć i gotowość do zmiany. O ile nie
ma gotowych rozwiązań w pracy z przypadkiem z uwagi na indywidualność klienta, o tyle pracownik
socjalny może wykorzystać w swojej pracy nowatorskie techniki pracy socjalnej, tj.: dialog
motywujący, coaching, podejście skoncentrowane na rozwiązaniach itp.
Cel szkolenia:




pogłębienie przez uczestników wiedzy na temat nowatorskich metod pracy z klientem,
uwzględniając podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, dialog motywujący czy coaching
nabycie wiedzy na temat wykorzystywania nowatorskich technik pracy z klientem w praktyce
pracy socjalnej
wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności procesu zmiany w oparciu
o nowatorskie techniki pracy

Adresaci szkolenia:


osoby posiadające wykształcenie wyższe uprawniające do wykonywania zawodu pracownika
socjalnego

Program szkolenia:
1.Proces pracy z przypadkiem. Etapy procesu zmiany z uwzględnieniem zasad interwencji.
2.Główne założenia nowatorskich technik pracy socjalnej, m.in.: dialog motywujący, podejście
skoncentrowany na rozwiązaniach, coaching, mediacje etc. i wykorzystywanie ich w procesie
zmiany klienta.

3.Wykorzystanie nowatorskich technik pracy z klientem w praktyce pracownika socjalnego – case
work:
3.1. rozpoznanie i cena;
3.2. wybór technik;
3.3. prezentacja wyników pracy oraz dyskusja.
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.

