Fundacja Dziecko i Rodzina
CHILD AND FAMILY FOUNDATION
00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 4, Poland, tel.: 0048 536555608

„Współpraca powiatowych i gminnych służb na rzecz dziecka i rodziny oraz realizacja
planów pomocy dziecku i planów pracy z rodziną
Oferta wspólnych szkoleń dla Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Miejskich
Ośrodków Pomocy Społecznej Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie, wychowawców
placówek opiekuńczo - wychowawczych, pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej
oraz rodzin zastępczych z terenu powiatu lub miasta
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Jak opracowywać i tworzyć plany pomocy dziecku, aby były praktyczne, wynikające z rzeczywistych
problemów dziecka i rodziny, użyteczne dla rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
ukazujące konkretne cele i zadania, oraz odpowiadające potrzebom dziecka i rodziny? Jakich konkretnych
narzędzi do tego używać?
Jak opracowywać i realizować plany pomocy dziecku, aby zaangażować w ten proces rodzinę
zastępczą oraz rozdzielić role dla poszczególnych uczestników realizowanego planu?
Jak plany pomocy dziecku tworzyć w placówce opiekuńczo-wychowawczej, aby odpowiadały
rzeczywistości, potrzebom dziecka i były praktyczne dla wychowawcy i innych specjalistów?
Jak tworzyć i realizować plany usamodzielniania wychowanków rodzin zastępczych i placówek
opiekuńczo-wychowawczych, aby pomagały budować kompetencje i zasoby młodego człowieka na
długo przed samym usamodzielnieniem i autentycznie przygotowywały do dorosłości? Jak sprawić, aby
plany usamodzielnienia nie dotyczyły tylko spraw materialnych, ale również (lub przede wszystkim)
kompetencji emocjonalnych i zdolności do więzi?
Jakie znaczenie dla rozwoju dziecka ma więź, jakie są zaburzenia zdolności do więzi i w jaki sposób
pracować z dzieckiem, które ma pozabezpieczne wzorce więzi?
Jak rozmawiać z dzieckiem, aby budować relację?
Jak wprowadzać zasady pozytywnej dyscypliny w pracy z dziećmi?
Jak realizować procedurę pracy z rodziną, aby jak najwięcej dzieci wracało do rodzin?
Jak wspierać rodziny zastępcze, aby budowały relacje z powierzonymi dziećmi i współdziałały w planie
pomocy dziecku i planie pracy z rodziną biologiczną?
Jak przekształcać placówki opiekuńczo-wychowawcze, aby pracowały w podejściu indywidualnym,
wzmacniającym i skutecznie realizowały plany pomocy dziecku?
Jak budować pracę zespołową służb powiatowych i gminnych, aby efektywnie realizować plany
pomocy dziecku i plany pracy z rodziną?
Fundacja Dziecko i Rodzina, która w ciągu ostatniego roku przeszkoliła ponad 1000 specjalistów –
asystentów rodziny, pracowników socjalnych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, zawodowych
rodzin zastępczych, wychowawców placówek – z najwyższymi notami ewaluacyjnymi – oferuje
możliwość przeprowadzenia na terenie Państwa powiatu szkolenia dla specjalistów:
 Koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i innych specjalistów zajmujących się dziećmi w
rodzinach zastępczych
 Zawodowych rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka
 Koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i pracowników gminnych służb pomocy społecznej
 Wychowawców i innych specjalistów z placówek opiekuńczo-wychowawczych
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Szkolenia na powyższe tematy zorganizujemy na terenie Państwa Powiatu – np. w siedzibie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zakres i tematyka szkolenia zależy od Państwa potrzeb.
Jesteśmy w stanie przeprowadzić albo jedno szkolenie dla wybranej grupy (np. koordynatorów
rodzinnej pieczy zastępczej i innych specjalistów pieczy zastępczej), jak i dwie grupy jednocześnie (np.
koordynatorów i asystentów rodziny w jednej grupie i rodzin zastępczych w drugiej grupie). Możemy
również zorganizować szkolenie budujące umiejętność pracy zespołowej pracowników służb
powiatowych i gminnych.
W ramach prowadzonych przez nas szkoleń zapewniamy intensywną prace warsztatową, teczkę z
materiałami, certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu. Możemy również zapewnić przerwy kawowe i
lunch.
Koszt szkolenia jest zależny od kilku czynników (ile godzin, ilu uczestników, ile grup, jak daleko od
Warszawy itp.) Po wstępnym zgłoszeniu zakresu szkolenia przedstawiamy ofertę cenową. Możemy
jedynie zapewnić, że będzie konkurencyjna w stosunku do wielu ofert rynkowych. Jest również
konkurencyjna jakością szkolenia.
UWAGA: Oferujemy również możliwość indywidualnych konsultacji poszkoleniowych z
koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej lub innymi specjalistami w celu np. dopracowania
planów pomocy dziecku lub analizy danego przypadku.

