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Staż zawodowy 
 

1. Dla kogo jest stworzony? 

 

Oferta stażu zawodowego, organizowanego przez Ośrodek Wsparcia Rodzinnej Opieki 

Zastępczej PORT Towarzystwa Nasz Dom, jest skierowana dla osób, które ukończyły lub są na 

ostatnim roku psychologii lub innych kierunków nauk społecznych. 

 

2. Czemu służy ten staż? 

 

Celem stażu jest pomoc osobom, które ukończyły lub kończą naukę na kierunkach społecznych 

w nabywaniu umiejętności zawodowych i rozwijaniu kompetencji personalnych potrzebnych do 

pracy z dziećmi i rodzinami. Uczestnicy stażu biorą udział w warsztatach edukacyjnych, 

superwizyjnych oraz pracują w oparciu o bezpośredni kontakt z dzieckiem lub dziećmi i 

rodzinami zastępczymi w ich środowisku. 

Dodatkowo stażyści będą współpracować z członkami zespołu merytorycznego Ośrodka PORT, 

co umożliwia czerpanie z wiedzy i doświadczenia zawodowego pracowników. 

 

Nasi stażyści otrzymują także pomoc i indywidualne wsparcie w sprawach własnych 

podczas konsultacji ze specjalistami ds. pracy z dzieckiem i rodziną.  

 

Staż umożliwia: 

 

- pogłębienie wiedzy dotyczącej: 

 

 systemu opieki nad dzieckiem w Polsce 

 kształtowania się więzi 

 traum i ich wpływu na rozwój emocjonalny i społeczny dziecka 

 strat i ich wpływu na osobowość dziecka 

 interdyscyplinarności w pracy z dzieckiem i rodziną 

 metod i technik używanych do tworzenia diagnozy i planu 

postępowania korekcyjnego wobec dziecka 

- nabywanie praktycznych umiejętności w zakresie: 

 

 nawiązywania kontaktu, relacji pomocowej  

 zawiązywania kontraktów z podopiecznym 

 rozpoznawania potrzeb i możliwości dziecka 

 sporządzania diagnozy dziecka i w oparciu o nią planu postępowania 

korekcyjnego 

 pracy zespołowej 

 prowadzenia dokumentacji pracy z dzieckiem 

 analizy pracy własnej 
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Oferta stażu jest bezpłatna. Osoba decydująca się na udział, zobowiązuje się do regularnej 

pracy z dzieckiem/dziećmi i rodzinami zastępczymi. 

Po zakończeniu stażu zawodowego każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia 

potwierdzający nabycie wiedzy i umiejętności podczas rocznego szkolenia. 

 

3. Ile trwa staż? 

 

Długość trwania- 1 rok 

 

4. Wymiar godzinowy stażu:  

 

- 40-60 godzin/miesięcznie pracy z dzieckiem lub dziećmi w rodzinie zastępczej 

- obowiązkowy udział w warsztatach edukacyjnych- 5 godzin/miesięcznie 

-obowiązkowy udział w warsztatach superwizyjnych- 5 godzin/miesięcznie 

-obowiązkowe konsultacje z opiekunem stażu- 2 godziny/miesięcznie 

 

Minimalny skład grupy:  6 osób 

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się drogą mailową 

k.kieszek@naszdom.org.pl 

 

 

 


