PROWADZONE DOSKONALENIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH
Szkolenie Konferencja Grupy Rodzinnej – metoda pracy z rodzinami w kryzysie
Szkolenia zawierały pedagogiczne podstawy funkcjonowania rodzin, dynamiki
mechanizmów rodzinnych w rozumieniu systemowym, genogram jako narzędzie do
identyfikowania sytuacji rodziny, metoda oparta o zasadę subsydiarności instytucji
pomagających, włączająca otoczenie społeczne i rodzinę rozumianą szeroko, a nie
nuklearnie. Ponadto omawiane były aspekty zastosowania metody w różnych sytuacjach
kryzysowych: alkoholizm, przemoc w rodzinie, przejęcie opieki nad dziećmi przez system
wsparcia rodziny lub w sytuacji zagrożenia umieszczeniem dzieci poza rodziną, czy w
naruszeniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej rodziny. Większość szkoleń realizowana była
w modułach dwu lub trzydniowych, co pozwalało na realizowanie symulacji Konferencji z
podziałem ról między uczestników szkolenia, ponadto poszczególne moduły oparte były o
warsztaty i ćwiczenia zgodnie z technikami edukowania osób dorosłych. W trakcie realizacji
istotnym elementem była praca warsztatem budowania interwencji z analizą doświadczeń
własnych uczestników.
Szkolenia prowadzone przez Fundację Nadzieja dla Rodzin, Toruń; realizowane na
zlecenie ROPS województwa kujawsko – pomorskiego, świętokrzyskiego, olsztyńskiego,
zachodniopomorskiego, pomorskiego i łódzkiego (300 godzin)
Szkolenie dla Zespołów Interdyscyplinarnych w zakresie przeciwdziałania patologiom
społecznym i przemocy
Szkolenie prowadzone dla 10 grup, każda po 6 dni szkoleniowych w dwóch modułach.
Zakres tematyczny: tworzenie i funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup
Roboczych, zadania tych podmiotów, podstawy prawne funkcjonowania, ochrona danych
osobowych, funkcjonowanie osób doznających przemocy i stosujących przemoc, sytuacja
dzieci w rodzinie przemocowej, bieżące i odroczone skutki doświadczania przemocy, modele
komunikowania przemocy przez dzieci, rozmowa z dzieckiem doświadczającym przemocy,
motywowanie sprawców przemocy do udziału w zajęciach korekcyjnych. Uzależnienia i ich
wpływ na funkcjonowanie rodzin, oddziaływanie substancji uzależniających na osoby
stosujące przemoc, formy diagnozowania uzależnienia od alkoholu. Funkcjonowanie osób
uzależnionych i współuzależnionych, formy ich terapii, identyfikowanie zasobów lokalnych,
role przyjmowane przez dzieci, techniki prowadzenia rozmów motywujących, zasady
komunikowania się, trenowanie budowania komunikatów asertywnych z wykorzystaniem
technik komunikowania (rozwiajnie umiejętności w tym zakresie), interwencja w chorobie
alkoholowej: przygotowania i dzień interwencji z ćwiczeniami według Vernona Johnsona.
Warsztaty pożytecznego komunikowania się i motywowania sprawców przemocy i osób
uzależnionych do podejmowania współpracy na rzecz trzeźwienia i zaniechania przemocy.
Szkolenie realizowane przez Akademia Kształcenia Zawodowego Gdańsk na zlecenie
ROPS województwa pomorskiego (500 godzin)
Superwizja/doradztwo dla koordynatorów metody KGR, województwa: kujawsko pomorskie, warmińsko - mazurskie, pomorskie i śląskie
Praca polegała na wspieraniu, motywowaniu, korygowaniu i wskazywaniu kierunków
pracy podejmowanych przez pracowników socjalnych i koordynatorów metody Konferencja
Grupy Rodzinnej. Doradztwo i superwizowanie tych działań były prowadzone w sytuacjach

kryzysów wspieranych rodzin: alkoholizm, przemoc w rodzinie, przejęcie opieki nad dziećmi
przez system wsparcia rodziny lub w sytuacji zagrożenia umieszczeniem dzieci poza rodziną,
czy w naruszeniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej rodziny.
Superwizja/doradztwo realizowane na zlecenie Fundacji Nadzieja dla Rodzin, Toruń;
realizowane na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, świętokrzyskiego,
olsztyńskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego i łódzkiego (600 godzin)
Szkolenie Interweniowanie w kryzysie rodziny – podstawowe strategie. Praca z rodziną
i nieletnim skoncentrowana na rozwiązaniach.
Szkolenie Przemoc domowa wobec dzieci i dorosłych – aspekty psychologiczne i prawne
Podstawowe informacje o przemocy domowej, funkcjonowaniu rodziny doświadczającej
przemocy, skutki prawne jej stosowania.
Sytuacje kryzysowe w rodzinach i doświadczane przez nieletnich, w tym nadużywanie
alkoholu i uzależnienie od niego oraz popełnianie czynów przestępczych. Podstawowe
techniki w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniu, ćwiczenia w zakresie ich
wykorzystywania. Praca z celem klienta i na wyjątkach w jego życiu. Rozbudowywanie
pozytywnej perspektywy, technika cudu i pytań relacyjnych.
Szkolenie organizowało Stowarzyszenie Aditus, Włocławek (30 godzin)

