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OFERTA SZKOLENIOWA 

PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU 

 

DLA KOGO?             

Szkolenie skierowane do wychowawców, pracowników socjalnych, asystentów 

rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologów, pedagogów, 

zawodowych rodziców zastępczych lub kadry zarządzającej. 

PO CO?   

Efektem szkolenia będzie  uzyskanie odpowiedzi na pytanie: 

Co robić aby się nie wypalić? Autodiagnoza i własny plan działania.  

 

ZAKRES TEMATYCZNY              

➢ Kontrakt grupowy, przedstawienie programu szkolenia i wzajemnych oczekiwań 

➢ Co to jest wypalenie zawodowe i kto jest szczególnie na nie narażony? 

➢ Objawy wypalenia zawodowego – trójwymiarowa teoria wypalenia Christiny 

Maslach (w tym: analiza własnych objawów psychosomatycznych) 

➢ Źródła, etapy zaawansowania wypalenia i sposoby reagowania 

➢ Postawy (wg teorii Pozycji analizy transakcyjnej Erica Berne’a), które sprzyjają            

wypaleniu, lub przed nim chronią 

➢ Ćwiczenie: Test – czy grozi Ci wypalenie zawodowe 

➢ Stres a efektywność w pracy 

➢ Ćwiczenie: Test na poziom stresu 

➢ Metody pokonywania stresu osobistego i wypalenia zawodowego 

➢ Ćwiczenie: co zrobić, żeby się nie wypalić? 

➢ Zakończenie, podsumowanie, jaki mam własny plan działania? 

 

FORMA ZAJĘĆ             

Kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Do wiodących 

metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: ćwiczenia 

praktyczne, autodiagnoza, dyskusja oraz burza mózgów. 

Uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów szkoleniowych wraz z testem 

dot. zagrożenia wypaleniem zawodowym i poziomu stresu. 
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PROWADZĄCA SZKOLENIE         

Katarzyna Słupińska - mgr profilaktyki społecznej i resocjalizacji, socjoterapeuta, 

organizator pomocy społecznej, specjalista II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, 

akredytowany coach międzynarodowej federacji trenerskiej ICF.  Praktyk z  28 letnim 

doświadczeniem pracy w pomocy społecznej w charakterze pracownika socjalnego, 

pedagoga, konsultanta ds. rodzin,  kierownika Działu ds. Rodzin i Asysty Rodzinnej 

oraz Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, który koordynował pracę 56 

specjalistów. Pracowała z dziećmi pozbawionymi właściwej opieki rodzicielskiej, 

usamodzielnianymi wychowankami pieczy zastępczej i placówek resocjalizacyjnych, 

rodzicami mającymi problemy w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych         

i rodzicami zastępczymi. Od wielu lat prowadzi coaching, szkolenia i superwizje dla. 

Uczestnicy szczególnie doceniają  praktyczne podejście trenerki w poszukiwaniu 

rozwiązań oparte na nie tylko na wiedzy teoretycznej ale też własnym doświadczeniu 

w pełnieniu roli pracownika prowadzącego pracę z dzieckiem i rodziną, wychowanki 

pieczy zastępczej, szefa, współzałożycielki stowarzyszenia ”Rodziniec” a także  

trenera, coacha  i przedsiębiorcy. 

 

REALIZATOR SZKOLENIA          

Firma Motywator Rozwoju specjalizuje się w doskonaleniu kompetencji                                          

i przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu kadr wspierania rodziny i pieczy 

zastępczej,  wychowawców, pedagogów, psychologów, kuratorów, policjantów, 

zawodowych rodzin zastępczych a także przedsiębiorców w formie szkoleń, 

superwizji, coachingu grupowego, zespołowego i indywidualnego.   
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