
 

DZIAŁANIA SĄSIEDZKIE, NARZĘDZIE  

WSPOMAGAJĄCE PRACĘ SOCJALNĄ.  

(Szkolenie 2 dniowe) 

Do kogo skierowany jest ten program? 
Program edukacyjny jest skierowany do pracowników socjalnych, zatrudnionych w 
instytucjach pomocy i integracji społecznej, pracujących na co dzień w terenie z osobami i 
rodzinami, zagrożonymi wykluczeniem społecznym.  

Szczegółowe moduły programu: 

1. Czym to jest sąsiedztwo i dlaczego jest ważne w pracy z osobami i rodzinami, 

zagrożonymi wykluczeniem społecznym? 

2. Wykorzystywanie najbliższego otoczenia do wspierania osób znajdujących się w 

trudnej sytuacji.  

3. Budowanie i umacnianie relacji sąsiedzkich. 

4. Integrowanie i aktywizowanie sąsiedztwa – inicjowanie Dnia Sąsiada, 

5. Trudności w organizowaniu sąsiedztwa i sposoby ich pokonywania.  

Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu: 

 Zwiększenie wiedzy na temat sąsiedztwa i jego znaczenia w pracy pracownika 
socjalnego.  

 Nabycie umiejętności w zakresie odkrywania potencjału sąsiedztwa oraz 
wykorzystywania go w pracy z osobami i rodzinami.  

 Budowanie i wzmacnianie relacji sąsiedzkich.   
 Poznanie form aktywizacji i integracji sąsiedztwa.  
 Wzmocnienie warsztatu pracownika socjalnego. 

Wszystkie nasze programy prowadzone są aktywnymi metodami warsztatowymi 
opierającymi się na formule uczenia przez doświadczenie i kończą się certyfikatem 
ukończenia szkolenia. 

 

 

 



 
Koszt szkolenia: 

450,00 zł netto 

Cena obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie w trakcie trwania całego szkolenia, materiały 

szkoleniowe, certyfikat oraz ubezpieczenie uczestnika. 

 

Dodatkowe informacje: 

Po otrzymaniu od Państwa zgłoszenia w postaci formularza, na podany adres mailowy Dział 

Współpracy i Szkoleń wysyła fakturę proformę z 14 dniowym terminem płatności, nie później 

jednak niż 10 dni przed planowanym terminem szkolenia 

Rezygnacja uwzględniająca zwrot kosztów jest możliwa na 10 dni przed szkoleniem 

W przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 10 dni przed szkoleniem, lub nieobecności 

uczestnika Dział Współpracy i Szkoleń nie zwraca kosztów szkolenia. 

Na zgłoszenia czekamy na 10 dni przed planowanym terminem szkolenia. 

Dział Współpracy i Szkoleń zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia grupy 

szkoleniowej w przypadku, gdy ilość osób zgłoszonych przekroczy maksymalną liczbę 

uczestników przewidzianych w grupie szkoleniowej. 

Jednocześnie Dział Współpracy i Szkoleń zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia jeśli 

na 10 dni przed szkoleniem nie zgłosi się wymagana minimalna ilość osób przewidzianych w 

grupie szkoleniowej. Uczestnik, który uregulował należność za szkolenie, a z przyczyn od 

niego niezależnych się ono nie odbyło, zostaje przeniesiony na pierwszy najbliższy termin 

szkolenia. 

 

 