Szkolenie Zespół Interdyscyplinarny jako skuteczna metoda rozwiązywania problemów
społecznych
Skierowane do członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych
pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w procedurze Niebieskie Karty. Jednym z
aspektów szkolenia było wykorzystywanie modelu interdyscyplinarnego do inicjowania i
rozwiązywania występujących lokalnie problemów społecznych. Zespół interdyscyplinarny –
zakres działania; grupy robocze - rola i zakres działania. Określenie zadań poszczególnych
instytucji w rozwiązywaniu dysfunkcji społecznych (w tym rola instytucji rynku pracy i
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w aktywizacji społeczno-zawodowej osób z
rodzin wieloproblemowych). Określenie relacji pomiędzy instytucjami, obszarów współpracy
oraz potencjalnych pól współdziałania w rozwiązywaniu problemów społecznych. Badanie i
identyfikowanie zasobów społecznych. Określenie barier i ograniczeń współpracy oraz
badanie możliwości ich przezwyciężania. Wypracowywanie mechanizmów współpracy,
identyfikacja korzyści płynących ze współpracy. Diagnoza i identyfikacja oraz analiza
kluczowych problemów w środowisku oraz ich kontekstu instytucjonalnego. Role
poszczególnych instytucji tworzących ZI, w szczególności OPS. W jaki sposób porozumiewać
się w zespole interdyscyplinarnym, aby osiągnąć efekty. Niebieska karta jako narzędzie
motywujące do zmiany – scenariusz do rozmowy z ofiarami przemocy.
Szkolenie realizowane na zlecenie ROPS Toruń dla członków Zespołów
Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych
Doradztwo dla Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych w województwie
kujawsko – pomorskim

Doradztwo miało charakter dynamicznego podążania za potrzebami zgłaszających się
Zespołów bądź Grup. Odbyło się w 45 jednostkach administracyjnych z udziałem
reprezentantów ponad 50 jednostek organizacyjnych pomocy społecznej województwa
kujawsko - pomorskiego. Poruszane tematy to: interwencja w chorobie alkoholowej,
podstawowe informacje na temat uzależnienia alkoholowego i pracy z rodziną
współuzależnioną oraz z
osobą
uzależnioną,
przesłuchanie
małoletnich
świadków, treningi pożytecznego komunikowania się, zadania wynikające z przepisów
prawa, tworzenie Zespołów i Grup, sytuacje trudne w pracy GR i ich rozwiązywanie,
motywowanie osób uzależnionych i sprawców przemocy do podejmowania terapii, pomoc
dziecku krzywdzonemu, działania interwencyjne i praca w interwencji kryzysowej – różnice i
podejmowane działania, wykorzystywanie narzędzi diagnozujących sytuację osób i rodziny
wspieranej
Praca na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu
Szkolenie „Psychologiczne aspekty kontaktu z ofiarą i sprawcą przemocy w rodzinie.
Współpraca w ramach zespołów interdyscyplinarnych”.
Poruszana tematyka to: zjawisko przemocy (definicje, rodzaje, stereotypy), natura
przemocy (mechanizmy powstawania, rola uzależnień, uwarunkowania społeczno-kulturowe
i biologiczne, zjawiska towarzyszące, cykl przemocy), diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie
(objawy stosowania przemocy: fizyczne, emocjonalne, społeczne, charakterystyka ofiar
przemocy: wiktymizacja, efekty urazu, konsekwencje stosowania przemocy, strategie
radzenia sobie), pomoc ofierze przemocy (pierwszy kontakt z osobą doznającą przemocy,
elementy psychoterapii), podstawowe akty prawne dotyczące przemocy w rodzinie i
procedura „Niebieskie Karty”.
Szkolenie realizowane na zlecenie Dolnośląskiego ROPS w ramach Rządowego
Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” dla
policjantów dzielnicowych i kierowników rewirów

