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W zwiazku z realizacja projektu pn. ,,Blizej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin
przezywaj^cych problemy opiekunczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastepczej"
w ramach Osi VIII Integracja spoleczna dla Dzialania 8.1 Dostep do wysokiej jakosci uslug
zdrowotnych i spolecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastepczej w ramach RPO
WO 2014-2020, Regionalny Osrodek Polityki Spolecznej w Opolu planuje realizacj?
jednodniowych nieodplatnych szkolen dla osob sprawujgcych rodzinn^ pieczy zastfpczq
majacych na celu podniesienie umiejetnosci pracy z dzieckiem problemowym oraz zdolnosci
interpersonalnych opiekunow, tj.:
1. ,,Wi§z jako czynnik chroni^cy rozwoj dziecka - metodyka pracy
0 zaburzonej wiezi (RAD)" w dn. 03.04.2017 r.,

z dzieckiem

2. ,,Strata i jej wplyw na zachowanie dziecka" w dn. 04.04.2017 r.,
3. ,,Doswiadczenia traumatyczne dziecka determinuj^ce trudne zachowania" w dn.:

1 grupa: 05.04.2017 r.,
II grupa: 06.04.2017 r.,
III grupa: 07.04.2017 r.,
4. ,,Depresja u dzieci i mlodziezy - diagnoza i strategic terapeutyczne" w dn.:
I grupa: 12.05.2017 r.,
II grupa: 19.05.2017 r.
Jednoczesnie informuje uprzejmie, iz w przypadku zgloszenia min. 10 osob tj. jednej
grupy szkoleniowej, ROPS w Opolu zorganizuje szkolenie na terenie wskazanego
powiatu/miejscowosci. Zajecia bed^ prowadzone przez osoby posiadajace odpowiednie
kwaliflkacje, z wykorzystaniem metod zapewniajacych aktywny udzial uczestnikow. Podczas
szkolenia organizator zapewnia: sale, wyzywienie, materialy szkoleniowe.
Uprzejmie prosz^ o przesylanie formularzy zgloszeniowych do udzialu
w ww. szkoleniach (dla kazdego szkolenia oddzielny formularz) do 10 marca br. na nr faksu:
77 44 15 259. Formularz dostepny jest na stronie internetowej ROPS w Opolu: www.ropsopole.pl.
Szczegolowych informacji udziela pani Barbara Trojnar - tel. 77 44 152 50 wew. 19.
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1. Formularz zgloszeniowy na szkolenie.
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