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III OGÓLOPOLSKI INTEGRACYJNY ZLOT ASYSTENTÓW RODZINY 

PROGRAM  

CZWARTEK 25 WRZEŚNIA 2014 

11:00 – 13:00 Rejestracja uczestników/zakwaterowanie 

12:00 – 13:00 Obiad  

13:00– 13.30 Rozpoczęcie spotkania. Powitanie gości  

Dr Renata Przygodzka – Wiceprezydent Miasta Białystok 

Elżbieta Rajewska- Nikonowicz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w 

Białymstoku 

O. Edward Konkol SVD – Prezes i założyciel Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie DROGA, 

Misjonarz Werbista 

Dr hab. Izabela Krasiejko – adiunkt w Zakładzie Pracy Socjalnej w Częstochowie, członek 

zarządu Polskiego Instytutu Mediacji i Integracji Społecznej 

13:30 – 14.15 

 

Wykład O. Edwarda Konkola  

Doświadczenia Stowarzyszenia DROGA w pracy z rodziną. 

14.15 – 15.00 Wykład przedstawiciela MPIPS  

Asystentura jako możliwość wsparcia rodziny- mocne strony, dobre praktyki w Polsce. 

15.00-15.30 Przerwa kawowa 

15.30 -16.15    Wykład Izabela Warchoł  

 Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w pracy asystenta rodziny cz. I  

16.15- 18.15 Panel dyskusyjny – prowadzi dr hab. Izabela Krasiejko:   

Profesjonalizacja zawodu asystenta rodziny .  

Panel dyskusyjny z udziałem przedstawiciela ministerstwa, naukowców  
i praktyków-  Janiny Szumlicz i Katarzyny Napiórkowskiej (MPiPS), dr hab. Izabeli Krasiejko 
(Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej, Akademia im. J.Długosza, Częstochowa), mgr 
Lidii Zeller (Stowarzyszenie „Dla Rodziny”) O. Edwarda Konkola, dr Elżbiety Bieleckiej, Anny 
Tomulewicz  ( Stowarzyszenie DROGA), Izabeli Warchoł ( OPS Warszawa Praga-Południe). 

18.15   Krótka prezentacja prowadzących warsztaty w dniu 26  i 27 września 2014. 
Wspólne zdjęcie uczestników zjazdu. 

19:00 Uroczysta kolacja i nocne zwiedzanie Białegostoku dla chętnych 

Moderatorzy zlotu  : dr Elżbieta Bielecka, Anna Tomulewicz- Stowarzyszenie DROGA  
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PIĄTEK 26 WRZEŚNIA 2014 

8:00 – 8:30 Śniadanie (tylko dla osób nocujących) 

9:00 – 9.45 Wykład  dr hab. Izabela Krasiejko  

Podejście skontrowane na rozwiązaniach w pracy asystenta rodziny   - część II 

10:00 – 13.00 Zajęcia warsztatowe – do wyboru wg zgłoszenia max 20 osób grupa 

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

czyli działania mające na celu odbudowanie osobistej mocy klienta– Izabela 

Warchoł  

2. Superwizja w oparciu o pracę genogramem - Iza Owczaruk  

3. Zasoby asystenta w pracy z rodziną- dr Elżbieta Bielecka 

4. Asystent w pracy motywacyjnej z młodzieżą eksperymentująca i uzależnioną – 

Elżbieta Powichrowska 

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

Majchrowska 

6. Etapy metodycznego działania i dokumentacja asystenta rodziny w ujęciu 

podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach – dr hab. Izabela Krasiejko  

7. Warsztat dla koordynatorów/kierowników zespołów asystentów- część I  

Kierowanie zespołem asystentów -- - Lidia Zeller 

13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa  

14:00 – 17: 00  

 

Zajęcia warsztatowe – do wyboru wg zgłoszenia max 20 osób grupa 

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

czyli działania mające na celu odbudowanie osobistej mocy klienta– Izabela 

Warchoł  

2. Superwizja w oparciu o pracę genogramem - Iza Owczaruk  

3. Zasoby asystenta w pracy z rodziną- dr Elżbieta Bielecka 

4. Asystent w pracy motywacyjnej z młodzieżą eksperymentująca i uzależnioną – 

Elżbieta Powichrowska 

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

Majchrowska 

6. Etapy metodycznego działania i dokumentacja asystenta rodziny w ujęciu 

podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach – dr hab. Izabela Krasiejko  

