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HARMONOGRAM

“ Praca z rodziną – Asystent rodziny “
Data
realizacji
szkolenia

Przedmiot / Temat

I DZIEŃ
SZKOLENIA POWITANIE UCZENIKÓW
SZKOLENIA
28.09.11
a) problem uzaleŜnień w rodzinach.
Rodzina z problemem alkoholowym jako
przykład rodziny dysfunkcjonalnej
Role dzieci w rodzinie z problemem
uzaleŜnienia od alkoholu.
Cechy osób współuzaleŜnionych;
Diagnoza współuzaleŜnienia - pierwszy
kontakt z osobą współuzaleŜnioną;

przerwa
Sposoby motywowania do terapii
osób/współuzaleŜnionych;
Motywowanie osoby uzaleŜnionej do
podjęcia/leczenia-model intrewencji
alkoholowej
• Terapia osób współuzaleŜnionych,
terapia/DDA;
Placówki leczenia odwykowego

Przerwa obiadowa

Umiejętność nawiązywania kontaktu
Metoda empowermentu – wydobywanie
mocnych stron u klienta i stymulowanie
do wewnętrznej motywacji do zmiany.

Przerwa

Godziny
realizacji
szkolenia

Liczba godzin
szkolenia

Do
godz.10:00

10.15-11:45

2

11:4511:12:00

12::00-13:30

2

13:30-14:30

14:30-16:00

2

16:00-16.15

Wzmacnianie poczucia własnej wartości
jako początek pracy nad sobą
16:15-17:45
Elementy treningu interpersonalnego i
asertywności

2

Trener prowadzący szkolenie
(imię i nazwisko)

Kolacja

II DZIEŃ
SZKOLENIA
29.09.11

18:30

Śniadanie

8:00-9:00

Podejście skoncentrowane na
rozwiązaniach
Wyznaczanie celów zgodnie z modelem
WARTO

9.00-11.15

przerwa
Praca z oporem i motywowanie do
zmian-ĆWICZENIA

Przerwa obiadowa
Umiejętność pracy zespołowej (wspólne
omawianie klientów, superwizja,
ewaluacja postępowania
Współpraca asystenta rodziny z
zespołem interdyscyplinarnym oraz
innymi instytucjami i osobami
wspierającymi
Role i zadania asystenta rodziny - praca
w zespole
Przerwa

3

11:15-11:30

11:30-13:45

3

13:45-15:00

15.00-17:15

3

17:15-17.30

Umiejętność budowania i prowadzenia
indywidualnych programów korekcyjnych

17:30-18.15

1

w oparciu o wyniki ewaluacji -cd pracy
nad IPR
Przerwa / kolacja /
Rola superwizji w pracy asystenta
rodziny
Ewaluacja postępowania
Strategie i zabezpieczenie
długofalowości oddziaływań

III Dzień
30.09.11

Śniadanie

18.15-19.00

19:00-20:30

8:00-9:00

2

Budowanie lokalnej współpracy wielu
instytucji i organizacji zajmujących się
pomocą środowiskom
zmarginalizowanym.
Dzień III

Budowanie wsparcia dla rodziny i
zaplecza dla działań asystenta
Współpraca z organizacjami
działającymi na rzecz dziecka i rodziny

Przerwa
Kreatywne działania asystenta na rzecz
rodziny w środowisku lokalnym-dobre
praktyki

9.00-10:30

2

10:30-10.45

10.45- 12.15

Zakończenie szkolenia
Rozdanie certyfikatów
PoŜegnanie uczestników

12.15-12.45

Obiad - wyjazd

13.00-14.00

2
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