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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Harmonogram szkolenia „Pracownik socjalny jako lider zespołu interdyscyplinarnego”
02-04.11.2011 :: Hotel Arkadia :: Legnica
Dzień 1
Godzina
9.30-10.00
10.00-10.10
10.10-11.45
11.45-12.00

12.00-13.30

13.30-14.00

14.00-15.30

15.30-15.45

15.45-17.15

17.15-17.45

Nazwa
Rejestracja uczestników szkolenia
Rozpoczecie szkolenia + informacje organizacyjne
1. Definicja i charakterystyka zespołu interdyscyplinarnego.
2. Rodzaje zespołów interdyscyplinarnych.
Szkolenie
3. Założenia i cele zespołu.
4. Członkowie zespołu a osoby wspierające.
Przerwa kawowa
5. Formalne aspekty funkcjonowania Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego.
a) powoływanie LZI (podstawy prawne, umowy o współpracy),
b) tworzenie regulaminu LZI,
Szkolenie
c) dokumentacja zespołów interdyscyplinarnych - tworzenie, analiza przykładów
dokumentacji funkcjonujących zespołów interdyscyplinarnych,
d) zgłaszanie pracy z przypadkiem na zespole interdyscyplinarnym,
e) zakończenie pracy z przypadkiem na zespole interdyscyplinarnym.
Obiad
6. LZI i praca w zakresie przeciwdziałania przemocy i patologiom społecznym.
7. Obszary działalności zespołów.
7.1. Praca zespołu interdyscyplinarnego w sytuacji przemocy w rodzinie
Szkolenie
a) charakterystyka zjawiska przemocy
b) metody diagnozy i i interwencji wobec sprawcy i ofiary przemocy
c) budowanie strategii postępowania LZI w sytuacji przemocy domowej
Przerwa kawowa
7.2. Praca zespołu interdyscyplinarnego z dzieckiem i rodziną z problemami
wychowawczymi.
a) rodzaje problemów wychowawczych i strategie interwencji
b) budowanie strategii postępowania LZI
Szkolenie
7.3. Praca zespołu interdyscyplinarnego w sytuacji uzależnienia wśród dzieci i
młodzieży, dorosłych
a) charakterystyka problemu uzależnienia i dysfunkcji rodziny
b) budowanie strategii postępowania LZI w sytuacji uzależnienia
Kolacja
Dzień 2

Godzina
7.30-8.30

8.30-10.00

10.00-10.15
10.15-11.45
11.45-12.00
12.00-13.30

Nazwa
Śniadanie
1. Zadania instytucji/osób w rozwiązywaniu problemu przemocy w rodzinie / patologii
społecznych
a) Policja
b) Prokuratura
c) Pomoc społeczna
Szkolenie
d) Służba zdrowia
e) Organizacje pozarządowe
2. Tworzenie i organizacja zespołów.
a) Etapy rozwoju zespołu
b) Zasady uwzględniane przy tworzeniu zespołu
c) Członkowie zespołu
Przerwa kawowa
3. Role pracownika socjalnego w zespole
4. Komunikacja w zespole
Szkolenie
a) komunikacja werbalna/pisemna/niewerbalna/,
b) zasady skutecznej komunikacji,
c) bariery komunikacyjne.
Przerwa kawowa
Szkolenie
5. Najważniejsze cechy lidera.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Style kierowania zespołem.
13.30-14.00

14.00-15.30

15.30-15.45
15.45-17.15
17.15-17.45

Obiad
7. Trudności, które mogą pojawić się w pracy zespołowej
a) wewnętrzne
b) zewnętrzne
Szkolenie
8. Ewaluacja pracy zespołu
a) Ewaluacja wewnętrzna
b) Ewaluacja zewnętrzna
c) Superwizje
Przerwa kawowa
9. Akty prawne dotyczące przemocy
Szkolenie
10. Współpraca służb/instytucji/osób : lokalne koalicje na rzecz przeciwdziałania
przemocy, procedury działania LZI.
Kolacja

Dzień 3
Godzina
7.30-8.30
8.30-10.30
10.30-10.45
10.45-12.45
12.45-13.15

Nazwa
Śniadanie
1. Współpraca w działaniach interwencyjnych i procesie pomocy, standardy udzielania
pomocy.
Szkolenie
2. Interwencja i pomoc: etapy pomocy, formy pomocy, pułapki procesu pomagania.
3. Typy przypadków badanych przez zespół interdyscyplinarny.
Przerwa kawowa
4. Analiza przypadku/teoria: zgłoszenie przypadku, wstępna ocena, planowanie,
pomoc, ewaluacja, zakończenie.
Szkolenie
5. Analiza przypadku metodą LZI – praca w grupach.
6. Podsumowanie szkolenia, wypełnienie ankiet i wręczenie świadectw ukończenia
szkolenia.
Obiad
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