
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
przygotowało projekty aktów wykonawczych do
ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i pieczy zastępczej, wśród których znalazły się
szkolenia na asystenta rodziny. Ustawa nakłada na
gminy obowiązek udzielania pomocy rodzinom
dysfunkcyjnym z dziećmi, która to pomoc będzie
realizowana poprzez działania asystenta
rodzinnego. Jego zadaniem będzie udzielanie
wsparcia rodzinom w przezwyciężaniu trudności
związanych z opieką i wychowaniem małoletnich
dzieci.

Program szkolenia Asystent rodziny 

posiada akredytację 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

(Decyzja nr 19/2012/Ar z dnia 27.04.2012 r.).

UCZESTNICY:

Szkolenie skierowane jest do pracowników
socjalnych, posiadających doświadczenie
i obejmujących stanowisko asystenta rodziny oraz
tych, którzy rozważają jego objęciew przyszłości.

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie „Asystent rodziny” prowadzone będzie
zgodnie z założeniami ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej nad

dzieckiem, a jego celem jest przygotowanie
pracowników socjalnych, którzy obejmują to
stanowisko lub osób które rozważają jego
objęcie w przyszłości, do pełnienia zawodowej

roli asystenta, poznanie praw i obowiązków
jakie stoją przed pracownikami i kierownikami

projektu, poznanie metod pracy socjalnej
z dysfunkcyjnymi rodzinami oraz zdobycie
praktycznych umiejętności udzielania pomocy
i wsparcia członkom takich rodzin.

KORZYŚCIU Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik:

• pozna metody i techniki pracy z rodziną
jako całością oraz z poszczególnymi jej
członkami,

• usystematyzuje posiadaną wiedzę,

• wymieni się doświadczeniami z innymi
uczestnikami,

• dzięki warsztatom będzie miał możliwość
przećwiczenia w praktyce zdobytej wiedzy.
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PROGRAM SZKOLENIA:

I. Wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego, 
administracyjnego, karnego, zabezpieczenia 
społecznego oraz prawa pracy

II. Podstawy psychologii

III. Pedagogika rodziny

IV. Edukacja zdrowotna

V. Podstawy teoretyczne i metodyczne pracy 
socjalnej z rodziną

VI. Diagnozowanie rodziny i środowiska 
rodzinnego

VII. Patologia i dysfunkcja środowiska rodzinnego

VIII. Dzieci ze specjalnymi potrzebami 
wychowawczymi i edukacyjnymi

IX. Metody rozwiązywania sytuacji kryzysowych, 
problemów wychowawczych i 
psychologicznych 

X. Mediacja w rodzinie 

XI. Etyka pracy asystenta rodziny

XII. Terapia własna – diagnoza zasobów

XIII. Komunikacja społeczna, trening 
interpersonalny, trening rozwoju osobistego

XIV. Stres zawodowy, strategie radzenia sobie ze 
stresem

XV. Aktywizacja rodziny

XVI. Elementy ekonomiki i organizacji 
gospodarstwa domowego – trening 
budżetowy

XVII. Trening umiejętności wychowawczych

XVIII. Instytucje pomocy dzieciom i rodzinie – sieć 
interdyscyplinarna

XIX. Praktyka zawodowa - 30h

FORMA ZAJĘĆ:

Szkolenie będzie prowadzone w formie

warsztatów doskonalących umiejętności
praktyczne, z elementami wykładu-

prezentacji, analizą przypadków – na bazie
doświadczenia prowadzących oraz dyskusji.

Pamiętaj:

Asystent rodziny ma obowiązek podnosić
swe kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach
z zakresu pracy z dzieckiem i rodziną oraz

poprzez samokształcenie.
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Czas trwania szkolenia:

Szkolenie w wymiarze 200 godzin dydaktycznych 
+ 30 godz. praktyk*

* oferujemy pomoc w znalezieniu praktyk

Miejsce szkolenia: Gliwice

Cena szkolenia: 1800 zł brutto (1463,41 zł netto*)

* Do podanych cen nie dolicza się podatku VAT
w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany
w co najmniej 70 % ze środków publicznych. W
pozostałych przypadkach obowiązuje cena brutto.

Cena obejmuje:

• analizę potrzeb szkoleniowych

• materiały szkoleniowe dla Uczestnika

• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na wzorze
MEN

W celu zgłoszenia chęci udziału w 
szkoleniu, prosimy o kontakt: 

tel. 512 925 500
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Gliwice, od 1 września 2012 r.

Zgłoszenie udziału


