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 Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne 

Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym 

Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K023/20, pn. „Rodzina Razem się Trzyma”. 

 

                                                 Aktualizacja Harmonogramu 

szkolenia dla  kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka, kandydatów do pełnienia funkcji pogotowia 

rodzinnego oraz kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu 

rodzinnego, którzy  będą sprawować opiekę i wychowanie nad dziećmi 

niepełnosprawnymi projektu „Rodzina Razem się Trzyma” 

Lp. Nazwa udzielonego 

wsparcia 

Termin i 

godzina 

wsparcia 

Miejsce 

wsparcia 

Zagadnienia Uwagi  

1. Szkolenia dla  

kandydatów do 

pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej 

zawodowej lub 

prowadzenia 

rodzinnego domu 

dziecka, kandydatów 

do pełnienia funkcji 

pogotowia 

rodzinnego oraz 

kandydatów na 

dyrektora placówki 

opiekuńczo – 

wychowawczej typu 

rodzinnego, 

którzy  będą 

sprawować opiekę i 

wychowanie nad 

dziećmi 

niepełnosprawnymi, 

kandydatów do 

pełnienia funkcji 

pogotowia 

rodzinnego UP 

„Rodzina Razem się 

Trzyma” 

 

09.10.2022 r. 

 

 9:30-19:30 

 

10 godzin 

 

 

Stowarzyszenie 

Rodzin 

Katolickich,             

ul. Mickiewicza 

3, Szczecin 

Doskonalenie 

umiejętności 

wychowawczych. 

U
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g
i św

iad
czo

n
e d

la u
czestn
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ó

w
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jek

tu
 

2. 

 

 

 

15.10.2022 r.  

 

 9:00-19:00 

10 godzin 

Stowarzyszenie 

Rodzin 

Katolickich,             

ul. Mickiewicza 

3, Szczecin 

Postępowanie z 

dzieckiem 

przejawiającym 

zaburzenia 

zachowania               

i trudności w 

funkcjonowaniu 

społecznym. 

   3.  16.10.2022 r.  

 

 09.00 – 

19.00 

 

10 godzin 

Stowarzyszenie 

Rodzin 

Katolickich,             

ul. Mickiewicza 

3, Szczecin 

Wiedza z zakresu 

wczesnej 

diagnostyki, w tym 

wczesnego 

rozpoznawania 

zaburzeń 

rozwojowych. 

Sposoby wspierania 

dzieci w 

kompensowaniu 

opóźnień 

rozwojowych. 

   4. 29.10.2022 r. 

9.00 – 19.00 

10 godzin 

Stowarzyszenie 

Rodzin 

Katolickich,             

ul. Mickiewicza 

3, Szczecin 

Wiedza z zakresu 

rozwoju dziecka 

oraz metod 

rewalidacji i 

rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego. 

Wiedza z zakresu 

specjalnych potrzeb 

dzieci 

niepełnosprawnych. 

Metody 

przeciwdziałania 
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wypaleniu 

zawodowemu. 

   5. 12.11.2022 r.  

9.00 – 19.00 

10 godzin 

Stowarzyszenie 

Rodzin 

Katolickich,             

ul. Mickiewicza 

3, Szczecin 

Informacje             

o organizacjach           

i instytucjach 

wspierających oraz 

udzielających 

specjalistycznej 

pomocy rodzinom 

wychowującym 

dzieci z różnymi 

dysfunkcjami. 

Rozwój 

psychoseksualny 

dziecka                        

z uwzględnieniem 

jego 

nieprawidłowości 

 

  

   6. 13.11.2022 r. 

9.00 – 19.00 

10 godzin 

Stowarzyszenie 

Rodzin 

Katolickich,             

ul. Mickiewicza 

3, Szczecin 

Specyfika 

funkcjonowania 

rodziny zastępczej 

zawodowej,  w          

tym szczególnie 

osób prowadzących 

pogotowie 

rodzinne. 