7. Warsztat dla koordynatorów/kierowników zespołów asystentów- część I I  - 

Kierowanie zespołem asystentów- Lidia Zeller  

17:15– 18.15    

 

Dla chętnych – indywidualne konsultacje prawne i mediacyjne  

( radca prawny : Agata Bielska, mediator rodzinny- Elżbieta Standowicz )  
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17:15– 18.15    

 

Dla chętnych asystentów : Prezentacja program ODZYSKAĆ DZIECKO- praca z rodzicami i 

dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  

-   Izabela Owczaruk  

19.15 – 22.00    Wizyta studyjna i kolacja grillowa z rodzinami w Stowarzyszeniu DROGA , ul. Proletariacka 

21. 

Wspólne spotkanie na parkingu WSFIZ godz 19.00   

 

SOBOTA 27 WRZEŚNIA 2014  

8:00 – 8.45 Śniadanie ( tylko dla osób nocujących) 

9:00 –  12.00 Zajęcia warsztatowe – do wyboru wg zgłoszenia max 20 osób grupa 

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

działania mające na celu odbudowanie osobistej mocy klienta– Izabela Warchoł  

2. Superwizja w oparciu o pracę genogramem - Iza Owczaruk  

3. Zasoby asystenta w pracy z rodziną- dr Elżbieta Bielecka 

4. Asystent w pracy motywacyjnej z młodzieżą eksperymentująca i uzależnioną – Elżbieta 

Powichrowska 

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

Majchrowska 

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

skoncentrowanego na rozwiązaniach – dr hab. Izabela Krasiejko  

12.00-13.00   Potrzeby i rekomendacje asystentów dotyczące pracy z rodzinami  

– wspólne spotkanie wszystkich prowadzących warsztaty  i uczestników.  

13:00 – 13.30   Rozdanie certyfikatów i podsumowanie  

13:30 – 14:00 Obiad. Zakończenie  

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość niewielkich zmian w programie  
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Opis warsztatów 

 ( Mamy nadzieję, że pomogą w wyborze trzech spośród sześciu propozycji. Każdy uczestnik podczas Zlotu może 

wziąć udział w 3 wybranych przez siebie 4 h warsztatach)  

Propozycje warsztatowe  

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

mające na celu odbudowanie osobistej mocy klienta– Izabela Warchoł, 4h  

Ważne będzie prześledzenie możliwości pomagania, poszukiwania zasobów rodziny ( szczególnie tam, gdzie 
mamy poczucie, że jest ich niewiele), wzmacniania nawet w oparciu o działania interwencyjne.  
Będziemy ćwiczyć strategie interwencji w rodzinach, które będą ukierunkowane na rzecz pomocy rodzinie.  Tym 
samym, będziemy się uczyć patrzenia na strony tej interwencji poprzez pryzmat celów instytucji, celów klienta 
oraz celów asystenta rodziny. Będziemy przyglądać się budowaniu relacji współpracy z klientami, rodzinami, 
którzy tej współpracy nie podejmują, lub podejmują ją niezgodnie z warunkami ustalonymi z asystentem.  
 

2. Warsztat : Superwizja pracy z rodzina na podstawie genogramu – Izabela Owczaruk, 4h 

Jest to warsztat poświęcony analizie, diagnozie i wyznaczaniu kierunków pracy z rodziną. Warsztat prowadzony 

na podstawie rysunku relacji rodzinnych tzw. genogramie. Określimy zasoby i trudności rodziny. Wspólnie 

zaplanujemy pracę z rodziną aktywizując jej członków jak również zasoby środowiska lokalnego. 

3.Warsztat: Zasoby asystenta w pracy z rodziną – dr Elżbieta Bielecka, 4 h  

 

Celem warsztatu jest wzmacnianie mocnych stron i podniesienie wartości własnej asystenta rodziny. 

