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Praktyczny warsztat
dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej

Na naszym szkoleniu, pokażemy Państwu narzędzia badania zasobów klientów, metod prac w
oparciu o założenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, metod prowadzenia rozmów
opartych na Porozumieniu bez Przemocy oraz narzędzia wytyczania celów rozwojowych. Pokażemy
Państwu techniki pobudzania i podtrzymywania motywacji wewnętrznej u Państwa klientów.

Paulina Bednarz

Iwona Mieszkowska

Aktywizacja społeczna i zawodowa to proces wymagający dużego nakładu pracy zarówno ze strony
pracowników socjalnych, jak i ich klientów. Kluczem do sukcesu jest umiejętne pokierowanie procesem w
sposób taki, aby dać klientowi wędkę, nauczyć go z niej korzystać, a następnie wspierać go w
wyodrębnieniu swoich zasobów, wytyczeniu celów rozwojowych, zaplanowaniu realnych działań i
wzmacnianiu jego motywacji do podejmowania kolejnych zadań.

 metody i narzędzia identyfikacji i diagnozowania potrzeb beneficjentów
pomocy społecznej,
 metody projektowania wsparcia aktywizacyjnego,
 techniki pracy z osobami bezrobotnymi oraz rodzaje wsparcia osób
bezrobotnych,
 sposoby pokonywania barier komunikacyjnych,
 metody rozwiązywania sytuacji trudnych dla pracowników społecznych.

 komplementarnego wsparcia beneficjentów pomocy społecznej i
osób bezrobotnych,
 pracy w oparciu o indywidualne potrzeby klientów,
 metod pracy w oparciu o techniki Terapii Skoncentrowanej na
Rozwiązaniach
 metod pracy w oparciu o narzędzia Porozumienia bez Przemocy.

Szkolenie prowadzą:
Paulina Bednarz
Moim celem jest pokazanie Ci jak, gdzie i w jakim czasie możesz zamienić
niefajne „tak bardzo….”, na budujące i wspierające: tak, bardzo! Bardzo
tego chcę! Zrobię to!
Jestem dyplomowanym coachem, doradcą zawodowym, doświadczonym
trenerem i mediatorem sądowym. Jestem certyfikowanych trenerem
umiejętności społecznych, trenerem umiejętności wychowawczym, a
prywatnie mamą dwójki fantastycznych dzieci oraz partnerką. Pracuję w duchu Porozumienia bez
Przemocy. Pracuję zarówno indywidualnie, jak i grupowo.
Od ponad 15 lat efektywnie pracuję z przedsiębiorcami, osobami poszukującymi pracy, organizacjami
pozarządowymi, władzami publicznymi i placówkami edukacyjnymi. Uwielbiam pracę z wartościami i
na wartościach – dlatego specjalizuję się w działaniach Społecznie Odpowiedzialnych. Tworzę strategie
i plany działań oraz pokazuję dlaczego dane działanie jest ważne biorąc pod uwagę cel strategiczny
organizacji. Moją pasją są talenty i wszystko co się z nimi wiąże. Pomagam je odkrywać i rozwijać oraz
wzmacniać, a także efektywnie wykorzystywać w codziennej działalności.
Jestem członkiem zespołu badawczego w projektach skupionych wokół etyki biznesu, etyki w
działalności przedsiębiorstw i samorządów, rozwoju MSP i budowania programów współpracy NGO z
władzami publicznymi. Jestem współautorem ponad 40 publikacji i raportów badawczych m.in.
opracowań uwzględniających elementy SOB w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz analiz nt.
ekonomicznych korzyści wynikających ze stosowania SOB.
Iwona Mieszkowska
Mój cel to pomaganie ludziom poprzez optymalizację ich procesów,
by mogli się skupić na tym, co naprawdę istotne!
Jestem socjologiem, trenerem, doradcą zawodowym, asystentem
rodziny, coachem i edukatorem finansowym. Ukończyłam z sukcesem:
Socjologię na Uniwersytecie Śląskim, Szkołę Trenerów Alamo –
Certyfikowany Kurs Trenerski, Studia Podyplomowe Doradztwo
Zawodowe i Zarządzania Kompetencjami w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie oraz Studia Podyplomowe z Coachingu w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie.
Zawodowo od 2007 roku zajmuję się prowadzeniem warsztatów kompetencji społecznych, treningu
rozwoju osobistego, doskonaleniem umiejętności interpersonalnych oraz doradztwa zawodowego
głównie dla osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Prowadzę ponadto
indywidualne wsparcie w formie poradnictwa socjologicznego, z wykorzystaniem warsztatu pracy
socjalnej oraz doświadczenia z pracy w charakterze pracownika socjalnego i asystenta rodziny.
Uczestniczę i opracowuję dokumenty dla asystentów rodziny . Prowadzę eksperckie szkolenia i
warsztaty w zakresie: metodologia pracy socjalnej, wywieranie wpływu, przedsiębiorczości,
zarządzania budżetem domowym, zarządzania czasem i wyznaczanie priorytetów, kreatywności itd.
Obecnie specjalizuje się w pracy z klientem w trudnej sytuacji, osobami zagrożonymi wykluczeniem
społecznym.

