
 

Cykl szkoleniowy pn. „Kompendium wiedzy pracownika socjalnego” 

Cel cyklu szkoleniowego: 

Celem cyklu szkoleniowego jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat zmian 

przepisów prawnych z obszaru pomocy społecznej, prawnych aspektów rządowych 

programów wsparcia i zasad ich wdrażania oraz zagadnień wynikających z niektórych 

ustaw, jak również doskonalenie umiejętności pracowników w zakresie radzenia sobie w 

trudnych sytuacjach zawodowych mogących zagrażać ich bezpieczeństwu. 

W skład cyklu szkoleniowego wchodzą następujące trzy moduły: Zmiany przepisów 

prawnych w obszarze pomocy społecznej (Moduł I), Rządowe programy wsparcia (Moduł 

II) oraz Bezpieczny pracownik (Moduł III). 

Grupa docelowa: 
Pracownicy socjalni oraz aspiranci pracy socjalnej zatrudnieni w OPS, GOPS, MOPS, 

MOPR i PCPR z terenu województwa śląskiego 

Liczba uczestników: Maksymalna liczba uczestników grupy szkoleniowej wynosi 20 osób. 

Terminy i miejsce realizacji 

szkolenia: 

Grupa I - Katowice/Piekary Śląskie – termin realizacji 26.01.-28.01.2022r. 

Grupa II - Katowice/Piekary Śląskie – termin realizacji 09.02.-11.02.2022r. 

Grupa III - Katowice/Piekary Śląskie – termin realizacji 23.02.-25.02.2022r. 

Grupa IV - Bielsko-Biała – termin realizacji 02.03.-04.03.2022r. 

Grupa V – Częstochowa – termin realizacji 16.03.-18.03.2022r. 

Grupa VI - Bielsko-Biała – termin realizacji 30.03.-01.04.2022r. 

Cykl szkoleniowy przeprowadzony zostanie w Katowicach/Piekarach Śląskich, 

Częstochowie i Bielsku Białej, przy czym szkolenie może zostać przeprowadzone w 

formie zdalnej lub hybrydowej, tj. zarówno w formie online, jak i z możliwością udziału w 

spotkaniu na miejscu, przy czym liczba osób, które wezmą udział w szkoleniu w formie 

tradycyjnej będzie mogła wynieść maksymalnie 10 osób. 

Informacje organizacyjne: 

- Cykl szkoleniowy składa się z III modułów trwających po 8 godzin dydaktycznych 

każdy, tj. łącznie z 24 godzin dydaktycznych – 3 dni szkoleniowe. 

- Każdy z uczestników weźmie udział we wszystkich III modułach składających się na 

cykl szkoleniowy. Nie ma możliwości wyboru I lub II modułów. 

- Szkolenie może być realizowane w formie zdalnej lub w  formie hybrydowej, tj. 

zarówno w formie online, jak i z możliwością udziału w spotkaniu na miejscu, przy 

czym liczba osób, które wezmą udział w szkoleniu w formie tradycyjnej będzie mogła 

wynieść maksymalnie 10 osób. 

- Organizator zapewnia materiały dydaktyczne dla wszystkich uczestników szkolenia, 

a także materiały biurowe, catering w postaci przerwy kawowej i obiadu oraz 

ubezpieczenie NNW dla uczestników szkolenia biorących udział w spotkaniu na 

miejscu.  

- Szkolenie przeprowadzone zostanie z zachowaniem reżimu sanitarnego. 



 

- Każdy uczestnik biorący udział w szkoleniu na miejscu zobowiązany będzie do 

zabrania ze sobą maseczki ochronnej oraz do złożenia w dniu szkolenia 

oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia. 

Zasady uczestnictwa: 

Zasady uczestnictwa określono w „Regulaminie uczestnictwa w szkoleniach 

organizowanych w ramach Projektu pn. „Doskonalenie zawodowe kluczowych 

pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II”. 