Podejmowane kwestie to m.in.: prawda o sobie (słabości i silne strony), weryfikacja wartości, dokonywanie 

wyborów, budowanie empatii oraz relacji z szacunkiem do drugiego człowieka. Praca nad własnymi 

„trudnościami” służy poprawie komunikacji i współpracy z członkami rodziny oraz pozwala weryfikować 

podejmowane działania. Zastaną wskazane możliwości przeniesienia poznanych kwestii na praktykę – pracę z 

klientem i rodziną wielo problemową oraz budowanie sieci wsparcia społecznego. 

 

4. Warsztat : Asystent w pracy motywacyjnej z młodzieżą eksperymentująca i uzależnioną, Elżbieta 

Powichrowska, 4h   

 
Celem warsztatu jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu przyczyn , faz, mechanizmów , rodzajów  
uzależnień  oraz sposobów i form pomocy młodzieży uzależnionej  i ich rodzinie . 
Ważnym elementem pracy warsztatowej będzie ćwiczenie umiejętności motywowania młodych ludzi i ich 
rodziców do podjęcia zmiany w swoim życiu. Uczestnicy zapoznają się metodą dialogu motywacyjnego, czyli  
opartej na współpracy formy prowadzenia  rozmowy, ukierunkowanej na wzmacnianie wewnętrznej motywacji 
i zobowiązania osoby do zmiany.  
Wiedza i umiejętności przećwiczone na warsztacie z pewnością pomogą skuteczniej pomóc młodzieży 
uzależnionej i rodzinie.  
 

5. Warsztat :Praca z dzieckiem i rodziną w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach- Ewa Majchrowska, 

4 h 

Celem warsztatu jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu prowadzenia spotkań z dziećmi, nastolatkami i 

rodzicami w obliczu różnych problemów rodziny. Przedstawiony zostanie szeroki wachlarz technik angażujących 

młodych ludzi do współpracy, zarówno tych małych, jak i tych młodych „zbuntowanych”. Zapoznamy się 

również z pracą w systemie rodziny i aktywnie będziemy ćwiczyć umiejętności potrzebne do pracy z całą 

rodziną w taki sposób, aby rodzina odniosła sukces dzięki zasobom własnym i zasobom samego asystenta 
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rodziny. Szeroki repertuar nowych metod, jaki zostanie zaprezentowany i przećwiczony może stanowić 

uzupełnienie dla osób praktykujących w obszarze pracy z rodziną.  

 

6 Warsztat:  Etapy metodycznego działania i dokumentacja asystenta rodziny w ujęciu podejścia 

skoncentrowanego na rozwiązaniach – dr hab. Izabela Krasiejko, 4h   

 
Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania struktury i metod pracy Podejścia 
Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w metodycznym działaniu asystenta z rodziną. Ponadto uczestnicy 
obejrzą nagranie rozmowy z rodziną prowadzoną w duchu PSR i na tej podstawie będą tworzyć plan pracy z 
rodziną. Jeśli starczy czasu zostanie omówiona pozostała dokumentacja asystenta rodziny: ocena półroczna, 
karty pracy, notatki służbowe. 

 

7. Warsztat dla koordynatorów/kierowników zespołów asystentów- część I i II  - Kierowanie zespołem 

asystentów, 8h  

 

Celem warsztatów jest przedstawienie zagadnień, problemów ale także dobrych praktyk związanych  

z  kierowaniem  zespołem asystentów rodziny:  wskazanie najważniejszych elementów pracy asystenta rodziny, 

w tym współpracę asystenta rodziny z pracownikiem socjalnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, 

przedstawicielami pieczy instytucjonalnej i innymi służbami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, omówienie 

koordynacji pracy poszczególnych podmiotów pracujących z rodzinami, a także dyskusja o  problemach 

wynikających z kierowania zespołem asystentów rodziny, możliwości ich rozwiązywania. 

