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ZAPRASZAMY  
na szkolenie doskonalące - 20 godz. dydaktycznych 

 

 

ASYSTENT RODZINNY  -  PEDAGOG DOMOWY – 

MEDIATOR RÓWIEŚNICZY 
 

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz 

pracowników socjalnych Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznych, Gminnych 

OPS, Urzędów Miast i Gmin. 
 

Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają kompleksową wiedzę z zakresu prawnego  

i merytorycznego funkcjonowania asystenta rodzinnego z uwzględnieniem nowych 

obowiązków gmin i osób wykonujących zadania asystenta rodzinnego. 

Każda gmina będzie musiała zatrudniać asystentów rodzinnych pomagających rodzinom w 

rozwiązywaniu ich problemów. Czas pracy będzie elastyczny zależnie od potrzeb rodzin, 

którymi będzie się zajmował asystent stąd skierowanie oferty do pracujących nauczycieli i 

pedagogów, którzy mogliby tą funkcję sprawować z dużym powodzeniem. 

Część gmin zatrudnia takie osoby już dziś w ramach projektów systemowych realizowanych w 

OPS-ach. 

Ponadto podczas szkolenia przedstawimy nowe możliwości jakie daje obecnie mediacja 

rodzinna z uwzględnieniem planów rodzicielskich i nowej roli mediatora rodzinnego. 

Szkolenie prowadzone jest metodą wykładową z elementami warsztatów. 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma komplet materiałów i wzory dokumentów niezbędnych w 

pracy asystenta rodzinnego. 
 

Trener – Ewa Górska 

Mediator z wieloletnim stażem, doradca ds. rozwiązywania konfliktów, asystent rodzinny, prezes 

Polskiego Centrum Mediacji O/ Żory. 

Odpłatność od uczestnika ….. zł.,*  
*gotówką lub przelewem na wskazane konto po otrzymaniu faktury w trzecim dniu szkolenia. 

 

Kartę zgłoszenia prosimy przesłać e-mailem, lub tel./fax.: 32 253 88 02, w. 33 
do dnia ………. dostępna w załączniku lub na stronie www.oupiskat.znp.edu.pl/  

 

Zajęcia odbędą się w ZNP ZG OUPiS Filia w Katowicach, ul. Starowiejska 11 
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