Nazwa szkolenia:

Przygotowanie dziecka do adopcji.

Informacja
ogólna:

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji uczestników w zakresie pracy
z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej w celu prawidłowego
przygotowania dziecka do adopcji

Termin
i miejsce
realizacji:

Szkolenie realizowane będzie dla jednej grupy szkoleniowej w trybie
wyjazdowym w Hotelu „Vestina” w Wiśle, w terminie: 08.04 do 10.04.2019
roku.

Grupa docelowa:

Przedstawiciele placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracownicy organizatora
rodzinnej pieczy zastępczej, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej,
pracownicy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, regionalnych placówek
opiekuńczo-terapeutycznych oraz rodziny zastępcze z terenu województwa
śląskiego.

Liczba miejsc:

I grupa - 20 osób.
Program szkolenia składa się z 24
(3 dni szkoleniowe), obejmujących m.in.
tematyczne:

✓
✓
✓
✓
✓

Zagadnienie
merytoryczne:

✓
✓
✓

✓
✓

Informacje
organizacyjne:

godzin dydaktycznych/
następujące zagadnienia

specyfika sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej,
rola opiekunów zastępczych w trakcie procesu adopcji,
przygotowanie opiekunów zastępczych w trakcie procesu adopcji,
emocje
dziecka
związane
z
planowaną
adopcją,
pomoc
w porządkowaniu uczuć do własnej rodziny biologicznej,
przygotowanie dziecka do zmiany w kontekście procedury adopcyjnej –
informowanie o adopcji,
przygotowanie dziecka do poznania z potencjalnymi rodzicami
adopcyjnymi,
budowanie więzi dziecka z przyszłymi rodzicami adopcyjnymi,
emocje, obawy i wątpliwości dziecka dotyczące adopcji – sposoby
łagodzenia stresu, obserwacja dziecka pod kątem ewentualnych zachowań
niepożądanych, autodestrukcyjnych,
radzenie sobie w sytuacjach trudnych – opór dziecka, zachowania
buntownicze, autoagresja, trauma związana z odrzuceniem, stratą,
pomoc rodzinie zastępczej i ich dzieciom biologicznym po umieszczeniu
dziecka w rodzinie adopcyjnej – przeżycie żałoby, czas przed przyjęciem
kolejnego dziecka.

Organizator zapewnia wyżywienie, zakwaterowanie oraz materiały szkoleniowe
i dydaktyczne. Każda z osób zgłoszonych na szkolenie, po zakończeniu procesu
rekrutacji, otrzyma informację wiadomością e-mail o wyniku rekrutacji.
UWAGA! Możliwość skorzystania z zakwaterowania dotyczy uczestników
szkoleń spełniających warunek posiadania miejsca zamieszkania w miejscowości
innej niż ta, w której odbywa się szkolenie oraz utrudnionego dojazdu na miejsce
realizacji zajęć, na podstawie przedłożonych i podpisanych oświadczeń.
Oświadczenia zostaną przekazane osobom zakwalifikowanym na szkolenie, drogą

Termin
rekrutacji:

Forma zgłoszeń:

Dodatkowych
informacji
udziela:

Zasady
uczestnictwa:

Trenerki:

mailową.
Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest dostarczenie (pocztą lub
osobiście)
oryginału formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem
uczestnika projektu w nieprzekraczalnym terminie do 25 stycznia 2019 roku.
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://rops-katowice.pl/.
Wydrukowany i podpisany formularz należy dostarczyć do siedziby ROPS.
UWAGA: Zgłoszenie zostaje uznane za prawidłowe po dopełnieniu wszystkich
formalności tj. zgłoszenia się poprzez formularz zamieszczony na stronie,
a następnie jego wydrukowanie, podpisanie wraz z uzyskaniem zgody
bezpośredniego przełożonego oraz przesłanie do siedziby ROPS w wyznaczonym
terminie. Do zgłoszenia papierowego należy dołączyć podpisane oświadczenie
uczestnika projektu.
W zgłoszeniu rekomendujemy podawanie indywidualnego adresu e-mail
(bezpośredniego do Państwa, np. poczty służbowej imiennej) zamiast
ogólnego (np. adresu e-mail sekretariatu, kadr itp.). Znacznie przyspiesza
to komunikację i zapewnia szybszy kontakt w przypadku zakwalifikowania
na szkolenie.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Zespół ds. realizacji projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr
systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.
Tel. (32) 730 68 59
e-mail: szkolenia_power@rops-katowice.pl
Zasady uczestnictwa w szkoleniach określono w Regulaminie uczestnictwa
w szkoleniach i superwizji organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Szkolenie
i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.
Romualda Ulasińska - psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka
i superwizorka psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz
certyfikowana psychoterapeutka European Association for Psychotherapy. Pracuje
w Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM.
Autorka i współautorka publikacji w czasopismach naukowych z dziedziny
psychoterapii dzieci, młodzieży, rodzin oraz problematyki zaburzeń odżywiania
i problematyki adopcji. Posiada długoletnie doświadczenie w pracy
psychoterapeutycznej, dydaktycznej i szkoleniowo-doradczej.
Ewa Baszczyńska - pedagog, psychoterapeuta, mediator, autorka programów
szkoleniowych. Prowadzi Ośrodek Psychoterapii i Wsparcia Rodziny, gdzie
zajmuje się m.in.. prowadzeniem grup wsparcia, warsztatów i szkoleń dla
rodziców oraz psychoterapią rodzin. Posiada wieloletnie doświadczenie
w zakresie pracy z rodzicami i opiekunami, w szczególności z zakresu
doskonalenia umiejętności wychowawczych.