 
Prezentacja programu "Odzyskać dziecko" –  

program realizowany przez Fundację KORALE - skierowany do rodziców którzy mają ograniczoną władzę 

rodzicielską poprzez nadzór kuratora sądowego lub umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo - 

wychowawczych. Program realizowany od 14 lat - w pierwszych latach w Domu Dziecka nr 10 w Warszawie 

obecnie w Fundacji KORALE, cieszy się dużym zainteresowaniem rodziców i instytucji współpracujących w 

systemie pomocy. W ramach programu rocznie pomocą  objętych jest ok 20 rodzin połowa odzyskuje dzieci 
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INFORMACJA O OSOBACH PROWADZĄCYCH: 

 

Izabela Krasiejko – adiunkt w Zakładzie Pracy Socjalnej w Częstochowie, członek zarządu Polskiego Instytutu 

Mediacji i Integracji Społecznej, autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu pracy socjalnej, badaczka 

asystentury rodziny.   

O. Edward Konkol – misjonarz Werbista, założyciel i Prezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie w Białymstoku, 

duszpasterz rodzin i osób poszukujących, pracuje w środowisku pomocowym od 1989 roku. 

Izabela Warchoł – terapeuta, trener TSR, pracuje w Ośrodku Pomocy Społecznej na Pradze Południe w 

Warszawie, głównie z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz osobami uwikłanymi w przemoc – przede 

wszystkim z osobami ją stosującymi. W ramach Klubu Integracji Społecznej pracuje również z osobami 

długotrwale bezrobotnymi, oraz osobami bezdomnymi. Prowadzi spotkania z indywidualnymi osobami, parami, 

całymi rodzinami oraz grupami. 

Anna Tomulewicz – założyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie w Białymstoku, metodyk pracy 

socjalnej, autor publikacji dotyczących pomocy i asystentury rodzinnej, dyrektor Ośrodka wspierania dziecka i 

Rodziny NASZ DOM w Białymstoku, gdzie prowadzona jest na zlecenia miasta Białystok asystentura rodzinna. 

Lidia Zeller – obecnie koordynator asystentów rodziny i koordynatorów pieczy zastępczej w Stowarzyszeniu 

„Dla Rodziny”. W 2009 roku jako z-ca dyrektora odpowiedzialna za uruchomienie w MOPS w Częstochowie 

projektu „Asystent Rodziny”, wyróżnionego przez Związek Miast Polskich w konkursie Lider Zarządzania 2011. 

Współautorka standardu pracy socjalnej z rodziną z dziećmi.   

Elżbieta Bielecka – adiunkt w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, 

zajmuje się problematyką pracy z dzieckiem, młodzieżą, rodziną z grupy wysokiego ryzyka. Autorka wielu 

publikacji z zakresu interwencji społecznej oraz innowacyjnych metod pracy i programów profilaktyczno-

wychowawczych realizowanych w bezpośrednim w środowisku odbiorców. Koordynator Ośrodka Pedagogiki 

Ulicy w Zespole Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Warszawie. Członek zarządu 

Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie DROGA w Białymstoku. 

Elżbieta Powichrowska – specjalista terapii uzależnień, terapeuta rodzinny, członek zarządu Stowarzyszenia 

Pomocy Rodzinie DROGA w Białymstoku, dyrektor NZOZ ETAP- Ośrodka dla Młodzieży i Dorosłych z 

problemami eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi. 

Izabela Owczaruk- psycholog, trener grup psychoedukacyjnych, konsultant i superwizor pracy z rodziną. 

Autorka książki i programu "Odzyskać dziecko". Autorka i realizatorka programów dla rodzin - "Wspólnie 

wychowujemy" - program dla rodzin zastępczych współpracujących z rodzinami biologicznymi, "101 pomysłów 

na nudę czyli jak bawić się z dziećmi, żeby lepiej się uczyły" - program dla rodziców  dzieci z trudnościami 

szkolnymi i zaburzeniami więzi. Współzałożycielka i psycholog Fundacji Wspierania Rodzin KORALE. 

Ewa Majchrowska - psycholog kliniczny, neuropsycholog, terapeuta eriksonowski, terapeuta terapii 

skoncentrowanej na rozwiązaniach, coach ESR. Ma dwudziestoletnie doświadczenie jako terapeuta rodzinny, 

pracuje z dziećmi i młodzieżą. Jest szkoleniowcem PSR w terapii i edukacji oraz prowadzi prywatną praktykę. 


