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

Plan usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej
(Jak tworzyć plan pomocy dziecku w tym zakresie)
Szkolenie 3-dniowe dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców
placówek opiekuńczo-wychowawczych, zawodowych rodzin zastępczych, specjalistów PCPR lub
ośrodków pomocy społecznej
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
- Czym jest usamodzielnienie
- Prawa i obowiązki wychowanka
- Znaczenie więzi w przygotowaniu do samodzielności
- Kompetencje emocjonalne i poczucie wartości
- Zasoby rodzinne i pozarodzinne
- Umiejętność określenia celu życiowego i celów szczegółowych
- Umiejętności życiowe niezbędne w samodzielnym życiu
- Wykształcenie i przygotowanie do pracy
- Realizacja pasji i zainteresowań
- Przygotowanie do samodzielnego mieszkania
- Zdrowie fizyczne i psychiczne
- System wartości i potrzeby wyższe
- Ryzyka w realizacji planu usamodzielnienia
- Kompetencje opiekuna usamodzielnienia
•
•
•
•
•

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 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.
Uczestnicy otrzymują bogate materiały oparte na materiale Poradnika „Droga do marzeń” Tomasza
Polkowskiego.
Trener prowadzący: Tomasz Polkowski, master trener programu PRIDE, autor „Metody indywidualnych planów
pracy z dzieckiem i rodziną” i innych materiałów metodycznych i szkoleniowych, uczestnik wielu prac
legislacyjnych, doświadczony trener szkoleniowy realizujący szkolenia w Polsce i w innych krajach.

ORGANIZACJA I KOSZT SZKOLENIA:
Szkolenie organizowane jest w terminie 31 maja 2017. Odbędzie się w godzinach 9.00 – 17.00 w centrum
Katowic.
Koszt szkolenia: 230 zł. od jednej osoby, 200 zł. w przypadku 2 osób z jednego ośrodka, 180 zł. w przypadku 3 i
więcej osób z jednego ośrodka. Koszt obejmuje: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ze
szkolenia, poczęstunek (lunch i przerwy kawowe), możliwość mailowych konsultacji poszkoleniowych.
Prosimy o wypełnienie zgłoszeń i przesłanie ich Fundacji mailem (zeskanowane) do dnia 25 maja 2017. Grupa
ma ograniczoną liczbę uczestników, dlatego prosimy o jak najszybsze przysłanie zgłoszeń. Fundacja wystawia
faktury przekazywane uczestnikom bezpośrednio po zakończeniu szkolenia. Po przysłaniu zgłoszenia przyślemy
potwierdzenie udziału w szkoleniu z dokładnymi informacjami na temat szkolenia (adres).
Nasze doświadczenie: Założyciele Fundacji pracują w systemie pomocy dziecku i rodzina od wielu lat. Tomasz
Polkowski, prezes Fundacji, od 1992 roku uczestniczył czynnie w reformie systemu. Tomasz Polkowski jest
również autorem wielu materiałów szkoleniowych oraz zrealizowanych przekształceń placówek opiekuńczowychowawczych. Specjaliści współpracujący z Fundacją są trenerami programów rodzinnej pieczy zastępczej,
pracownikami socjalnymi, pedagogami z doświadczeniem pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (w
tym na stanowiskach kierowniczych). Fundacja Dziecko i Rodzina powstała, aby zintensyfikować pracę na rzecz
reformy systemu. Od momentu założenia Fundacji przeprowadziliśmy:
- prowadzenie Zespołu Roboczego, który przygotował rekomendacje do zmian w ustawie o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej – prace zespołu trwały we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, parlamentarzystami, koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej, asystentami rodzin,
organizacjami pozarządowymi – zespół został zainicjowany przez Fundację Dziecko i Rodzina.
- prace w zespołach roboczych powołanych przez Rzecznika Praw Dziecka dotyczących przygotowania nowych
przepisów dotyczących usamodzielnień wychowanków pieczy zastępczej
- szkolenia dla ponad 1000 wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, koordynatorów rodzinnej
pieczy zastępczej i asystentów rodziny zrealizowane w ostatnim półroczu we wszystkich województwach kraju
- szkolenia dla placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w
Wyszkowie
- przygotowaliśmy wiele nowych materiałów metodycznych i szkoleniowych
- uczestniczyliśmy w międzynarodowych konferencjach w Monachium, Koszycach, Castej (Słowacja) oraz w
Ostrawie
- staliśmy się członkami międzynarodowych organizacji: Eurochild i Międzynarodowego Stowarzyszenia
Korczakowskiego
- realizujemy 2-letni projekt w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Razem dla Dziecka i Rodziny.
Program realizowany w województwach mazowieckim i warmińsko-mazurskim oraz program „Perpsektywy
pieczy zastępczej” w ramach Funduszu Wyszegradzkiego.
Opinie o zrealizowanych szkoleniach „Plan pomocy dziecku” 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”.
Zapraszamy!

Nasz mail: fdir@wp.pl, tel.: 536 555 608, 783 477 763

