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Superwizja dla pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych.
Celem zajęć superwizyjnych jest wsparcie w przezwyciężaniu trudności
merytorycznych oraz emocjonalnych jakie niesie ze sobą bezpośrednia praca
w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Superwizja zakłada wymianę
doświadczeń, możliwość przedyskutowania problemów oraz profilaktykę
wypalenia zawodowego, a tym samym wzmocnienie umiejętności pracowników
i podniesienie efektywność świadczonych usług.
Spotkania superwizyjne będą realizowane bezpośrednio w instytucjach systemu
wspierania rodziny i pieczy zastępczej na terenie województwa śląskiego
wybranych w procesie rekrutacji.
Superwizja zostanie zrealizowana do 15 listopada 2018 roku.
Przedstawiciele placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu województwa
śląskiego.
Do 12 osób w grupie.
Łącznie w 2018 roku przewiduje się utworzenie w projekcie minimum 16 grup.
Superwizja dla pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych
obejmuje między innymi:
a) sposoby reagowania na tzw. trudne sytuacje w pracy z podopiecznymi,
b) analizowanie sytuacji związanych z koniecznością interwencji
wykraczającej poza przygotowanie zawodowe pracowników,
c) konsultacje w zakresie realizacji bieżących zadań,
d) wyjaśnienie dylematów etyczno-moralnych pojawiających w się w pracy
pracownika placówki,
e) diagnozowanie źródeł trudności, szukanie istoty problemu,
f) profilaktyka stresu oraz umiejętność zachowania równowagi między
życiem zawodowym i osobistym.
Każda z instytucji korzystająca z superwizji, zobowiązana jest do udostępnienia
sali mogącej pomieścić wszystkich uczestników grupy na czas wszystkich
spotkań.
Czas trwania pojedynczego spotkania wynosi maksymalnie 4 godziny zegarowe.
Łączny czas trwania dla jednej grupy (instytucji) wynosi maksymalnie 20 godzin.
Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest dostarczenie (pocztą lub
osobiście) oryginału formularza zgłoszenia instytucji do udziału w projekcie:
„szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy
zastępczej”w nieprzekraczalnym terminie do 23 marca 2018 roku.
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://rops-katowice.pl/.
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 do siedziby ROPS
w wyznaczonym terminie.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Zespół ds. realizacji projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr
systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.
E-mail: szkolenia_power@rops-katowice.pl
Telefon: 32 7306859
Zasady uczestnictwa w superwizjach określono w regulaminie uczestnictwa
w szkoleniach i superwizji organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki

Superwizorzy:

Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Szkolenie
i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.
Patrycja Staniszewska - psycholog, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii,
trener PTP II stopnia, socjoterapeutka, we współpracy z Krakowskim Centrum
Psychodynamicznym uczestniczy w superwizjach prowadzonych przez
superwizorów Personality Disorders Institute of the Weill Medical College of
Cornell University w Nowym Jorku, specjalizujących się w leczeniu zaburzeń
osobowości metodą TFP, kierownik ds. szkoleń ŚOPP.
Zuzanna Korga - psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeutka młodzieży,
superwizor psychoterapii. Obecnie jako współpracownik Krakowskiego Centrum
Psychodynamicznego podejmuje dalsze szkolenie z zakresu psychoterapii
zaburzeń osobowości.

