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Uma Europejska

Europejski Fundusz Społeczny

ZAPROSZENIE
Starosta Grudziądzki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Grudziądzu serdecznie zapraszają na spotkanie dotyczące rozwoju
rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo—
wychowawczych do 14 dzieci, organizowane w ramach projektu
partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 2", realizowanego w ramach Osi
priorytetowej 9 Sol/dame społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług
zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług
społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
i

Województwa Kujawsko—Pomorskiego na lata 2014—2020, współfinanso—

wanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem spotkania jest zaznajomienie zainteresowanych osób
z zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania dziecka w grupie
oraz emocji dziecka, a także rozpowszechnienie informacji dotyczących
sytuacji dziecka w rodzinie zastępczej.
Spotkanie odbędzie się we wtorek, 22 października 2019 r.,
sali
w
kolumnowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie.
UDZIAŁ EST BEZPŁATNY
0 Centrum
Grudziądzu

Ie w

Starosta Gr dziądzki

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Grudziądzu

UWAGA! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA
Chętni powinny zgłaszać się za pomocą załączonego formularza. Zgłoszenia przyjmowane
są w PCPR w Grudziądzu (mail: sekretariat@pcprgrudziadzpl, faks: 56 46 229 39) — do dnia
18 października 2019 r.

FUNKCJOWANIE DZIECKA w GRUPIE
/ ŚWIAT EMOCJI
Termin: wtorek, 22 października 2019 r.
Miejsce: Zespół Szkół Ponadpodstawowych . .
im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasnnle
(sala kolumnowa)
ul. Odrodzenia Polski 3, 86—320 Łasin
Prelegent: Maciej Kluczyk, pedagog, rodzic zastępczy,” .
wieloletni wychowawca w Ośrodku Wspierania
Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu

Tematyka:

Program:
9.00 — 9.30
9.30

—

9.45

9.45 — 11.15

Rejestracja uczestników

Założenia programu „Rodzina w Centrum 2"
I

blok tematyczny: Funkcjonowanie dziecka-w grupie
0

.

0

Komunikacja w grupie rówieśniczej
Poczucie własnej wartości
Zasoby i ograniczenia dziecka

11.15

—

11.45 Przerwa kawowa

11.45

—

13.15

H

blok tematyczny: Świat emocji dziecka
0

jak rozpoznawać uczucia dziecka?.

.

.

Jak radzić sobie z nieprzyjemnyml uczuc1am1
dziecka?
. Rozwiązywanie konfliktów
13.15 — 13.45 Przerwa obiadowa
13.45 — 14.45 IH blok tematyczny: Rodzina zastępcza od kuchni
.
0
Zmiany zachodzące w życiu rodzmy w momenCIe
stania się rodziną zastępczą
.
0
Praca rodzica zastępczego w perspektyWIe
własnych zasobów
.
. Budowanie relacji z dzieckiem umIeszczonym
w pieczy zastępczej
0

14.45

—

15.00 Podsumowanie spotkania
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Wymum wolę uczcsluiclwa w sponmiu dulyclącym rozwoju mdzmnycn farm
pieczy zauępcnj nm placówek npiekuńcm-w) clmwawczych do 14 dzieci.
urganimwanym w ramach projekm partnerskicgn pn. „Rodnna w Centrum 2"
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzime w Grudziądzu.
które udbędzle mę w dniu 22 paźdliemika 20m r
w Zespole Szkół Ponadpodslnwonych w Las
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