Nazwa szkolenia:
Informacja
ogólna:
Termin
i miejsce
realizacji:

Grupa docelowa:

Liczba miejsc:

Zagadnienia prawne z obszaru systemu wspierania rodziny i pieczy
zastępczej z uwzględnieniem tematyki związanej z odebraniem dziecka
z rodziny.
Celem szkolenia jest pogłębienie znajomości procedur związanych
z koniecznością odbioru dziecka z rodziny i umieszczenia go w pieczy zastępczej
oraz omówienie dobrych praktyk w zakresie ich stosowania.
Szkolenie dwumodułowe, realizowane będzie dla jednej grupy szkoleniowej
w trybie wyjazdowym w Hotelu „Zawiercie”, w Zawierciu w terminach:
I moduł: 20.02 do 22.02.2019 roku,
II moduł: 20.03 do 22.03.2019 roku.
Asystenci rodzin, pracownicy placówek wsparcia dziennego, placówek
opiekuńczo – wychowawczych, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej,
pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, ośrodków adopcyjnych,
służby pracujące z rodzinami biologicznymi, przedstawiciele służby zdrowia oraz
wymiaru sprawiedliwości z terenu województwa śląskiego.
I grupa - 20 osób.
Program szkolenia składa się
z 48 godzin dydaktycznych/
(6 dni szkoleniowych), obejmujących m.in. następujące zagadnienia
tematyczne:
Moduł I - Procedura odebrania dziecka z rodziny:







Zagadnienie
merytoryczne:




wstęp do tematyki odbierania dziecka z rodziny – ogólne zagadnienia
przepisy prawne regulujące procedurę odebrania dziecka,
procedura odbioru – etapy działania,
główne obowiązki osób uczestniczących w procedurze odbioru dziecka z
rodziny, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych,
prawo rodziców do złożenia zażalenia,
warunki transportu i umieszczenia dziecka w tymczasowej pieczy
zastępczej,
dalsze postępowanie po odebraniu dziecka z rodziny,
współpraca służb interdyscyplinarnych w zakresie przeprowadzenia
prawidłowej procedury odbioru dziecka z rodziny – dobre praktyki.

Moduł II – Sytuacja prawna dziecka odebranego z rodziny:
 piecza zastępcza – regulacje prawne, standardy pieczy zastępczej (zasada
tymczasowości, pierwszeństwa),
 uprawnienia tymczasowych opiekunów dziecka,
 formy kontaktu dziecka z rodziną biologiczną,
 postępowanie sądowe – możliwe postanowienia dotyczące dalszych
losów dziecka (powrót do rodziny, ograniczenie, zawieszenie, odebranie
władzy rodzicielskiej itd.)
 praca z rodziną biologiczną dziecka – możliwe formy wsparcia
prowadzące do zmiany sytuacji rodziny i powrotu dziecka,
 procedura w przypadku braku możliwości powrotu dziecka do rodziny
(rodzina zastępcza, adopcja, instytucjonalna piecza zastępcza).

Rekomenduje się udział we wszystkich modułach szkolenia, celem zrealizowania
w całości założonego programu. Uczestnik ma jednak możliwość wyboru tych
tematów modułów, które szczególnie uwzględniają jego indywidualne potrzeby.
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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
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”.
Barbara Kunysz-Syrytczyk - radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, oraz studiów
podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytecie Łódzkim –
w zakresie kontroli jakości stosowania prawa przez organy samorządu
terytorialnego. Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej
w Dąbrowie Górniczej na kierunku Organizacja i Zarządzanie Placówkami
Pomocy Społecznej. Doświadczony trener i doradca JST.

