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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Program szkolenia „Rodzicielstwo zastępcze - Usamodzielnianie wychowanków placówek
opiekuńczo-wychowawczych“
18.11.2011
WenderEDU Business Center :: Wrocław, ul. Św. Józefa 1/3
Godzina
8.30-9.00
9.00-9.10

9.10-10.30

10.30-10.45

10.45-12.15

12.15-12.45
12.45-14.15
14.15-14.30

14.30-15.50

15.50-16.00

Nazwa
Rejestracja uczestników szkolenia
Rozpoczecie szkolenia + informacje organizacyjne
1. Przepisy prawa dotyczące usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczowychowawczych i rodzin zastępczych.
2. Metody i techniki diagnozy usamodzielnianej osoby.
3. Rola i zadania opiekunów osób usamodzielniających się.
4. Przygotowanie do procesu usamodzielniania młodzieży z placówek opiekuńczowychowawczych i rodzin zastępczych.
Szkolenie
a) zajęcia socjoterapeutyczne (cele, tematyka i spodziewane efekty,
indywidualizacja oddziaływań wychowawczych w warunkach instytucji i w rodzinie
zastępczej),
b) współpraca z osobami i instytucjami w lokalnym środowisku,
c) rola przygotowania długofalowego,
d) sposoby wsparcia podopiecznych przygotowanych do usamodzielniania
Przerwa kawowa
5. Etapy procesu usamodzielniania.
6. Indywidualny program usamodzielniania.
a) przygotowanie do sporządzenia indywidualnego programu usamodzielnienia,
b) główne i niezbędne elementy programu usamodzielnienia,
c) ustanawianie celów,
Szkolenie
d) współpraca osób i instytucji w udzielaniu pomocy osobie usamodzielnianej,
e) IPU - harmonogram działań,
f) IPU - realizacja i weryfikacja planu usamodzielnienia,
g) Ocena końcowa planu usamodzielnienia.
7. Analiza przypadków osób usamodzielnianych, przykłady IPU.
Obiad
8. Praca warsztatowa - konstruowanie indywidualnego programu usamodzielnienia.
9. Zadania wychowawców i rodziców zastępczych w procesie usamodzielniania
Szkolenie
podopiecznych.
10. Rodzaje pomocy uzyskiwanej przez usamodzielnionych wychowanków. Formy
pomocy i ich zakres.
Przerwa kawowa
11. Techniki wspierające proces usamodzielniania.
12. Udzielanie wsparcia osobie usamodzielnionej.
a) obligatoryjne i pozaprawne aspekty pomocy usamodzielnianym osobom pełnoletnim,
Szkolenie
b) umowy cywilno-prawne,
c) wiedza i umiejętności niezbędne w samodzielnym życiu.
13. Analiza studium przypadku usamodzielnienia wychowanka.
Szkolenie
Podsumowanie, wypełnienie ankiet, rozdanie zaświadczeń ukończenia szkolenia
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