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Współpraca powiatowych i gminnych służb w zakresie realizacji planów
pomocy dziecku i rodzinie
Szkolenie 2-dniowe dla pracowników PCPR (MOPS) i gminnych ośrodków
pomocy społecznej
Cel szkolenia: Zwiększenie kompetencji koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i innych
specjalistów pieczy zastępczej oraz pracowników ośrodków pomocy społecznej w zakresie tworzenia i
realizacji planów pomocy dziecku i planów pracy z rodziną oraz tworzenia procedur pracy zespołowej
w ich realizacji.
Cele szczegółowe:
•
•
•

Wprowadzenie i ćwiczenie narzędzi planu pomocy dziecku i planów pracy z rodziną –
zgodnych z wymogami przepisów ustawy i rozporządzeń – opartych na analizie
przypadku
Przeprowadzenie analiz przypadków w celu praktycznego ćwiczenia narzędzi planu
pomocy dziecku skoordynowanym z planem pracy z rodziną wraz z podziałem zadań
Wzmocnienie kompetencji na temat synchronizowania celów i zadań planów pomocy
dziecku z planem pracy z rodziną.

Elementy szkolenia:
• Przećwiczenie narzędzi planu pomocy dziecku i plany pracy z rodziną w oparciu o
przykłady przypadków z terenu powiatu - warsztat
• Wykonanie analiz przypadków oraz wprowadzanie narzędzi „miękkich” metod pracy z
dziećmi i rodzinami w kontekście podejścia skupionego na rozwiązaniach.
• Wykorzystanie planu pomocy dziecku do tworzenia skoordynowanego planu pracy
koordynatora z planem pracy z rodziną realizowanym przez asystenta rodziny.
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 bogaty zestaw materiałów, w tym narzędzia planów oraz artykuły
merytoryczne.

SZKOLENIE TE MA WYSOKIE OCENY UCZESTNIKÓW.
DYSPONUJEMY LICZNYMI REKOMENDACJAMI.
Cena szkolenia zależna jest od wielkości grupy, umiejscowienia szkolenia itd. Możliwe jest
podzielenie kosztów szkolenia na uczestniczące w nim instytucje. Możliwe jest również
włączenie w cenę szkolenia kosztów cateringu.
Zainteresowanych prosimy o kontakt: fdir@wp.pl lub 536 555 608

