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Plan Szkolenia „Asystent rodziny”   

Lp. Nazwa przedmiotu 

Wykład (w), 

ćwiczenia (c), 

konwersatoria (k) 

Forma 

zaliczenia 

(liczba godzin) 

1 2 3 5 

1.  Wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego, 

administracyjnego, karnego, cywilnego, 

zabezpieczenia społecznego oraz prawa pracy 

20 (w) Egzamin 

2.  Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i 

systemu pieczy zastępczej 

8 (k) Zaliczenie 

3.  Komunikacja interpersonalna 8 (c) Zaliczenie 

4.  Problematyka mediacji w rodzinie 25 (c) Zaliczenie 

5.  Edukacja zdrowotna 5 (c) Zaliczenie 

6.  Pielęgnacja dzieci i niemowląt 5 (c) Zaliczenie 

7.  Wybrane elementy pedagogiki, psychologii 

rozwojowej i wychowawczej, z uwzględnieniem 

problemów dotyczących rozwoju dziecka i wpływu 

sytuacji kryzysowych w rodzinie na zachowanie i 

rozwój dziecka 

20 (w) Egzamin 

8.  Definicja rodziny, jej struktura, funkcje oraz 

potrzeby i problemy. Charakterystyka problemów 

rodziny. Analiza potrzeb i problemów rodziny. 

12 (w.) Egzamin 

9.  Problemy wynikające z opieki nad 

niepełnosprawnym. Zagadnienia dotyczące 

uprawnień w zakresie wsparcia osób 

niepełnosprawnych. Problematyka interwencji 

kryzysowej w rodzinie 

18 (w + k) Zaliczenie 

10 Zadania i uprawnienia asystenta rodziny. 

Metodyka pracy asystenta. Etyka pracy asystenta 

rodziny Współpraca asystenta z rodzinami oraz 

służbami wspierającymi rodzinę. Sporządzanie 

planu pracy z rodziną. 

19 (w) Egzamin 

11. Analiza własnych możliwości i ograniczeń w 

wykonywaniu zadań asystenta rodziny 

30 (c) Zaliczenie 

12. Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-

wychowawczych rodziny, umiejętności radzenia 

sobie w sytuacjach stwarzających trudności 

wychowawcze oraz w wypełnianiu ról społecznych 

6 (w) + 8 (c) = 14 zaliczenie 

13. Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z 

problemami emocjonalnymi i zaburzeniami 

zachowania 

4 (w) zaliczenie 

14. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży 4 (c) zaliczenie 

15. Pomoc w funkcjonowaniu rodziny w środowisku 

lokalnym 

4 (w) zaliczenie 

16. Elementy ekonomii i organizacji gospodarstwa 

domowego 

4 (w) zaliczenie 

17. Praktyka zawodowa w instytucji prowadzącej 

pracę z rodziną 

30 (praktyka) zaliczenie 

Razem 200+30= 230  

 