Szkolenie „Współpraca instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny w obszarze sytuacji
kryzysowych i interwencji skutkującej umieszczeniem dziecka poza rodziną”
Zakres tematyczny
1. Budowanie relacji współpracy między różnymi grupami zawodowymi (warsztat) Wzajemne
oczekiwania i stereotypy. Trudne sytuacje w procesie współpracy. Tworzenie klimatu
służącego współdziałaniu na danym terenie.
2. Interwencja kryzysowa dla pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów. Plany
działania w konkretnych sytuacjach kryzysowych – skuteczna interwencja
3. Niespójność sieci pomocowej, jako problem służb działających w obszarze sytuacji
kryzysowych.
4. Znaczenie współpracy i koordynacji działań w skutecznej interwencji w sytuacjach
kryzysowych skutkującej umieszczeniem dziecka poza rodziną”- wypracowanie wspólnych
procedur działania z podziałem na kompetencje poszczególnych służb
5. Interwencja kryzysowa jako kompleks zintegrowanych, interdyscyplinarnych działań
podejmowanych na rzecz dziecka i rodziny,
6. Standardy interwencji kryzysowej

7. Uprawnienia, kompetencje i zadania ośrodków pomocy społecznej, kuratorów rodzinnych,
policjantów - służb realizujących zadania na rzecz dziecka i rodziny w szczególności w
obszarze sytuacji kryzysowych i interwencji skutkującej umieszczeniem dziecka poza rodziną
8. Kompetencje i ograniczenia poszczególnych służb działających w obszarze sytuacji
kryzysowych i interwencji skutkującej umieszczeniem dziecka poza rodziną
9. Sprawne i kompletne przekazywanie informacji pomiędzy instytucjami działającymi w
obszarze interwencji skutkującej umieszczeniem dziecka poza rodziną
10. Wymiana informacji posiadanych przez poszczególne służby działające w sytuacjach
kryzysowych na rzecz dziecka i rodziny;
11. Interdyscyplinarność działań – praktyka i stan idealny w perspektywie uwarunkowań
prawnych
12. Analiza przypadków, w różnych sytuacjach problemowych, w szczególności w interwencji
skutkującej umieszczeniem dziecka poza środowiskiem rodzinnym
13. Warsztat – budowanie symulacji interwencyjnego umieszczenia dziecka poza rodziną

Szkolenie warsztatowe dla pracowników socjalnych zmierzające do podniesienia poziomu
bezpieczeństwa
Wzmocnienie tożsamości zawodowej (etosu zawodowego):
wzmocnienie poczucia wartości własnej uczestników jako reprezentantów zawodu zaufania
publicznego
wzmocnienie poczucia tożsamości zawodowej
wywołanie poczucia wpływu na budowanie jednostek pomocy społecznej jako instytucji
reprezentującej określoną kulturę organizacyjną szkolenia
wzmocnienie kompetencji identyfikowania modelu zarządzania w jops
Obrona konieczna; zapoznanie z regulacjami w zakresie ochrony prawnej pracowników
socjalnych
Opracowanie kategorii sytuacji trudnych i niebezpiecznych związanych z pracą socjalną:
- źródła sytuacji trudnych
- wpływ pracowników socjalnych i osób wspomaganych na wystąpienie trudności w relacjach
i sytuacji zagrożenia
- zapoznanie z regulacjami prawnymi
Specyfika przemocy ze względu na płeć, świadomość działania oraz strategie działania
napastników
- ryzyka doświadczania ataku bezpośredniego oraz werbalnego w zależności od płci
- podejmowanie działań wobec osób stosujących przemoc z zachowaniem zasad
bezpiecznego interweniowania
- rozpoznawanie strategii przyjmowanych przez agresorów i przyjmowania stosownych
strategii obronnych
Rozwój umiejętności prowadzenia negocjacji w stanach nagłych; podstawowe narzędzia i
techniki negocjacji, fazy negocjacji oraz kontraktowanie
- praca w parach i w trójkach: zamiana komunikatów agresywnych, radzenie sobie w sytuacji
zaczepek słownych
- ćwiczenia z wykorzystaniem reframingu, parafrazy oraz wykorzystywania technik
niewerbalnych

