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KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
RODZINA - DZIECKO - COPING
Stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej funkcjonuje w systemie
wspierania rodziny od 2011r. Choć ustawa określa jego zadania i zakres współpracy
z rodziną zastępczą, rola koordynatora i jego miejsce w systemie rodzinnym może
być niejasne. Większość koordynatorów oscyluje między rolą "pomagacza",
wspierającego rodzinę na dobre i na złe, a wyczulonego na nieprawidłowości
i oceniającego kontrolera. Szeroki zakres działań, kontakt z rodzinami i dziećmi, które
zawsze przeszły traumę związaną ze stratą i wieloznaczna funkcja sprawiają, że
praca na stanowisku koordynatora jest bardzo wymagająca.
W odpowiedzi na potrzebę wsparcia koordynatorów w ich działaniach
związanych z pracą z rodzinami zastępczymi zapraszam na szkolenie dla
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
Szkolenie składa się z trzech modułów:
1. Praca z rodziną - moduł obejmuje zadania i funkcje koordynatora, miejsce
koordynatora w systemie rodzinnym, metody pracy z rodziną, metody
komunikacji z rodziną, metody diagnozy rodziny oraz dylematy związane
z ocenianiem rodziny;
2. Praca z dzieckiem - moduł obejmuje problematykę rozwoju dziecka, diagnozę
problemów rozwojowych i zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży, metody
pracy z dzieckiem, formy zabawy z dzieckiem, budowanie relacji
z podopiecznym, metody komunikacji z nastolatkami oraz dorosłymi
podopiecznymi, tworzenie planu pomocy dziecku;
3. Praca z samym sobą - moduł obejmuje problemy i trudności związane
z pracą z rodziną i dzieckiem, na które narażeni są koordynatorzy, metody
radzenia sobie ze stresem, wsparcie emocjonalne, diagnozę swoich mocnych
i słabych stron, opracowanie ścieżki radzenia sobie z trudnościami;
Zajęcia mają charakter warsztatowy. Szkolenie zakończone jest wydaniem
certyfikatu.
Planowany termin szkolenia: 27-29 VI 2016r., godz. 9.00 - 17.00
Miejsce szkolenia: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
Koszt udziału w szkoleniu: 200 zł (za 1 moduł) lub 500 zł (całe szkolenie).
Cena zawiera materiały szkoleniowe, lunch oraz serwis kawowy.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: Miłosz Marcysiak - 507 695 323.
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