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ASYSTENT RODZINY
KURS KWALIFIKACYJNY
OPIS PROGRAMU
Kurs jest realizowany w systemie dziennym lub zaocznym

Kurs realizowany jest w Kolegium Pracowników Służb
Społecznych w Biłgoraju. Istnieje możli wość organizacji
kursu poza siedzi bą Kolegium.

ATUTY
 Zdobycie wiedzy z zakresu prawa, psychologii rozwojo wej,
psychoprofilaktyki, terap ii rodzin oraz metodyki pracy
asystenta rodziny.
 Nabycie u miejętności opracowywania oraz realizacji planu
pomocy rodzinie na pozio mach : socjalnym, psychologicznym,
wychowawczy m, społeczny m, zawodowy m, a także prawny m.
 Rozwinięcie
własnych
kompetencji poprzez
wzrost
umiejętności ko munikacyjnych oraz negocjacji i med iacji.
 Zdobycie narzędzi do tworzen ia specyficznej diagnozy
klinicznej jednostki oraz efektywnego planu korekcyjnego.
 Osiągnięcie u miejętności z zakresu metodyki pracy asystenta
rodziny.
 Rozs zerzenie i ugruntowanie wied zy z zakresu pedagogiki
wychowawczej.
 Poznanie efektywnych sposobów postępowania w sytuacji
kry zysowej.
UWAGA! Program kursu jest zgodny z wymogami Us tawy
o ws pieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia
9 czerwca 2011 r. Program kursu zatwierdzony został przez
Mi nistra Pracy i Polityki Społecznej (Decyz ja 12/2014/Ar).

INFORMACJE DOTYC ZĄC E C ZAS U TRWANIA:
Kurs zaoczny: trwa ok. 3 miesięcy (10 zjazdów weekendowych)
Kurs dzienny: trwa ok. 2 miesięcy (25 godzin tygodniowo)

AYS TENT RODZINY – NOWY ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ!
To obecnie najszybciej rozwijający się rynek pracy – szacuje się, że
w najbliższych latach liczba miejsc pracy dla asystentów rodzin
wzrośnie kilkunastokrotnie.

Kolegium Pracowników Służb S połecznych w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, ul. „Wira” Bartoszewskiego 10

Adresaci












osoby z wykształceniem średni m lub średni m niepełnym
(nie wymagana matura)
absolwenci studiów wy ższych chcący poszerzyć wiedzę
dotyczącą zagadnień rodziny
pracownicy socjalni
nauczyciele
psychologowie
pedagodzy
policjanci
osoby pracujące w charakterze asystentów rodziny
osoby zajmujące się zawodowo pracą z osobami
zagro żonymi marginalizacją społeczną
pracownicy Urzędów Gmin
wszyscy zainteresowani pracą asystenta rodziny

Opis metodyki szkolenia:
Zajęcia odbywają się w formie:
 wykładów;
 warsztatów
 praktyk zawodowych.

Cele







Przygotowanie uczestników do samodzielnego planowania
i doboru adekwatnych metod i technik pracy z rod ziną
szczególnie podczas wykonywania d ziałań profilaktycznych
oraz prewencyjnych;
Poszerzen ie wied zy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej
i medycznej związanej z funkcjonowaniem współczesnej
rodziny;
Wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności
z zakresu konstruktywnej ko munikacji i kontaktu interpersonalnego
Rozwój p redyspozycji osobistych i ko mpetencji zawodo wych asystenta rodziny niezbędnych podczas prowadzonych
różnych form wsparcie rodziny: poradnictwa, terapii,
rozwiązy wania
ró żnych
problemó w
społecznych,
opiekuńczo-wychowawczych.

Wymagane dokumenty:





odpis lub kopia świadectwa szkoły ponadgimnazjalnej lub
dyplomu ukończonych studiów wy ższych;
kopia dowodu osobistego;
jedno zdjęcie;
wypełniony arkusz zgłoszenio wy (do pobrania ze strony
www).

Kontakt:
Kolegium Pracowników Służb S połecznych
ul. „Wira” Bartoszewskiego 10, 23-400 Biłgoraj
tel. 51 310 89 99
e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl
WIĘCEJ INFORMACJI NA

www.kpssbilgoraj.edu.pl

