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SZKOLENIE DLA KOORDYNATORÓW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
RODZINA – DZIECKO – RADZENIE SOBIE
Ciechanów, 26 – 28 IX 2017r.
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej działają w rodzinach zastępczych od
pięciu lat, odkąd w życie weszła Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
z 2011 r. Mimo to rola, funkcja i zadania koordynatora ciągle budzą wątpliwości i są
przedmiotem refleksji osób ją sprawujących. Kontrola i wspieranie, tak bardzo wpisane w
codzienną pracę koordynatora, niejednokrotnie są trudne do pogodzenia. To jak pracuje
koordynator, w dużej mierze zależy od jego przekonań, merytorycznej wiedzy oraz
umiejętności. W odpowiedzi na potrzebę wsparcia koordynatorów w działaniach związanych
z pracą z rodzinami zastępczymi zapraszam koordynatorów z Państwa instytucji na
szkolenie dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
Ramowy plan szkolenia:
1. Rola, zadania i problemy w pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
2. Problemy rodzin zastępczych
3. Komunikacja z rodziną zastępczą i dzieckiem przebywającym w rodzinie zastępczej
4. Metodyka pracy z rodziną zastępczą oraz dzieckiem i nastolatkiem przebywającym w
pieczy
5. Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.
6. Etyczne aspekty pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Szkolenie obejmuje 30 godzin dydaktycznych – trzy dni szkoleniowe i jest zakończone
wydaniem certyfikatu. Zajęcia obejmują wykłady (6 h) i warsztaty (24 h) i są adresowane
do osób bezpośrednio pracujących z rodzinami zastępczymi. Deklaracja udziału w
szkoleniu wiąże się z aktywnym udziałem w proponowanych ćwiczeniach. Celem szkolenia
jest rozwój i kształtowanie kompetencji interpersonalnych przydatnych w pracy koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej.
Termin szkolenia: 26-28 IX 2017 r.
Miejsce szkolenia:
Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie
Prowadzący:
dr Małgorzata Marcysiak – pedagog, pielęgniarka, etyk, nauczyciel akademicki. Posiada
wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej oraz pracy z rodzinami w środowisku
zamieszkania. Naukowo zajmuje się problemami psychospołecznymi osób starszych oraz
etyką zawodową.
mgr Miłosz Marcysiak – psycholog, psychoterapeuta, trener. Posiada 10-letnie
doświadczenie w pracy z rodziną oraz dziećmi, w tym z rodzinami zastępczymi. Pracuje
klinicznie w nurcie psychoanalitycznym. Odbiorcami jego szkoleń są koordynatorzy rodzinnej
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pieczy zastępczej, nauczyciele oraz osoby udzielające pomocy i kandydaci do pełnienia
zawodów pomocowych. Autor kilku programów szkoleniowych, które z powodzeniem stosuje
w pracy trenerskiej. Zwolennik koncepcji zabawy, jako metody efektywnego zdobywania
umiejętności.
Ponadto zajęcia poprowadzą specjaliści pracujący w obszarze pracy z rodziną
(prawnik, terapeuta rodzinny, psycholog) – szczegółowe informacje w kolejnym
komunikacie.
Koszt udziału w szkoleniu (zgłoszenie do 22 IX 2017 r.) wynosi 600 zł. Zgłoszenia
przyjmowane są do na kartach zgłoszeniowych, wysłanych na adres e-mail:
psychoterapia.ciechanow@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres: Gabinet
Psychologiczny Miłosz Marcysiak, ul. Armii Krajowej 31/10, 06-400 Ciechanów.
Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym
2.14/00146/2017.
Organizator zapewnia przerwy kawowe, obiady, materiały szkoleniowe oraz udział w
atrakcjach (wyjście integracyjne, zwiedzanie Zamku Książąt Mazowieckich, przejazd do
Opinogóry).
Propozycje noclegów:
- Dom Studenta PWSZ w Ciechanowie (koszt noclegu – od 40 zł) - (023) 672 42 51
- Pensjonat EKO (bezpośrednie sąsiedztwo miejsca szkolenia) (koszt noclegu – od 45 zł)
(023) 672 42 51
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu musi być dokonana w formie pisemnej
i przesłana pocztą tradycyjną lub e-mailem najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem
szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym, uczestnik zostanie obciążony
kosztem zamówienia.