Zakres merytoryczny szkolenia: 

Moduł I: Zmiany przepisów prawnych w obszarze pomocy społecznej  

(8 godzin dydaktycznych/1 dzień szkoleniowy): 

- zmiany przepisów dotyczących domów pomocy społecznej; 

- zmiany w obszarze działalności środowiskowych domów samopomocy, w tym 

wprowadzone w związku z wejściem w życie Programu kompleksowego wsparcia dla 

rodzin „Za życiem”; 

- zmiany przepisów w zakresie prowadzenia i zapewniania miejsc w mieszkaniach 

chronionych - cel i sposób realizacji wsparcia, podział mieszkań chronionych, zasady 

weryfikacji wniosków o skierowanie do wsparcia i wydawania decyzji, świadczone 

usługi; 

- zmiany przepisów prawa w obszarze przeciwdziałania bezdomności - zasady  

i procedury kierowania do placówek udzielających schronienia oraz zgłaszania 

danych do rejestru miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia; 

- prawne aspekty realizacji usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług 

opiekuńczych; 

- zmiany w zakresie dostosowania ustawy o pomocy społecznej do wymogów RODO. 
 

Moduł II: Rządowe programy wsparcia 

(8 godzin dydaktycznych/1 dzień szkoleniowy): 

- prawne aspekty realizacji Programu „Posiłek w szkole i w domu”; 

- Program „Opieka 75+” – możliwość uzyskania przez gminę wsparcia w zakresie 

realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym; 

- prawne aspekty działań wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 23 

października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych - Program Centra Opiekuńczo - Mieszkalne oraz Program Usługi 

dla osób niepełnosprawnych; 

- działania wynikające z Rządowego Programu Dostępność Plus; 

- realizacja działania 4.7 Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - 

analiza potrzeb osób niepełnosprawnych, sposób realizacji działania, możliwość 

uzyskania przez samorząd dotacji z budżetu państwa, zasadność i zgodność  

z obowiązującymi przepisami składanych zapotrzebowań. 
 

Moduł III: Bezpieczny pracownik 

(8 godzin dydaktycznych/1 dzień szkoleniowy): 

- komunikacja z osobą agresywną – podstawowe zasady skutecznej komunikacji, 



 

 

 

techniki komunikacji deeskalacyjnej, komunikaty werbalne i niewerbalne mogące 

zwiększać ryzyko zachowań agresywnych; 

- techniki radzenia sobie w sytuacjach trudnych – sposoby rozpoznawania zagrożenia 

ze strony klienta, skuteczne techniki radzenia sobie z własnymi emocjami; 

- podstawy samoobrony. 

Trener 

prowadzący moduł I i II: 

 

Barbara Kunysz-Syrytczyk - radca prawny, absolwentka Wydziału  Prawa i Administracji    

Uniwersytetu   Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów podyplomowych  na Wydziale  

Prawa  i  Administracji  Uniwersytetu  Łódzkiego – w   zakresie  kontroli  jakości  

stosowania   prawa przez organy samorządu terytorialnego. Wykładowca Wyższej Szkoły    

Administracji Publicznej w Dąbrowie Górniczej na kierunku   Organizacja  i Zarządzanie   

Placówkami Pomocy Społecznej. Doświadczony trener i doradca JST. 

 

Marcin Walendowicz - instruktor samoobrony oraz taktyki i technik interwencji, pedagog. 

 

Dodatkowe informacje: 

- Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy dokonać za pośrednictwem 

elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej, a 

następnie dostarczyć formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej, wraz z 

oświadczeniem uczestnika projektu do siedziby ROPS (ul. Modelarska 10, 40-

142 Katowice) w terminie do dnia 14 stycznia 2022 roku (decyduje data wpływu do 

ROPS).  

- Formularz zgłoszeniowy musi być kompletny tj. zawierać wszystkie wymagane dane 

oraz podpisy, w tym podpis przełożonego oraz pieczęć instytucji. 

- W  zgłoszeniu  rekomendujemy  podawanie  indywidualnego  adresu  e-mail 

(bezpośredniego  do  Państwa,  np. poczty  służbowej  imiennej)  zamiast ogólnego  

(np. adresu  e-mail sekretariatu,  kadr  itp.).  Znacznie  przyspiesza to komunikację i  

zapewnia szybszy  kontakt  w  przypadku  zakwalifikowania na szkolenie. 

- Dodatkowe informacje można uzyskać mailowo pod adresem: tczarnocki@rops-

katowice.pl 


