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2. Trening umiejętności społecznych dla pracowników Środowiskowych 
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Standardy pracy z osobami zaburzonymi psychicznie - trening 

umiejętności interpersonalnych oraz zachowań społecznych 

MIEJSCE REALIZACJI: wyznaczone przez Zamawiającego 

LICZBA GODZIN:  do wyboru 4x45min, 6x45min, 8x45min  

LICZBA UCZESTNIKÓW:  ok. 25 osób 

OSOBA PROWADZĄCA: pedagog profilaktyk/psycholog/terapeuta uzależnień 

CEL: Czy zastanawiałeś/aś  się nad konsekwencjami, jakie niosą deficyty społeczne  

u osoby zaburzonej psychicznie? Jak  radzić  sobie z trudnymi zachowaniami drugiego 

człowieka? Jak kształtować właściwe zachowania u innych w codziennej pracy?  

Poniższe trening umiejętności interpersonalnych oraz zachowań społecznych w pracy  

z osobami zaburzonymi psychicznie ma za zadanie poszerzyć wiedzę i umiejętności 

pracowników, dzięki, którym zwiększy się komfort ich pracy. 

 

PRZEBIEG SZKOLENIA:    

 

1. SPECYFIKA OSÓB ZABURZONYCH PSYCHICZNIE 

 Osoby z zaburzeniami psychicznymi a ich psychospołeczne funkcjonowanie  

 Deficyty w zakresie umiejętności społecznych i ich konsekwencje dla 

podopiecznych 

 

2. PRACY Z OSOBAMI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 

 Omówienie trudności w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi 

 Sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami i negatywnymi emocjami 

klienta z 

uwzględnieniem specyfiki ich choroby 

 Rozumienie braku motywacji do zmiany u niektórych klientów i sposoby 

zachęcania ich do pracy nad własnym rozwojem 

 

3. PROCES KSZTAŁTOWANIA UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH U 

KLIENTA  

A ZNACZENIE WŁAŚCIWEJ Z NIM KOMUNIKACJI  

 Świadomość własnych uczuć w kontakcie z klientem, jako czynnik zapobiegający 

wypaleniu zawodowemu oraz wspomagający efektywność pracy 

 Kształtowanie pożądanych zachowań społecznych oraz umiejętności 

interpersonalnych w codziennej pracy z klientami   

                   

4. KONTAKT Z RODZINĄ KLIENTA 
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Trening umiejętności społecznych dla pracowników 

Środowiskowych Domów Samopomocy 
 

Treść merytoryczna szkolenia zgodna z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  

z dn, 9 grudnia 2010r. w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy. 
 

MIEJSCE REALIZACJI: wyznaczone przez Zamawiającego 

LICZBA GODZIN:  do wyboru 4x45min, 6x45min, 8x45min  

LICZBA UCZESTNIKÓW:  ok. 25 osób 

OSOBA PROWADZĄCA: pedagog profilaktyk/psycholog/terapeuta uzależnień 

CEL:  Co to takiego rozmowa rozwojowa? Czy znasz zasady prowadzenia treningu 

społecznego? Jak skutecznie budować motywację w drugim człowieku? Za pomocą, jakich 
środków możesz zwiększyć wiarę we własne możliwości u drugiej osoby? 
 

PRZEBIEG SZKOLENIA:  
 

1. SEKRETY MOTYWACJI  

 Model stadiów zmiany  

 Profile klientów i możliwości pracy  

 Zasady obowiązujące w wywiadzie motywacyjnym 

 Fazy wywiadu motywującego  

 Arkusz planu zmiany 

2. KSZTAŁTOWANIE NAWYKÓW CELOWEJ AKTYWNOŚCI  

 Omówienie zachowań utrudniających/ułatwiających kontakt z uczestnikiem ŚDS 

 Rozmowa rozwojowa a możliwość rozwiązania sytuacji trudnej  

 Skuteczna komunikacja drogą do sukcesu w tworzeniu relacji z uczestnikiem ŚDS 

 Metody kształtowania celowej aktywności  

 

3. PROWADZENIE TRENINGU ZACHOWAŃ SPOŁECZNYCH 

DOSTOSOWANEGO  

DO POTRZEB UCZESTNIKÓW ŚDS 

 Znaczenie umiejętności społecznych dla prawidłowego funkcjonowania 

człowieka  

 Formy i rodzaje  

 Planowanie i prowadzenie treningu  

 Metody i techniki prowadzenia treningu zachowań społecznych  

 Wytyczne zwiększające efektywność treningu 

 Cechy dobrego terapeuty  

 

4. WYPALENIE ZAWODOWE U OSÓB PROWADZĄCYCH TRENING 

ZACHOWAŃ SPOŁECZNYCH  

 Czynniki wpływające na proces wypalenia 

 Sposoby przeciwdziałania wypaleniu   
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ADAPTACJA W DPS’e 
 

