
 

PRACOWNIK SOCJALNY NIE POZOSTAJE SAM,  
CZYLI DLACZEGO WARTO BUDOWAĆ SIECI 

WSPÓŁPRACY? 
(Szkolenie 2 dniowe) 

Do kogo skierowany jest ten program? 
Program edukacyjny skierowany jest do pracowników socjalnych, którzy w swojej codziennej pracy 
realizują zadania ukierunkowane na wspieranie osób, rodzin, grup oraz społeczności lokalnej i często 
czują się osamotnieni w swoich działaniach oraz pozostawieni sami sobie.  

Szczegółowe moduły programu: 

1. Dlaczego warto współpracować? My zamiast ja.  

2. Rozpoznanie zasobów ludzkich i instytucjonalnych w społeczności lokalnej. 

3. Dookreślenie kompetencji oraz rozpoznanie potencjału lokalnych zasobów.  

4. Nawiązywanie relacji z potencjalnymi partnerami.  

5. Formy współpracy.  

6. Budowanie oraz podtrzymywanie współpracy.    

7. Prowadzenie zintegrowanych działań ukierunkowanych na wspieranie osób, rodzin, 

grup oraz społeczności lokalnych – budowanie sieci wsparcia.  

Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu: 

 Uświadomienie idei i sensu oraz form współpracy.  
 Zwiększenie umiejętności w zakresie rozpoznawania lokalnych zasobów oraz ich 

potencjału.  
 Nabycie wiedzy oraz umiejętności w zakresie strategii budowania sieci współpracy 

oraz jej podtrzymywania.  
 Wzmacnianie poczucia, że warto współpracować, nie tylko celem zwiększenia jakości 

i efektywności pracy, ale również sensownego podziału zadań oraz  
odpowiedzialności za ich wykonanie.  

 Zwiększenie umiejętności w zakresie podejmowania wspólnej pracy ukierunkowanej 
na wspieranie osób, rodzin, grup oraz społeczności lokalnych.  

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. 

 

 

 

 