Nabycie umiejętności stosowania prostych i skutecznych technik samoobrony oraz
wzmacnianie umiejętności obrony własnych granic
- analiza sytuacji zagrożeń i możliwych do zastosowania technik samoobrony i obrony
własnych granic
Pomoc przedmedyczna; podstawowe informacje dotyczące resuscytacji, zapoznanie z
działaniami bezpośrednimi z użyciem fantomu
Omówienie technik RKO
Ćwiczenia indywidualne z wykorzystaniem fantomu
Szkolenie prowadzone na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej województwa
kujawsko – pomorskiego
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Konsultacje i poradnictwo dla pracowników socjalnych zatrudnionych w 45 jednostkach
organizacyjnych pomocy społecznej na terenie województwa kujawsko pomorskiego z
zakresu umiejętności interpersonalnych i społecznych, metodyki pracy socjalnej, diagnozy
socjalnej, warsztatu pracy pracownika socjalnego/aksjologii pracy socjalnej, polegające na
wzmacnianiu kompetencji zawodowych pracowników socjalnych.
Tematyka konsultacji/poradnictwa obejmowała zajęcia zgodnie z zamówieniami składanymi
przez poszczególne Ośrodki Pomocy Społecznej i dotyczyła:
Ukierunkowania pracowników socjalnych na współdziałanie w Zespołach
Interdyscyplinarnych i Grupach Roboczych
Analizowania bieżących przypadków udzielanej pracy socjalnej i analiza case
Uzupełniania wiedzy z zakresu pomagania rodzinom w sytuacji doświadczania przemocy
Definiowania kompetencji i obowiązków podmiotów procedury NK
Pomocy w wypracowaniu rozwiązań na tworzenie lokalnych miejsc pomagania
Analizowania sytuacji interwencyjnego umieszczania dziecka poza rodziną
Poszukiwania rozwiązań w pracy z rodziną poprzez oparcie na pracy zespołowej
Poznania technik motywowania
Umiejętności analizowania sytuacji dziecka / rodziny doświadczającej przemocy w oparciu o
narzędzia
Analizowania sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka i podejmowania konkretnych
zachowań zabezpieczających dziecko
Koordynowania pracy podmiotów pomagających w sytuacjach kryzysowych
Uzupełnienia podstaw teoretycznych w zakresie zachowań osób krzywdzonych i
krzywdzących oraz zjawiska przemocy domowej
Pracy na zasobach,

Wykorzystywania zasad pożytecznego komunikowania się
Prowadzenia rozmów z osobami stosującymi przemoc, doświadczającymi przemocy
dorosłymi i dziećmi
Diagnozowania sytuacji rodzin
Budowania relacji współpracy z przedstawicielami podmiotów procedury Niebieskie Karty
Prowadzenia rozmów z osobami krzywdzonymi i krzywdzącymi
Rozpoznawania własnych trudności w procesie pomagania rodzinom doświadczającym
przemocy
Pracy na zasobach własnych uczestników oraz radzenia sobie ze stresem

Przygotowanie pracowników socjalnych oraz pozostałych specjalistów pomocy społecznej
w zakresie metodycznym
Konsultowanie przygotowania bieżących Konferencji Grupy Rodzinnej przez pracowników
socjalnych
Poradnictwo merytoryczne i metodyczne dla Koordynatorów KGR i pracowników socjalnych
między innymi w MOPR Kielce, MOPR Gdańsk, MOPS Janikowo, MOPS Będzin, GOPS Zgierz,
MOPR Olsztyn, FRDL Szczecin, MOPR Włocławek.

Zajęcia dydaktyczne dla uczestników szkolenia specjalizacyjnego II stopnia w zawodzie
pracownik socjalny Praca socjalna z osobami uzależnionymi.
Zakres tematyczny:
Zachowania szkodliwe młodzieży i młodych dorosłych – czynniki ryzyka i czynniki chroniące
System rodzinny osoby uzależnionej
Profilaktyka uzależnień
Współpraca instytucjonalna na rzecz osób i rodzin z grup ryzyka
Diagnoza rodziny
Motywowanie w leczeniu uzależnień
Metoda społeczności terapeutycznej
Uzależnienia niesubstancyjne
Fazy kontaktu z SPA i ich symptomy
Motywowanie do zmiany
Konsultacja Projektów Socjalnych
Specjalizacja prowadzona przez Olsztyńska Szkoła Biznesu
Superwizja rodzin zastępczych
liczba godzin: 98 godz. zegarowych, tj. 130 godz. Dydaktyczne, w okresie IV 2017 – VI 2018
Warsztaty dla rodzin zastępczych „Umiejętności radzenia sobie ze stresem
liczba godzin szkoleniowych: 75 godz. zegarowych, tj. 100 godz. Dydaktycznych, II 2017 – VI
2018
Poradnictwo rodzinne dla rodzin biologicznych i zastępczych
Liczba godzin 450 godz. Zegarowych, tj. 600 godz. dydaktycznych

Termin II 2017 – VI 2018
Na zlecenie ROPS Toruń
Warsztaty wprowadzające do superwizji pracy socjalnej
Na zlecenie ROPS Poznań XII 2017

