
Nazwa szkolenia: 
Rodziny zastępcze – pozyskiwanie rodzin zastępczych, budowanie relacji i 

efektywna współpraca. 

Informacja 

ogólna: 

Celem szkolenia jest wzmocnienie kompetencji uczestników w zakresie metod 

poszukiwania rodzin zastępczych oraz umiejętności nawiązywania z nimi 

efektywnej, długofalowej współpracy. 

Termin                              

i miejsce 

realizacji: 

Szkolenie dwumodułowe realizowane będzie w trybie wyjazdowym w terminie: 

16-18.05.2022 oraz 13-15.06.2021 roku 

w Hotelu na terenie województwa śląskiego. (dokładny adres hotelu zostanie 

podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie). 

Grupa docelowa: 

Pracownicy ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy 

rodzinie, przedstawiciele organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz inne osoby 

odpowiedzialne za  tworzenie i koordynację rodzinnych form pieczy zastępczej 

z terenu województwa śląskiego. 

Liczba miejsc: 20 osób. 

Zagadnienie 

merytoryczne: 

Program szkolenia składa się z 48 godzin dydaktycznych  

(6 dni szkoleniowe), obejmujący m.in. następujące zagadnienia tematyczne: 

 

Moduł I - Poszukiwanie rodzin zastępczych, nawiązywanie współpracy 

 rodzinne formy pieczy zastępczej – specyfika i ich miejsce  

w systemie pieczy zastępczej, 

 motywacja rodzin zastępczych do świadczenia usług, 

 nabór kandydatów na rodziny zastępcze i pozyskiwanie rodzin 

zastępczych – dobre praktyki, 

 efektywna kampania promocyjna, 

 współpraca międzyinstytucjonalna w promocji rodzicielstwa zastępczego. 

 

Moduł II - Budowanie relacji i efektywna współpraca z rodzinami zastępczymi 

 motywacja rodzin zastępczych do świadczenia usług opiekuńczo – 

wychowawczych, 

 wzmacnianie, wspieranie i motywowanie rodzin zastępczych, 

 profilaktyka stresu i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu rodzin 

zastępczych, 

 budowanie efektywnej współpracy z rodzinami zastępczymi  

w oparciu o relacje,   

 trudne sytuacje w pracy z rodziną zastępczą – konflikty na linii rodzina 

zastępcza/instytucja/przedstawiciel instytucji/służby wspierające, 

wyznaczanie granic w kontaktach, radzenie sobie  

w sytuacjach stresowych. 

 

Informacje 

organizacyjne: 

Szkolenie realizowane będzie w trybie wyjazdowym, zgodnie z harmonogramem 

szkolenia, który zostanie przekazany z wyprzedzeniem osobom 

zakwalifikowanym do udziału w formie wsparcia. Organizator zapewnia nocleg, 

pełne wyżywienie, przerwy kawowe, materiały dydaktyczne i biurowe oraz 

profesjonalną kadrę trenerską przez cały czas trwania szkolenia. Szkolenie jest 

całkowicie bezpłatne. 



Informację o wynikach rekrutacji otrzyma każda zgłoszona osoba,  

w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia zbierania zgłoszeń.  

W zgłoszeniu prosimy o podawanie indywidualnego, czyli bezpośredniego do 

Państwa adresu e-mail (np. poczty służbowej imiennej) zamiast adresu 

ogólnego (np. e-mail sekretariatu instytucji, działu kadr itp.). Znacznie 

ułatwia to komunikację i przyspiesza procedurę rekrutacji na szkolenie. 

Termin i forma 

rekrutacji: 

 
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego formularza 

dostępnego na stronie  

http://rekrutacja.rops-katowice.pl/form_2022_power/zgloszenie.php, który po 

wydrukowaniu i podpisaniu należy dostarczyć pocztą do siedziby ROPS wraz z 

oświadczeniem uczestnika projektu (RODO) w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 24 stycznia 2022 roku.  

Dodatkowych 

informacji 

udziela: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 

Zespół ds. realizacji projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu 

wspierania rodziny i pieczy zastępczej”. 

Tel. (32) 730 68 59 

e-mail:  szkolenia_power@rops-katowice.pl 

Zasady 

uczestnictwa: 

Zasady uczestnictwa w szkoleniach 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”. 
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