Nazwa wsparcia:
Informacja ogólna:

Coaching grupowy dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy
zastępczej.
Celem coachingu jest wzrost kompetencji osób pracujących bezpośrednio
z dzieckiem i rodziną poprzez dzielenie się informacjami, wymianę
doświadczeń oraz opracowanie długofalowych planów działania.

Termin i miejsce
realizacji:

Spotkania będą realizowane bezpośrednio w instytucjach systemu
wspierania rodziny i pieczy zastępczej na terenie województwa śląskiego.
Każda z instytucji korzystająca z coachingu, zobowiązana jest do
udostępnienia sali mogącej pomieścić wszystkich uczestników grupy
z zachowaniem obowiązujących w danym czasie obostrzeń w zakresie
przeciwdziałania epidemii.
W przypadku braku możliwości realizacji spotkań w formie stacjonarnej,
dopuszcza się możliwość realizacji coachingu w formule zdalnej.
Częstotliwość spotkań ustalana będzie indywidualnie pomiędzy instytucją
w której prowadzone będzie wsparcie a coachem.
Zajęcia organizowane będą w dni robocze, pomiędzy godziną 8:00 a 19:00,
a w razie uzasadnionej potrzeby również w soboty.
Dla każdej z grup zaplanowano 12 godzin zajęć a czas pojedynczego
spotkania nie przekroczy 4 godzin.
Coaching realizowany będzie w terminie do 30 czerwca 2022 roku.

Grupa docelowa:

Liczba miejsc:
Termin rekrutacji:

Uczestnikami coachingu będą bezpośrednio pracujący z dzieckiem i rodziną
pracownicy instytucji systemu rodziny i pieczy zastępczej z terenu
województwa śląskiego. Aby zapewnić uczestnikom swobodną wymianę
myśli, prosimy, aby do udziału nie delegować pracowników kadry
zarządzającej.
Maksymalnie 8 osób w grupie. Zaplanowano utworzenie 11 grup.
Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest przesłanie formularza
zgłoszeniowego w formie elektronicznej oraz dostarczenie pocztą do
siedziby ROPS oryginału do 18.10.2021 r.
O wynikach rekrutacji powiadomimy wiadomością email. Instytucje wybrane
w procesie rekrutacji będą proszone o przesłanie formularzy zgłoszeniowych
pracowników, którzy będą brać udział w coachingu wraz z oświadczeniami
dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

Forma zgłoszeń:

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie
http://rops-katowice.pl/

Dodatkowych
informacji udziela:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Zespół ds. realizacji projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu
wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.
E-mail: szkolenia_power@rops-katowice.pl

Zasady uczestnictwa:

Zasady uczestnictwa we wsparciu określono w Regulaminie uczestnictwa
w formach wsparcia organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Doskonalenie
kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

