
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, 

Oś priorytetowa 9  Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych 

 

Spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej  

oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych 

realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią 

w zakresie projektu „Rodzina w Centrum” współfinansowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, 

Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych 

Cel spotkania 

Propagowanie idei rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, zwiększenie wiedzy 

lokalnej społeczności na temat potrzeby deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej oraz 

potrzeb dzieci pozbawionych opieki i wychowania w rodzinach naturalnych. 

Uczestnicy 

Spotkania są adresowane m.in. do: 

• rodzin zastępczych, 

• kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych lub prowadzenia rodzinnych 

domów dziecka, 

• organizacji pozarządowych działających w obszarze wsparcia rodziny i systemu 

pieczy zastępczej, 

• instytucji wspierających rodziny i dzieci 

• osób zainteresowanych tematyką rodzicielstwa zastępczego. 

Terminy i tematy 

spotkań 

• 06.02.2018r. godz. 9:00 – 15:00 pt. „Jak bronić swojego terytorium”. Program: 

✓ Jak zająć się rodziną, codziennymi obowiązkami, a nie zatracić siebie? 

✓ Jak radzić sobie w kryzysowych momentach? 

✓ Jak znaleźć miejsce dla siebie szanując uczucia i potrzeby wszystkich członków 

rodziny? 

✓ Czy masz wrażenie, że Twoje dziecko zawłaszczyło cały dom dla siebie? 

• 06.03.2018r. godz. 9:00 – 15:00 pt.: „Warsztaty na temat rozwoju 

psychoseksualnego i psychospołecznego dzieci w okresie dojrzewania”. 

Program: 

✓ zachowanie seksualne wieku dziecięcego i młodzieńczego, 

✓ kluczowe momenty w okresie dojrzewania psychoseksualnego, 

✓ profilaktyka zaburzeń okresu dojrzewania, 

✓ Ryzykowne zachowania seksualne nastolatków, 

✓ odbudowa i wzmacnianie więzi w rodzinie. 

Miejsce spotkań 
Sala konferencyjna Ośrodka Kształcenia Zawodowego KURSAL Marek Starczewski 

ul. Gimnazjalna 11, 89 – 100 Nakło nad Notecią 

Prowadzący 
mgr Krystyna Wegner – Kowalska 

mgr Lucyna Bąk 

Materiały 

dydaktyczne 

Dla każdego uczestnika biorącego udział w spotkaniu przewidziano komplet 

materiałów dydaktycznych w tym harmonogram spotkania, notes, długopis i teczka. 

Usługa 

gastronomiczna 

Podczas każdego spotkania dla wszystkich uczestników przewidziano usługę 

gastronomiczną składającą się z jednej przerwy kawowej oraz obiadu. 

Zaświadczenia Każdy uczestnik biorący udział w spotkaniu otrzyma imienne zaświadczenie. 

 


