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Plan pomocy dziecku – opracowanie i realizacja
Szkolenie dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistów pracy z rodziną oraz
wychowawców z placówek opiekuńczo-wychowawczych
(To szkolenie nie jest planowane w najbliższym czasie. Można jednak je u nas zamówić dla konkretnej instytucji pomocy i integracji
społecznej. Prosimy o kontakt.)

Cel szkolenia: Zwiększenie kompetencji koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w zakresie tworzenia planów
pomocy dziecku
Cele szczegółowe:
• 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
• Zwiększenie praktycznej wiedzy na temat ujmowania w planie pomocy dziecku niektórych złożonych
kategorii potrzeb, takich jak potrzeby emocjonalne oraz umiejętność radzenia sobie ze stratą.
• Wzmocnienie kompetencji na temat synchronizowania celów i zadań planów pomocy dziecku z
planem pracy z rodziną.
Elementy szkolenia:
• Wprowadzenie narzędzi planu pomocy dziecku w oparciu o przykłady przypadków - warsztat
• Wykonanie analiz przypadków – ćwiczenia warsztatowe – w kontekście podejścia skupionego na
rozwiązaniach.
• Wykorzystanie planu pomocy dziecku do tworzenia skoordynowanego planu pracy koordynatora,
rodziny zastępczej i asystenta rodziny
Korzyści dla zespołu koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej:
• Zwiększenie kompetencji wykonywania podstawowych narzędzi pracy koordynatora: planu rozwoju
rodziny, a także genogramu, ekomapy, celów długoterminowych. Uporządkowanie wiedzy i
praktycznych umiejętności.
• Modelowe przepracowanie przypadku, co umożliwi uporządkowanie dokumentacji i metod
wykonywania planów pomocy dziecku.
• Wzmocnienie kompetencji tworzenia realnych planów pracy z rodziną zastępczą zbudowanych wokół
potrzeb dziecka, rodziny zastępczej i rodziny biologicznej.
• Zbudowanie zasad pracy zespołowej
Korzyści dla powiatowego centrum pomocy rodzinie lub miejskiego ośrodka pomocy społecznej:
• Wyposażenie pracowników ośrodka w zestaw jednolitych, nowoczesnych narzędzi pracy. (W trakcie
szkolenia uczestnicy otrzymają bogaty zestaw materiałów).
• Wzmocnienie umiejętności tworzenia planów pomocy dziecku skorelowanych z planami pracy z
rodziną.
• Wzmocnienie umiejętności koordynatorów w zakresie budowania realnych planów pomocy dziecku.
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 MA BARDZO WYSOKIE OCENY UCZESTNIKÓW I UZNAWANE JEST ZA WYJĄTKOWO PRAKTYCZNE I
UŻYTECZNE!!! Dysponujemy licznymi referencjami!

