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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA na  
III Integracyjny Ogólnopolski  Zlot Asystentów Rodziny 

 
należy przesłać do 12 września 2014 r. na adres  

e-mail: stowdroga@wp.pl lub fax 85 65 25 906 

Formularz zgłoszeniowy dotyczy jednej osoby 

Imię i nazwisko 
 

 

Stanowisko   
 

Reprezentowana 
instytucja 

 

Adres do 
korespondencji 

 

Adres e-mail 
 

 

Telefon 
 

 

Dane do faktury 
 

Nazwa instytucji: 
Adres: 
NIP: 

 
Zgłaszam się na warsztat (należy X wskazać 3 warsztaty):  
 

1.  Pomoc i interwencja w ujęciu podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, czyli działania 

mające na celu odbudowę osobistej mocy klienta  

 

2.  Superwizja w oparciu o pracę genogramem   

3.  Zasoby asystenta w pracy z rodziną  

4.  Asystent w pracy motywującej z młodzieżą eksperymentującą i uzaleznioną    

5.  Praca z dzieckiem i rodziną w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach  

6.  Etapy metodycznego działania i dokumentacja asystenta rodziny w ujęciu podejścia 

skoncentrowanego na rozwiązaniach  

 

 
Warsztat adresowany do koordynatorów/kierowników zespołu asystentów. 

1. Kierowanie zespołem asystentów  

Inne:  

 Proszę o zapewnienie miejsca parkingowego 

 Proszę o zapewnienie posiłku wegetariańskiego  
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Potwierdzam wpłatę kwoty na konto: 

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania 
ul. Ciepła 40 

15-472 Białystok 
NIP: 542-10-18-448 

ING Bank Śląski o/Białystok  69105018231000002333781884 

w kwocie i zgłaszam 

 130 zł za udział w konferencji ( w tym 2 noclegi, wyżywienie, udział w warsztatach, materiały i przerwy kawowe 
w dniach 25-27.09.2014) 

Lub  

 70 zł za udział w konferencji ( w tym wyżywienie – 3 obiady, 2 kolacje, udział w warsztatach, materiały  i 
przerwy kawowe w dniach 25-27.09.2014) 

 

 
 
…………………………….     …………………………………… 
Miejscowość, data      Podpis  

 
 

O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat. 
Liczba miejsc 110, w tym 60 noclegowych. 

 
Wpłata i zaznaczenie kwadratu przy kwocie 70 lub 130 zł gwarantuje lub nie nocleg! 

 
Kontakt do organizatora ( w razie pytań) : 

 
 Stowarzyszenie DROGA 

( Anna Tomulewicz, Emilia Dźwil) 
email:stowdroga@wp.pl 

Tel. 85 65 25 906  
 
 
 

KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 
należy przesłać do 12 września 2014 r. na adres  

e-mail: stowdroga@wp.pl lub fax 85 65 25 906 
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