
Nazwa 

szkolenia: 

Diagnoza potrzeb – wstęp do opracowania indywidualnego planu pomocy  

i wsparcia osób / rodzin 

Informacja 

ogólna: 

Celem spotkania jest realizacja działań edukacyjnych w stosowaniu rezultatów 

projektu, poprzez upowszechnienie wiedzy w zakresie prowadzenia pracy z osobą / 

rodziną, zgodnie z założeniami modeli kooperacji, w tym z uwzględnieniem 

rekomendacji wypracowanych w trakcie testowania. 

 

Termin                              

i miejsce 

realizacji: 

1 – 2 czerwca 2021 roku (spotkanie dwudniowe), w godz. 9.00 – 14.00 

 

Spotkanie on-line. 

Grupa 

docelowa: 

Przedstawiciele instytucji pomocy i integracji społecznej, w szczególności 

pracownicy ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, 

a także przedstawiciele innych polityk sektorowych (systemu oświaty, NGO), z 

terenu województwa śląskiego. 

Liczba miejsc: Ok. 25 uczestników 

Zagadnienia 

merytoryczne 

spotkania: 

Program  spotkania zakłada łącznie 6 godzin dydaktycznych x 2 dni 

szkoleniowe: 

1. Analiza potrzeb osoby i rodziny, ocena i diagnoza w pracy socjalnej 

(wymagania metodyczne, jakościowe, standaryzacyjne. Dotychczasowe 

doświadczenia w obszarze praktyki). 

2. Multiprofesjonalny (interdyscyplinarny) wymiar oceny - diagnozy  

i planowania w pracy socjalnej. 

3. Zastosowanie zasady Empowerment na etapie oceny diagnozy sytuacji oraz 

planowania współpracy z osobą i rodziną. Partycypacyjny charakter diagnozy  

i planu współpracy w pracy socjalnej. 

4. Narzędzia analizy, diagnozy i planowania współpracy wykorzystywane  

w Ośrodkach pomocy społecznej. 

5. Wnioski dotyczące pracy aspektów metodyki pracy socjalnej po wdrożeniu 

modeli kooperacji – efekty, stosowane narzędzia, bariery, zasoby, rekomendacje. 

6. Analiza – diagnoza sytuacji rodziny, opracowanie indywidualnego planu 

współpracy – ćwiczenie umiejętności praktycznych przy wykorzystaniu wybranych 

narzędzi. 

 

Dokładny harmonogram zostanie podany wraz z potwierdzeniem udziału. 

 

Informacje 

organizacyjne 

- Spotkanie realizowane będzie w trybie zdalnym 

- Każda  z osób  zgłoszonych  na  spotkanie edukacyjne, po  zakończeniu  procesu  

rekrutacji,  otrzyma  informację  wiadomością e-mail o wyniku rekrutacji. 

Prowadzący: 

Maciej Sosnowski – ekspert ds. modelu w projekcie Kooperacje 3D, pedagog, 

specjalista pracy socjalnej, trener pracy, trener organizacji pozarządowych, metodyk 

pracy socjalnej, superwizor pracy socjalnej rekomendowany przez Polskie 

Towarzystwo Superwizji Pracy Socjalnej. Specjalizuje się w obszarach pracy 

socjalnej z osobami wykluczonymi oraz w zakresie motywacji i komunikacji  

w procesie pomagania. Uczestniczy w tworzeniu nowych form pracy socjalnej oraz 

standaryzacji pracy socjalnej na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy. 

 



Forma zgłoszeń: 

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego formularza 

zgłoszeniowego dostępnego na stronie  

https://rops-katowice.pl/category/aktualnosci-kooperacje-3d/ .  

Wydrukowany i podpisany formularz należy przesłać na adres mailowy - 

k3d@rops-katowice.pl (w miarę możliwości również w wersji papierowej do 

siedziby ROPS) 

UWAGA: Zgłoszenie zostaje uznane za prawidłowe po dopełnieniu wszystkich 

formalności tj. zgłoszenia się poprzez formularz zamieszczony na stronie,  

a następnie jego wydrukowanie, podpisanie oraz przesłanie mailem do dnia 

26.05.2021 roku. 

Dodatkowych 

informacji 

udziela: 

Zespół ds. projektu  „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz 

wsparcia osób i rodzin”  

Tel.: (032) 730 – 68 – 73 

e-mail: kooperacje@rops-katowice.pl 

Zasady 

uczestnictwa: 

 

 

Zasady uczestnictwa w szkoleniach określono w Regulaminie  uczestnictwa w 

formach wsparcia oraz innych działaniach organizowanych przez Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu 

„Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i 

rodzin”. 
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