MIEJSCE REALIZACJI: wyznaczone przez Zamawiającego 

LICZBA GODZIN:  do wyboru 4x45min, 6x45min, 8x45min  

LICZBA UCZESTNIKÓW:  ok. 25 osób 

OSOBA PROWADZĄCA: pedagog profilaktyk/psycholog/terapeuta uzależnień 

CEL: Zakres prawidłowego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej wymusza określenie 

czynników i zagadnień związanych z prawidłową adaptacją nowych Mieszkańców do jego 

warunków i specyfiki. Należy zaznaczyć w tym miejscu kwestię szerokiej podmiotowości  

w określeniu działań wspomagających adaptację, zwłaszcza po uwzględnieniu właściwej dla 

każdego człowieka indywidualnej drogi doświadczeń życiowych, z którymi jednostka 

wkracza w funkcjonowanie instytucji Domu Pomocy Społecznej. Rozpoczynając 

rozpatrywanie tematyki adaptacji mieszkańca Domu, zobaczymy jak ten problem widziany 

jest oczyma samych Mieszkańców, dzięki licznym ćwiczeniom warsztatowym, mającym 

uzmysłowić jak trudnym dla każdego człowieka jest proces adaptacji. Szkolenie ma za 

zadanie przedstawić uczestnikom spektrum sytuacji wpływających na zaklimatyzowanie się 

mieszkańca w DPS.  
 

PROGRAM SZKOLENIA: 
 

 

1. ADAPTACJA – ANALIZA PROCESU   

 Czynniki wpływające na problem z przystosowaniem się do warunków w Domu  

 Czynniki przyśpieszające proces adaptacji 

 Projektowanie indywidualnego planu wsparcia mieszkańca 

 Rola Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego oraz Pracowników Pierwszego 

Kontaktu  

w procesie adaptacji nowego mieszkańca  

 

2. ROZWIĄZYWANIE TRUDNYCH SYTUACJI W DPS/ŚDS spowodowanych 

niedostosowaniem się mieszkańca do obowiązujących zasad placówki 

 Zjawisko agresji i przemocy  

 Problem uzależnień  
 Stres i jego przyczyny  

 

3. WSPARCIE, JAKO POMOC W SAMODZIELNOŚCI 

 Praca nad relacją 

 Wskazówki mające na celu wspomaganie samodzielności mieszkańców 
 

4. KOMUNIKACJA  

 Omówienie czynników utrudniających komunikację z mieszkańcem 

 Kontakt z rodzina i jego znaczenie  
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ROLA PRACOWNIKA PIERWSZEGO KONTAKTU 

w prawidłowym docieraniu i rozpoznawaniu potrzeb mieszkańca 
 

MIEJSCE REALIZACJI: wyznaczone przez Zamawiającego 

LICZBA GODZIN:  do wyboru 4x45min, 6x45min, 8x45min  

LICZBA UCZESTNIKÓW:  ok. 25 osób 

OSOBA PROWADZĄCA: pedagog profilaktyk/psycholog/terapeuta uzależnień 

CEL: Szkolenie ma zadanie przybliżyć rolę i zadania pracownika pierwszego kontaktu, 

wskazać jak duże znaczenie ma jego osoba w prawidłowym funkcjonowaniu mieszkańca  

w Domu. Mając świadomość jak ważną rolę pełnią Państwo w swojej pracy, szkolenie ma  

w praktyczny sposób wpłynąć na zwiększenie komfortu pracy z mieszkańcami o różnych 

potrzebach, doświadczeniach i umiejętnościach komunikacyjnych.  
 

PROGRAM SZKOLENIA: 
 

1. PRACOWNIK PIERWSZEGO KONTAKTU ROLA I ZADANIA 

 Diagnoza sytuacji i potrzeb mieszkańca 

 Opracowanie metod pracy dostosowanych do możliwości psychofizycznych 

mieszkańca 

 Przygotowanie planu adaptacji i indywidualnego planu wsparcia 

 Praca zespołowa i jej znaczenie w przyśpieszaniu procesu adaptacji mieszkańca - 

Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego   

 

2. KOMUNIKACJA I JEJ ZNACZENIE 

 Omówienie czynników utrudniających kontakt z mieszkańcem 

 Kontakt z rodzina i jego znaczenie  

 

3. PRAWA MIESZKAŃCA 

 Podstawowe zasady i wartości w pracy z mieszkańcem  

 Poszanowanie praw i godności  

 Cechy dobrego terapeuty 

 

4. WSPARCIE, JAKO POMOC W SAMODZIELNOŚCI 

 Praca nad relacją 

 Wskazówki mające na celu wspomaganie samodzielności mieszkańców 
 

 

 


