
 

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

SZKOLENIE 

BEZPIECZEŃŚTWO PRACOWNIKA SOCJALNEGO 

PODCZAS WYKONYWANIA ZADAŃ   

(SZKOLENIE Z ELEMENTAMI SAMOOBRONY)  

W RAMACH PROJEKTU „NOWE SPECJALNOŚCI II STOPNIA SPECJALIZACJI W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY 

ODPOWIEDZIĄ NA NOWE WYZWANIA” 

Opis szkolenia:  

Pracownicy socjalni niejednokrotnie wykonując czynności zawodowe narażeni są na różnego rodzaju 

sytuacje zagrażające ich zdrowiu i życiu. Bezpieczeństwo pracowników socjalnych postrzegane jest 

zarówno w kategoriach bezpieczeństwa indywidualnego jednostki oraz bezpieczeństwa 

przedstawicieli instytucji społecznej. O ile ustawodawca zapewnia pracownikowi socjalnemu ochronę 

prawną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych oraz uprawnienia do skorzystania z pomocy 

psychologicznej w przypadku wystąpienia sytuacji bezpośrednio zagrażających jego życiu lub zdrowiu 

w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi (art. 121 ustawy o pomocy społecznej, 

Dz.U.2020.1876), o tyle to sami pracownicy socjalni muszą poradzić sobie w sytuacjach zagrożenia w 

pracy z klientem.  

Cel szkolenia:  

 nabycie przez uczestników wiedzy na temat bezpieczeństwa pracy socjalnej, rozpoznawania 
sytuacji potencjalnego zagrożenia, sposobu postępowania w takich sytuacjach, ustawowych 
warunków działania w stanie obrony koniecznej, a także odpowiedzialności za przekroczenie 
jej ram 

 wyposażenie uczestników w praktyczne stosowania podstawowych technik samoobrony oraz 
zachowania się w sytuacjach zagrożenia, zwiększenie zasobów osobistych i społecznych 
uczestników szkolenia 

Adresaci szkolenia: 

 osoby posiadające wykształcenie wyższe uprawniające do wykonywania zawodu pracownika 

socjalnego 

Program szkolenia:  

1. Bezpieczeństwo pracownika socjalnego w świetle prawa. Pracownik socjalny jako funkcjonariusz 

publiczny. Ochrona prawna funkcjonariuszy publicznych przy realizacji obowiązków. Uprawniania         

i możliwości pracownika socjalnego w obszarze zapewnienia mu bezpieczeństwa. Instytucja obrony 

koniecznej. 

2. Zagrożenia w pracy pracownika socjalnego. Diagnozowanie sytuacji zagrożenia oraz modele 

reakcji kryzysowych. Rozpoznawanie symptomów zagrożenia. Reakcje na wydarzenia zagrażające 

zdrowiu bądź życiu.  



 

                                                                                                                                                                                                                                                        

3. Radzenie sobie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia ze strony agresywnego klienta -podstawy 

bezpieczeństwa osobistego. Przeciwdziałanie eskalacji przemocy w sytuacji kryzysowej. Techniki 

deeskalacyjne w komunikacji z klientem pomocy społecznej.  

4. Samoobrona w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Techniki bezpiecznego, kontrolowanego 

upadku. Technik uderzeń, odepchnięć i kopnięć oraz obrony przed nimi. Podstawowe techniki obrony 

przed atakiem nożem lub innym niebezpiecznym narzędziem. Samoobroną w ograniczonej 

przestrzeni (CQB). 

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych, 2 dni 

Miejsce i sposób organizacji zajęć szkoleniowych: 

- zajęcia stacjonarne będą odbywać się w sobotę i niedzielę w godzinach 9.00-16.00 na Wydziale 

Nauk Społecznych Uczelni Korczaka w Warszawie  

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.  
5.Jedna osoba może wziąć udział w jednym szkoleniu. 
6.Warunkiem uruchomienia szkolenia jest zakwalifikowanie 20 uczestników. 
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