
 

ASYSTENT RODZINY 

Kurs zawodowy 

 245 godzin  

Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” w Chechle prowadzi kurs z zakresu przygotowania 

zawodowego dla ASYSTENTÓW RODZINY według programu, który został określony w 

Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie 

szkoleń na asystenta rodziny oraz na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Zakres programowy szkolenia obejmuje m.in.: 

 Wybrane zagadnienia z zakresu prawa, pedagogiki, psychologii rozwojowej i 

wychowawczej. Definicja, struktura, funkcje oraz potrzeby i problemy rodziny. 

 Zadania, uprawnienia i metody pracy asystenta rodziny. Analiza własnych możliwości 

i ograniczeń w wykonywaniu zadania asystenta. Problematyka mediacji w rodzinie 

oraz interwencja kryzysowa. Współpraca asystenta z rodzinami oraz służbami 

wspierającymi rodzinę. 

 Sporządzanie planu pracy z rodziną. Elementy ekonomii i organizacji gospodarstwa 

domowego. Pomoc w funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym. 

Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny. 

 Problemy wynikające z opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. Uprawnia w 

zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych. 

 Zapoznanie się z systemem funkcjonowania instytucji prowadzącej prace z rodziną, w 

formie praktyk w tej instytucji. 

Spółdzielnia Socjalna „OPOKA”, posiada decyzję z dnia 22 stycznia 2013 r. (nr 

43/2012/Ar) Departamentu Polityki Rodzinnej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

na prowadzenie szkolenia. 

Asystentem Rodziny może być osoba, która posiada: 

 Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o 

rodzinie lub praca socjalna 

 Wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu 

pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z 

dziećmi i rodziną 

 Ukończone studnia podyplomowe z zakresu pracy z dziećmi i rodziną 

 Wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi i rodziną, a także 

udokumentowany, co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi i rodziną. 



 Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest 

jej zawieszona ani ograniczona 

 Wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do 

niej wynika z tytułu egzekucyjnego 

 Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe 

Jak wyglądają zajęcia? 

 Szkolenia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć warsztatowych. 

 Czas trwania zajęć: 205 godzin dydaktycznych 

40 godzin zajęć praktycznych ( Praktyki:  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach). 

Koszt szkolenia:  

3250 zł (w cenie: serwis kawowy, obiad, nocleg, materiały szkoleniowe, certyfikat 

ukończenia kursu) 

2250 zł (w cenie: serwis kawowy, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu) 

Czas trwania szkolenia: maj 2013 r. – lipiec 2013 r. 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć to 06.05.2013 r. (Termin rozpoczęcia zajęć może ulec 

przesunięciu w przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby kandydatów na szkolenie). Kurs 

zawodowy będzie prowadzony w dniach od poniedziałku do środy, w godzinach od 9.00 do 

16.00, w sali szkoleniowej w Jaroszowcu, ulica Kolejowa 15 A 

(http://www.gokklucze.pl/rekreacja.php?kat=rekreacja). Istnieje możliwość zorganizowania 

kursu weekendowego w przypadku zebrania odpowiedniej ilości kandydatów. 

Zgłoszenia należy zgłaszać na adres e-mail: szkolenia@opokas.pl (formularz zgłoszeniowy 

do pobrania na stronie internetowej: http://opokas.pl/uslugi-szkoleniowe/ 

Po zakwalifikowaniu na szkolenie należy dostarczyć: 

 Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwo maturalne 

 Kserokopia dowodu osobistego  

 Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 250 zł na konto Spółdzielni 

Socjalnej „OPOKA” w Chechle: PKO Bank Polski nr: 76 1020 2430 0000 8802 

0042 8516 (Opłata wpisowa nie wchodzi w koszt szkolenia. Jeżeli kandydat nie 

zostanie zakwalifikowany lub szkolenie nie zostanie uruchomione w danej edycji, 

opłata zwracana jest na konto kandydata. W przypadku rezygnacji kandydata po 

zakończeniu postępowania rekrutacyjnego opłata nie jest zwracana. Istnieje 

możliwość płatności ratalnej.) 

Dokumenty należy składać do dnia 20 kwietnia 2013 r. w godzinach: 7.00 - 15.00 w Biurze 

Spółdzielni Socjalnej „OPOKA” w Chechle lub przesyłać listownie na adres:  

Spółdzielnia Socjalna „OPOKA”, ul. Hutnicza 22, Chechło, 32-310 Klucze, woj. 

małopolskie (dopisek) ASYSTENT RODZINY 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:  

Ewelina Jeleńska, tel./fax 32 6472150, 623 22 47, e-mail: szkolenia@opokas.pl  
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