Przykładowa oferta szkoleniowa 2-dniowa dla dwóch grup jednocześnie:
1. Pracowników PCPR (koordynatorów i specjalistów pracy z rodziną) oraz asystentów
rodziny i pracowników socjalnych z ośrodków pomocy społecznej.
2. Rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych niespokrewnionych z terenu powiatu.
Szkolenie nr 1: 2 – dniowe dla pracowników PCPR i ośrodków pomocy społecznej
„Plany pomocy dziecku i plany pracy z rodziną – Wspólna praca na rzecz dziecka i
rodziny”
Dzień 1. - Narzędzia planu pomocy dziecku i planu pracy z rodziną
Cel: Poszerzenie kompetencji w zakresie tworzenia narzędzi planów pomocy dziecku i planów pracy z
rodziną z uwzględnieniem pracy zespołowej do ich efektywnego wykonywania
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Cele szczegółowe:
Przekazanie wiedzy na temat podejścia wzmacniającego w pracy socjalnej oraz elementów podejścia
skupionego na rozwiązaniach
Tworzenie i realizacja narzędzi planów pracy z rodziną i planu pomocy dziecku, w tym genogramu,
ekomapy, analizy mocnych stron i potrzeb oraz planu pracy wraz z definiowaniem i realizacją
zadań.
Praktyczne ćwiczenia umiejętności wykonywania i stosowania narzędzi planów.
Wzmocnienie kompetencji związanych z pracą zespołową pracowników z poziomu powiatu i poziomu
gmin
Korzyści dla uczestników:
W trakcie szkolenia uzyskają zwięzłe kompendium wiedzy na temat skutecznych, praktycznych
technik pracy z dzieckiem i rodziną,
Uzyskają wiedzę na temat podstawowych narzędzi planu pracy z rodziną i planu pomocy dziecku,
jak również przećwiczą ich opracowywanie,
Przećwiczą metody komunikacji z rodziną oparte na podejściu skupionym na rozwiązaniach,
Otrzymają bogaty zestaw materiałów wraz z narzędziami (dokumentacją) planu pomocy dziecku i oceny
rodziny zastępczej.
Korzyści dla PCPR:
Poszerzenie warsztatu koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i pracowników ośrodków pomocy
społecznej o narzędzia planowania pracy (plan pomocy dziecku i plan pracy z rodziną),
Wyposażenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i pracowników ośrodków pomocy społecznej w
praktyczne umiejętności wzmacniającego podejścia do rodziny.
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Dzień 2: Znaczenie więzi w rozwoju dziecka oraz wypracowanie procedur pracy
zespołowej skoncentrowanej na efektywnej realizacji planów pomocy dziecku i planów
pracy z rodziną.
•
•
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•

•
•
•

Cele szczegółowe:
Poszerzenie wiedzy na temat nauki o więzi, w tym szczególnie wzorców więzi oraz metod pracy z
dziećmi przejawiającymi zaburzenia więzi
Wypracowanie procedur współpracy pomiędzy służbami powiatowymi (PCPR) a pracownikami
ośrodków pomocy społecznej
Korzyści dla uczestników:
W trakcie szkolenia uzyskają zwięzłe kompendium wiedzy na temat znaczenia więzi w rozwoju dziecka,
wzorców więzi oraz metod pracy z dziećmi przejawiającymi zaburzenia więzi,
Wzmocnią kompetencje pracy zespołowej i wypracują procedury współpracy skoncentrowanej na
efektywnym wykonaniu planów pomocy dziecku i pracy z rodziną.
Korzyści dla PCPR i OPS:
Poszerzenie wiedzy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i pracowników ośrodków pomocy
społecznej w zakresie znaczenia więzi w rozwoju dziecka oraz ujmowania obszaru zdolności do więzi w
planach pomocy dziecku i pracy z rodziną,
Wypracowanie procedur współpracy pomiędzy służbami powiatowymi i gminnymi.
Wzmocnienie wiedzy na temat wzajemnego udziału służb powiatowych i gminnych w opracowywaniu i
realizacji planów pomocy dziecku i planów pracy z rodziną.
Proponowane szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową mająca na celu jak największe
zaangażowanie uczestników do udziału w szkoleniu. W trakcie zajęć wykorzystywane są takie techniki,
jak: ćwiczenia indywidualne i grupowe, gry ról, dyskusje, prezentacje multimedialne, burze mózgów,
analizy przypadków.

