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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Program szkolenia „Idea rodziny zastępczej jako najlepszej alternatywy dla
zinstytucjonalizowanych placówek”
21-23.03.2012 :: Hotel Jasek :: Wrocław, ul. Sułowska 39
Dzień 1 - 21.03.2012
Godzina
09.30-10.00
10.00-10.10
10.10-11.30
11.30-11.45
11.45-13.15
13.15-13.45

13.45-15.15

15-15-15.30

15.30-17.00

19.00-19.30

Nazwa
Rejestracja uczestników szkolenia.
Rozpoczęcie szkolenia + informacje organizacyjne.
1. Podstawy prawne funkcjonowania rodziny zastępczej.
• Tryb powoływania rodziny zastępczej
Szkolenie
• Prawa i obowiązki rodziny zastępczej wobec dziecka
• Formy pomocy dla rodziny zastępczej
Przerwa kawowa
1. Podstawy prawne funkcjonowania rodziny zastępczej. Cd.
• Standardy prawa rodzinnego
Szkolenie
• Prawo dziecka do rodziny a piecza zastępcza
• Uregulowania międzynarodowe
Obiad
1. Podstawy prawne funkcjonowania rodziny zastępczej. Cd.
• Podstawy aksjologiczne pieczy zastępczej
Szkolenie
• Konstytucyjna zasada pomocniczości
• Podstawy wartościujące reformowany system opieki
• Założenia i struktura reformowanego systemu
Przerwa kawowa
2. Dziecko a rodzina.
• Rodzina, Władza rodzicielska, Obowiązek pomocy i interwencji, Prawny charakter relacji w
rodzinie, Ingerencja we władzę rodzicielską,
• Dziecko powierzane do opieki zastępczej, Prawa dziecka w rodzinie zastępczej, Prawa dziecka
a obowiązki, Proces usamodzielniania
• Rodzina zastępcza - środowisko zastępcze, Rodzinne formy opieki zastępczej, Rodziny
zastępcze niespokrewnione, Rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem, Funkcje rodziny
zastępczej
• Relacje prawne pomiędzy dzieckiem, rodziną zastępczą a rodziną naturalną, Tryb
Szkolenie
umieszczania dziecka w rodzinie zastępczej, Obowiązki rodziny zastępczej, Uprawnienie rodziców
biologicznych, Rodziny zastępcze spokrewnione i niespokrewnione - różnice, Rozpoczęcie i
zakończenie opieki zastępczej, Kryteria doboru rodziny zastępczej, odpowiedzialność za
umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej,
• Partnerzy rodziny zastępczej, Powiatowe centrum pomocy rodzinie (PCPR) - powiat, Ośrodek
pomocy społecznej (OPS) - gmina, Sąd rodzinny
• Świadczenia w rodzinach zastępczych, Świadczenia na dzieci umieszczone w rodzinach
zastępczych, Wynagrodzenie zawodowych, niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych,
Pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej,
Inne świadczenia na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej
Kolacja

Dzień 2 - 22.03.2012
Godzina
07.30-08.30

Śniadanie

08.30-10.00

Szkolenie

10.00-10.15
10.15-11.45
11.45-12.00
12.00-13.30
13.30-14.00
14.00-15.30

Nazwa
3. Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze.
•
Socjalizacja, uspołecznienie, wychowanie i środowisko wychowawcze,
•
Podstawowe funkcje rodziny zastępczej
•
Rodzinna opieka zastępcza - cele i rodzaje
Przerwa kawowa
3. Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze. Cd.
•
Zagadnienia formalno - prawne i finansowe dotyczące opieki zastępczej
Szkolenie
•
Kształtowanie umiejętności opiekuńczych i wychowawczych rodziców zastępczych dzieci - na
podstawie programu szkoleniowego „Nie będziesz sam”
Przerwa kawowa
3. Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze. Cd.
Szkolenie
•
Rodzina jako system
•
Diagnoza rodziny - stopień zaspakajania potrzeb dziecka w rodzinie, kryzys w rodzinie
Obiad
3. Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze. Cd.
•
Lokalny system opieki nad dzieckiem. Rodzaje pomocy oraz wsparcia dziecka i rodziny
Szkolenie
•
Rodzina zastępcza a rodzina biologiczna- współpraca czy walka
•
Zasady pracy z rodziną biologiczną

::	
  Dolnośląskie	
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.30-15.45
15.45-17.15
19.00-19.30

Przerwa kawowa
3. Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze. Cd.
•
Formy wsparcia dla rodzin zastępczych
Szkolenie
•
Problem wypalenia w rodzinie zastępczej - jak temu zapobiec
•
Formy przeciwdziałania wypaleniu w rodzinach zastępczych
Kolacja

Dzień 3 - 23.03.2012
Godzina
7.30-8.30

Śniadanie

8.30-10.00

Szkolenie

10.00-10.15
10.15-11.45
11.45-12.15

12.15-13.45

Nazwa
4. Przemoc w rodzinie.
•
rodzaje, objawy
•
jak rozpoznać przemoc w rodzinie zastępczej, jak reagować
Przerwa kawowa
5. Zagadnienia dotyczące specyficznych problemów związanych z opieką nad dziećmi z
różnymi dysfunkcjami i problemami zdrowotnymi oraz niedostosowanymi społecznie.
Szkolenie
•
Dziecko z Fas
Obiad
6. Podsumowanie szkolenia.
•
Piecza zastępcza założenia
•
Rodzicielstwo zastępcze - uwarunkowania
Szkolenie
•
Wsparcie rodziny zastępczej
•
Warunki powrotu dziecka do rodziny biologicznej
•
Rodzina zastępcza w obliczu różnych dysfunkcji dziecka
7. Ankiety ewaluacyjne, rozdanie zaświadczeń.
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