Uwaga – szkolenie odbędzie się pod warunkiem uformowania grupy szkoleniowej
(min. 15 osób). Decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 507 695 323
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RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
3 VII 2017r.
8.30 – rejestracja uczestników
9.00-17.00
Moduł I: Praca koordynatora z rodziną zastępczą
- zadania i funkcje koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej;
- miejsce koordynatora w systemie rodzinnym;
- diagnoza potrzeb, oczekiwań oraz możliwości rodziny zastępczej;
- ocena rodziny zastępczej;
- motywacja do pełnienia funkcji rodziny zastępczej a działania koordynatora;
- proste oddziaływania na system rodzinny;
- organizacja pracy w rodzinie zastępczej;
- metody pracy z rodziną zastępczą;
- etyczne aspekty pracy koordynatora;
19.00 – wyjście integracyjne
4 VII 2017r.
8.30-16.00
Moduł II: Praca koordynatora z dzieckiem przebywającym w rodzinie zastępczej
- problemy i wyzwania rozwoju dziecka w okresie niemowlęcym, wczesnoszkolnym, szkolnym oraz w
okresie dorastania;
- problemy rozwojowe młodych dorosłych – jak usamodzielnić wychowanka?
- diagnoza potrzeb rozwojowych oraz dysfunkcje i zaburzeń psychicznych u dzieci;
- zabawa, jako forma zabawy i pracy z dzieckiem (komunikowanie z dzieckiem, przykłady zabaw i ich
wykorzystanie);
- butowanie relacje z podopiecznymi;
- metody komunikacji z nastolatkami i młodymi dorosłymi;
- wykorzystanie wiedzy nt. rozwoju w planie pomocy dziecku;
18.00 – zwiedzanie Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie
5 VII 2017r.
8.00 – przejazd do Opinogóry
9.00-16.00
Moduł III: Trening umiejętności personalnych – praca koordynatora z samym sobą
- trudności koordynatorów związane z pracą z rodziną zastępczą i dzieckiem – diagnoza i specyfika;
- metody radzenia sobie ze stresem i sytuacją trudną;
- diagnoza własnych możliwości i ograniczeń – radzenie sobie z trudnościami;
- udzielanie i otrzymywanie wsparcia emocjonalnego;
- uważność, jako metoda radzenia sobie z sytuację trudną; - rozpoznawanie i trening wyrażania
emocji;
- opracowanie ścieżki radzenia sobie;
16.00 – zakończenie szkolenia
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MIEJSCE SZKOLENIA
Ciechanów to miasto położone w centralnej Polsce. Leży na skrzyżowaniu ważnych
dróg komunikacyjnych. Ciechanów i okolice to obszar ekologicznie czysty. Tereny zielone
zajmują powierzchnię około 37 hektarów. Oprócz parków i doliny krajobrazowej w obrębie
miasta jest też 113 ha lasu. Dzięki położeniu z dala od uciążliwego przemysłu oraz
proekologicznym inwestycjom, mieszkańcy i goście mogą cieszyć się czystym środowiskiem.
Ciechanów jest członkiem Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.
Zamek Książąt Mazowieckich to najwspanialsza pamiątka Ciechanowa i zarazem
jeden z najciekawszych obiektów nizinnego budownictwa obronnego w Polsce. Murowany z
cegły o układzie gotyckim, na fundamencie i podmurówce z kamienia, usytuowany na planie
prostokąta (48 x 57m), z kwadratowym dziedzińcem wewnątrz. Ciechanowski zamek był
źródłem natchnienia dla wielu pisarzy i twórców kultury. Odwiedzali go i sławili: Zygmunt
Krasiński, Hipolit Gawarecki, Stefan Żeromski, Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz, Maria
Konopnicka.
Opinogóra leży na trzech pagórkach, będących częścią Wysoczyzny
Ciechanowskiej. Nazwa jej pochodzi rzekomo od nazwiska Opin. Taką wersję podał
Zygmunt Krasiński w swoim młodzieńczym poemacie „Pan Trzech Pagórków”. Napisał tam,
że w zamierzchłej przeszłości na opinogórskich wzgórzach osiadł krwawy książę słowiański
Opin, który stąd atakował sąsiednie plemiona. Wydaje się jednak, że ten Opin był wytworem
poetyckiej wyobraźni młodego Krasińskiego, ponieważ w historii nie ma bohatera o tym
nazwisku. Niemniej etymologia przedstawiona przez poetę przyjęła się powszechnie, z
niewielka poprawką, że Opin miał być księciem pruskim, nie słowiańskim co oznacza, że
nazwa miejscowości musi być pochodzenia pruskiego. Dziś Opinogóra nierozerwalnie
związana jest z życiem i twórczością Zygmunta Krasińskiego. Wiele miejsc i pamiątek
przypomina o tych związkach.
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