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Nabór z dnia 04 września 2018 r.
Uczestników bezpłatnych szkoleń stacjonarnych
w związku z realizacją przez ROPS w Opolu zad. 2 projektu partnerskiego
pn.: „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy
zastępczej”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II.
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych
świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

zapraszam do udziału w bezpłatnych szkoleniach
Pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w woj. opolskim
tj. przedstawiciele jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej , w tym również
przedstawicieli podmiotów, którym zlecono realizacje zadań z zakresu ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz służby zaangażowane w realizację ww. zadań,
jak również przedstawicieli instytucji uczestniczących zarówno w działaniach skierowanych
bezpośrednio na wsparcie rodziny i pieczy zastępczej, jak i bezpośrednio pracujących z i na
rzecz rodzin biologicznych w tym:
- asystenci rodziny,
- kadra placówek wsparcia dziennego,
- koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej,
- organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej,
- kadra PCPR zaangażowana w realizację zadań związanych z organizacją pieczy
zastępczej,
- kadra placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym również placówek typu dziennego,
- osoby prowadzące rodzinne domy dziecka,
- kadra regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych,
- kadra interwencyjnych ośrodków preadopcyjnch,
- kadra ośrodków adopcyjnych,
- kadra na poziomie wojewody, realizująca zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej.
Blok IV – Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i
rodzinami.

Tematy i terminy szkoleń:
Temat 1
Przygotowanie dziecka do adopcji (krajowej i zagranicznej), obowiązek wysłuchania
dziecka, kluczowe etapy postępowania przedsądowego, współdziałanie rodzin
zastępczych, organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz ośrodków adopcyjnych
Szkolenie 2-dniowe (16 h lekcyjnych) – 2 grupy liczba osób max. 20 w 1 grupie
pierwsza grupa w dniach w dniu 25-26.09.2018 r.
druga grupa w dniach 27-28.09.2018 r.
Temat 2
Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi
i zaburzeniami zachowania
Szkolenie 2-dniowe (16 h lekcyjnych) – 2 grupy liczba osób max. 20 w 1 grupie
pierwsza grupa w dniach 02-03.10.2018 r.
druga grupa w dniach 04-05.10.2018
Temat 3
Sposoby radzenia z zachowaniami agresywnymi wśród rodziców, dzieci i młodzieży
Szkolenie 2-dniowe (16 h lekcyjnych) – 2 grupy liczba osób max. 20 w 1 grupie
pierwsza grupa w dniach 09-10.10.2018 r.
druga grupa w dniach 11-12.10.2018 r.
Temat 4
Jak budować swój autorytet – warsztaty dla wychowawców. Jak radzić sobie z agresją
werbalną wychowanków? Jak stworzyć kontakty z grupą wychowawczą?
Szkolenie 2-dniowe (16 h lekcyjnych) – 2 grupy liczba osób max. 20 w 1 grupie
pierwsza grupa w dniach 16-17.10.2018 r.
druga grupa w dniach 18-19.10.2018 r.
Temat 5
Komunikacja z dzieckiem w kolejnych fazach rozwojowych
Szkolenie 2-dniowe (16 h lekcyjnych) – 1 grupa liczba osób max. 20 w 1 grupie
jedna grupa w dniach 23-24.10.2018 r.
Temat 6
Mediacje – profesjonalny sposób rozwiązywania problemów na drodze dialogu,
wykorzystanie dialogu motywującego w pracy z rodziną
Szkolenie 2-dniowe (16 h lekcyjnych) – 2 grupy liczba osób max. 20 w 1 grupie
pierwsza grupa w 25-26.10.2018 r.
druga grupa w dniach 29-30.10.2018 r.
Temat 7
Superwizja pracy jako wsparcie działań m.in. asystenta rodziny, koordynatorów pieczy
zastępczej, wychowawców w placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach
opiekuńczo-wychowawczych oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi
i rodzinami
Szkolenie 2-dniowe (16 h lekcyjnych) – 2 grupy liczba osób max. 20 w 1 grupie
pierwsza grupa w dniu 06-07.11.2018 r.
druga grupa w dniu 08-09.11.2018 r.

Temat 8
Poszerzanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności praktycznych i kompetencji
zawodowych asystentów rodziny (mediacja, komunikacja interpersonalna w pracy
asystenta rodziny)
Szkolenie 2-dniowe (16 h lekcyjnych) – 2 grupy liczba osób max. 20 w 1 grupie

pierwsza grupa w dniach w dniu 13-14.11.2018 r.
druga grupa w dniach 15-16.11.2018 r.
Blok V – Szkolenia dla służb współpracujących i tworzących system wspierania
rodziny i pieczy zastępczej oraz adopcji
Temat 9
Międzyresortowe podejście do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej
Szkolenie 1-dniowe (8 h lekcyjnych) – 1 grupa liczba osób max. 20 w 1 grupie
jedna grupa w dniu19.11.2018 r.
Temat 10
Procedury związane z odbieraniem dziecka z rodziny
Szkolenie 1-dniowe (8 h lekcyjnych) – 1 grupa liczba osób max. 20 w 1 grupie.
jedna grupa w dniu 20.11.2018 r.
Temat 11
Diagnozowanie oraz procedura postępowania w sytuacji zaniedbań opiekuńczowychowawczych wobec dziecka
Szkolenie 1-dniowe (8 h lekcyjnych) – 1 grupa liczba osób max. 20 w 1 grupie.
jedna grupa w dniu 21.11.2018 r

Koszty szkolenia, materiały szkoleniowe, wyżywienie są współfinansowane ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia kończą się uzyskaniem
zaświadczenia. Zajęcia edukacyjne będą przeprowadzone w Opolu. W trakcie szkoleń
dwudniowych nie zapewniamy noclegu.
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Rekrutacja
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o przesłanie formularza
zgłoszenia na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ul. Głogowska 25c,
45-315 Opole lub mailem na adres k.kaminska@rops-opole.pl
w terminie
do 13 września 2018 r.:
Przesłany formularz musi być podpisany przez kandydata na szkolenie i kierownika
jednostki, który w ten sposób potwierdza i akceptuje uczestnictwo pracownika
w szkoleniach.
Szkolenia będą prowadzone na terenie miasta Opola.
Zawiadomienie o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu oraz szczegóły
nt. miejsca szkolenia, zostaną przekazane telefonicznie jedynie osobom
zakwalifikowanym do udziału w szkoleniu.
O przyjęciu na szkolenie będzie decydowało:
1) spełnianie wymagań formalnych,
2) celowość danej tematyki szkolenia w stosunku do wykonywanych obowiązków
służbowych,
3) motywacja do szkolenia,
4) kolejność zgłoszeń.
Informacje nt. Projektu oraz wszystkie niezbędne załączniki dostępne są na stronie
internetowej: www.rops-opole.pl
W razie pytań proszę o kontakt z osobą odpowiedzialną za rekrutację Panią Katarzyną
Kamińską tel. 77/ 44 15 250 w. 23.
Załączniki:
a) Formularze zgłoszenia/skierowania