Szkolenie nr 2:
Jak pomagać dzieciom w rodzinie zastępczej?
2-dniowe dla zawodowych i niespokrewnionych rodzin zastępczych
Cel szkolenia: Zwiększenie kompetencji rodzin zastępczych związanych z pełnieniem roli
rodziny zastępczej, opracowywaniem i realizacją planów pomocy dziecku oraz zasadami
pracy zespołowej niezbędnej do efektywnej pomocy dzieciom i ich rodzinom.
Cele szczegółowe:
• Wypracowanie standardów działania rodzin zastępczych, w tym roli rodzin zastępczych w
osiąganiu celu planu pomocy dziecku
• Wprowadzenie i ćwiczenie narzędzi planu pomocy dziecku zgodnych z wymogami przepisów
ustawy i rozporządzeń.
• Przeprowadzenie analiz przypadków w celu praktycznego ćwiczenia narzędzi planu pomocy dziecku
• Wprowadzenie podstawowych wiadomości na temat nauki o więzi oraz metod pracy z dziećmi
reprezentującymi różne typy więzi.
• Wzmocnienie kompetencji związanych z pracą zespołową niezbędną do efektywnej realizacji planów
pomocy dziecku, w tym współpracy pomiędzy koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej a asystentami
rodziny i pracownikami socjalnymi,
• Wprowadzenie wybranych technik skutecznej pracy z dziećmi w oparciu o
Elementy szkolenia:
• Warsztat dotyczący roli rodziny zastępczej oraz pracy zespołowej
• Wprowadzenie narzędzi planu pomocy dziecku w oparciu o przykłady przypadków
• Wykonanie analiz przypadków – ćwiczenia warsztatowe – w kontekście podejścia skupionego na
rozwiązaniach.
• Wykorzystanie planu pomocy dziecku do tworzenia skoordynowanego planu pomocy dziecku z
planem pracy z rodziną.
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Korzyści dla rodzin zastępczych:
• Zwiększenie świadomości na temat roli i zadań rodzin zastępczych w realizacji planu pomocy dziecku
• Zwiększenie kompetencji wykonywania podstawowych narzędzi planu pomocy dziecku
• Wzmocnienie kompetencji tworzenia realnych planów pomocy dziecku zbudowanych wokół potrzeb
dziecka, rodziny zastępczej i rodziny biologicznej.
• Poznanie technik efektywnej komunikacji z dzieckiem w oparciu o zasady efektywnej komunikacji i
podejścia skupionego na rozwiązaniach
• Poznanie podstawowych wiadomości na temat wzorców więzi i pracy z dziećmi z zaburzeniami
zdolności do więzi
Korzyści dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:
• Większa świadomość rodzin zastępczych dotycząca ich roli i zadań
• Wzmocnienie świadomości rodzin zastępczych dot. Potrzeby współpracy ze specjalistami z PCPR i
innych instytucji
• Wzmocnienie umiejętności tworzenia planów pomocy dziecku
• Poszerzenie wiedzy rodzin zastępczych na temat potrzeb dzieci, w tym związanych z umiejętnością
tworzenia relacji emocjonalnych.
Proponowane szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową mająca na celu jak największe
zaangażowanie uczestników do udziału w szkoleniu. W trakcie zajęć wykorzystywane są takie techniki,
jak: ćwiczenia indywidualne i grupowe, gry ról, dyskusje, prezentacje multimedialne, burze mózgów,
analizy przypadków.
Powyższe szkolenie przewidziane jest na 2 dni – w godzinach od 8.30 do 15.00

Przykładowa oferta 1-dniowa:

