
 

DIAGNOZA I PLAN PRACY Z RODZINĄ PRZEŻYWAJĄCĄ 
TRUDNOŚCI W WYPEŁNIANIU FUNKCJI OPIEKUŃCZO-

WYCHOWAWCZYCH 
 

WAŻNE INFORMACJE: 
Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówimy zagadnienia z zakresu pracy z rodzinami, 
w których występują trudności opiekuńczo-wychowawcze. Zapoznamy uczestników z możliwościami 
tworzenia oraz realizacji planów pracy z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, w oparciu o pogłębioną diagnozę, we współpracy asystenta rodziny i innych specjalistów, 
których zaangażowanie jest niezbędne do udzielenia pomocy rodzinie.  

 
CELE I KORZYŚCI: 
· Wzmocnienie kompetencji przydatnych w codziennej pracy z rodzinami wieloproblemowymi. 
· Doskonalenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do oceny sytuacji rodziny przeżywającej trudności 

opiekuńczo-wychowawcze oraz prawidłowego opracowania planu pracy z rodziną.  
· Podniesienie jakości współpracy asystenta rodziny i innych specjalistów, których zaangażowanie jest 

niezbędne do udzielenia pomocy rodzinie. 
· Wymiana wiedzy i doświadczeń praktycznych.  
· Uzyskanie porad i wskazówek, wskazanie narzędzi przydatnych w bieżącej pracy z rodzinami 

wieloproblemowymi.  

PROGRAM: 
1. Pogłębiona diagnoza i ocena trudnych sytuacji w rodzinie, przy zaangażowaniu asystenta rodziny, 

pracownika socjalnego i innych specjalistów. 
2. Analiza własnych zasobów rodziny do przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych.  
3. Analiza źródeł wsparcia zewnętrznego rodziny. 
4. Plan pracy z rodziną jako narzędzie wsparcia rodziny.  
5. Formułowanie celów pracy z rodziną.  
6. Opracowanie zakresu realizowanych działań, mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji 

życiowych w rodzinie.  
7. Określenie przewidywanych efektów zaplanowanych działań.  
8. Współpraca asystenta rodziny, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownika socjalnego i innych 

specjalistów w zakresie wsparcia rodziny. 
9. Dyskusja, odpowiedzi na pytania. 

ADRESACI: 
Kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - asystenci rodziny, pracownicy 
socjalni. 

PROWADZĄCA:  
Socjolog, z wieloletnim doświadczeniem, jako pracownik socjalny i kierownik ośrodka pomocy społecznej oraz 
dydaktyk w obszarze pracy socjalnej. Ekspert w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i administracji 
publicznej. Od wielu lat specjalizuje się w stosowaniu prawa pomocy społecznej w praktyce. Na bieżąco śledzi 
zmiany przepisów i podnosi kompetencje zawodowe. Od 10 lat prowadzi szkolenia umożliwiające uczestnikom 
praktykowanie zdobytej wiedzy i umiejętności. Współautorka ogólnopolskich publikacji z zakresu 
zabezpieczenia społecznego. Konsultantka i doradczyni merytoryczna wybranych ośrodków pomocy 
społecznej. 



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Diagnoza i plan pracy z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
10 października 2022 r. Szkolenie w godzinach 10:00-14:00 

  

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku 
finansowania szkolenia ze środków publicznych. 

CENA 
zawiera: 

udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,  
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  
certyfikat ukończenia szkolenia,  
możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE  
DO 
KONTAKTU: 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Świętokrzyskie Centrum 

ul. Sienkiewicza 78, IV piętro, 25-501 Kielce 

tel. 41 344 66 30, 730-696-423, centrum@frdl.kielce.pl 
 

DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 
Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co 
najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐   NIE ☐ 

 
Proszę o przesłanie faktury i certyfikatu na adres mailowy: ………………………………………………………………………………… 
Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl.kielce.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności 
i ochrony danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 5 października 2022 r. 
UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone 
przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny 
z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie 
wystawionej i przesłanej FV. 

 

 
 
Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 