Plan usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej
(Jak tworzyć plan pomocy dziecku w tym zakresie)
Szkolenie 1-dniowe dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców
placówek opiekuńczo-wychowawczych, zawodowych rodzin zast., specjalistów PCPR
Cel szkolenia: Zwiększenie kompetencji specjalistów pracujących z dziećmi i rodzinami w zakresie
tworzenia i realizacji planu usamodzielniania wychowanka pieczy zastępczej
Cele szczegółowe:
• Wypracowanie zestawu kompetencji i zasobów niezbędnych do usamodzielnienia
• Tworzenie i realizacja planu pomocy dziecku w przypadku ustaleniu celu głównego jako
„usamodzielnienie”
• Przeprowadzenie analizy przypadku w celu praktycznego ćwiczenia narzędzi planu pomocy
dziecku w zakresie usamodzielnienia
• Rozumienie roli trwałych, pozytywnych relacji wychowanka w efektywnym procesie
usamodzielniania
Elementy szkolenia:
• Warsztat dotyczący obszarów usamodzielnienia – kompetencje i zasoby usamodzielnianego
• Narzędzia planu usamodzielniania – warsztat
• Gra ról – tworzenia planu usamodzielniania z wychowankiem
• Wykonanie analizy przypadku – ćwiczenie warsztatowe – w kontekście podejścia skupionego na
rozwiązaniach
• Wykorzystanie planu pomocy dziecku do tworzenia skoordynowanego planu pracy koordynatora /
wychowawcy, rodziny zastępczej i asystenta rodziny
• Omówienie roli opiekuna usamodzielnienia w realizacji planu usamodzielnienia
Korzyści dla zespołu koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej lub zespołu wychowawców w
placówce
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• Wypracowanie wystandaryzowanych narzędzi planu usamodzielnienia.
• Modelowe przepracowanie przypadku, co umożliwi uporządkowanie dokumentacji i metod
wykonywania planów pomocy dziecku przy usamodzielnieniu jako celu głównym planu..
• Rozszerzenie planów pomocy dziecku na sfery zasobów osobowych, kompetencji społecznych i
emocjonalnych
• Budowa zasad pracy zespołowej w przypadku realizacji planu usamodzielnienia
Korzyści dla powiatowego centrum pomocy rodzinie, miejskiego ośrodka pomocy społecznej lub
placówki opiekuńczo-wychowawczej:
• Wyposażenie specjalistów w zestaw jednolitych, nowoczesnych narzędzi planu usamodzielnienia (W
trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają bogaty zestaw materiałów).
• Wzmocnienie umiejętności tworzenia zindywidualizowanych planów, opierających się na analizie
przypadku.
Proponowane szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową mająca na celu jak największe
zaangażowanie uczestników do udziału w szkoleniu. W trakcie zajęć wykorzystywane są takie techniki,
jak: ćwiczenia indywidualne i grupowe, gry ról, dyskusje, prezentacje multimedialne, burze mózgów,
analizy przypadków.
Inne przykładowe tematy szkoleń:
- Opracowywanie i realizacja planów pomocy dziecku – Narzędzia planów
- Opracowywanie i realizacja planów pracy z rodziną – Narzędzia planów
- Znaczenie więzi w rozwoju dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej
- Wstępna diagnoza zaburzeń seksualnych u dzieci
I inne – według potrzeb

Jak zamówić szkolenie?
Napisać maila fdir@wp.pl lub zadzwonić: 536 555 608, omówić potrzeby Państwa instytucji,
następnie otrzymać ofertę cenową od Fundacji i po jej zaakceptowaniu lub wynegocjowaniu –
uzgodnić termin i przygotować się na intensywne i ciekawe szkolenie!
Przed okresem wakacyjnym jesteśmy w stanie zorganizować szkolenie w terminach do 15 lipca
2017.
Wybrane opinie o szkoleniach Fundacji z ankiet ewaluacyjnych:
- „Poziom merytoryczny szkolenia oceniam bardzo wysoko”
- „Swobodna, miła, przyjazna atmosfera”
- „Praktyczne podejście do tematu a nie tylko sama teoria….”
- „Ważne było dla mnie uzyskanie realnych wskazówek dotyczących wykonywania planów pomocy”…
- „Ważny był dla mnie mój własny wgląd w moją dotychczasową pracę”.
- „Ważne dla mnie było poznanie i przećwiczenie ekomapy”
- „Ważne dla mnie było poczucie, że mogę pytać…”
- „Bardzo praktyczne było ćwiczenie pytań w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach”
- „Myślę, że takie szkolenie powinni też przejść szefowie placówek i PCPR-ów”
- „Bardzo wysoki poziom, przygotowanie prowadzących”
- „W mojej pracy zastosuję genogram, ekomapę i plan oraz metodę pracy opartą na zasobach”
- „Pracuję w tej dziedzinie ponad 20 lat, ale wreszcie dowiedziałam się wiele nowych rzeczy na szkoleniu”.

FUNDACJA ORGANIZUJE RÓWNIEŻ SZKOLENIA W MIASTACH
WOJEWÓDZKICH DLA GRUP ZŁOŻONYCH Z PRACOWNIKÓW
WIELU INSTYTUCJI POWIATOWYCH.
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