
 

 

SPOTKANIE EDUKACYJNE DOTYCZĄCE ROZWOJU RODZINNYCH FORM 

PIECZY ZASTĘPCZEJ I PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH  

DO 14 DZIECI. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu 11 grudnia 2017 r. zorganizowało kolejne 

spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-

wychowawczych do 14 dzieci w ramach projektu ,,Rodzina  

w Centrum’’ . Projekt pn: "Rodzina w Centrum" współfinansowany jest 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.  

Pierwszą część spotkania poprowadziła Pani Aleksandra Gawinecka psycholog Powiatowego 

Centrum Pomocy Społecznej w Toruniu. Omówiony został mechanizm przemocy, a także 

rola sprawcy, ofiary i świadka w rodzinie dotkniętej zjawiskiem przemocy. Wyjaśniony został 

mechanizm funkcjonowania ofiary i skutki dla dzieci doświadczających zjawiska przemocy.             

Dalszą część spotkania poprowadził trener Pan Marcin Cięgotura  kierownik Działu Pomocy 

Rodzinie i Dziecku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie Toruniu.     

Spotkanie miało charakter głównie wykładowy z uwzględnieniem treści takich jak procedury 

ustanowienia rodziny zastępczej itp., w tym odwoływanie się do własnych doświadczeń. 

Odbyły się także dyskusje i praca w parach. Celem szkolenia było wyposażenie uczestników 

w podstawową wiedzę dotyczącą ustanowienia rodziny zastępczej. Umiejętności/zadania 

przyszłego rodzica zastępczego. Na czyją pomoc mogą liczyć rodziny zastępcze i z jakimi 

problemami mogą się spotkać rodzice zastępczy. Prawa dziecka umieszczonego w rodzinie 

zastępczej. Doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, poznanie 

mechanizmów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, zrozumienie schematów działania 

dziecka. Podniesienie kompetencji rodziców zastępczych w zakresie adekwatnego 

odpowiadania na potrzeby dzieci.  

W dalszej kolejności spotkania wystąpiła Pani Hanna Rutkowska – prowadząca Rodzinny 

Dom Dziecka, która opowiedziała o swoich początkach bycia rodzicem zastępczym i z jakimi 

problemami i radościami spotyka się na co dzień.  W rodzinie dzieci otoczone są opieką  

i miłością, a także uczą się samodzielności, bo nawet olbrzymie trudności, z jakimi zmagają 

się opiekunowie, nie są w stanie przesłonić daru, który otrzymują od nich podopieczni. 

W spotkaniu uczestniczyły głównie pracownicy gminnych ośrodków pomocy społecznej  

z powiatu toruńskiego, przedstawiciele policji, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, 

rodzice zastępczy, z kandydaci zainteresowani pełnieniem funkcji rodzicielstwa zastępczego. 

Przybyli także przedstawiciele jednostki samorządowej - swoją obecnością zaszczycił 

wicestarosta toruński Pan Andrzej  Siemianowski. 

Dzięki spotkaniu, poza wzbogaceniem i usystematyzowaniem wiedzy dotyczącej  



 

 

wychowania, pomiędzy uczestnikami nawiązały się pozytywne relacje, które posłużą cennej 

wymianie doświadczeń i wzajemnemu  wsparciu.  

W następnych miesiącach planowane są kolejne dwa spotkania edukacyjne  

tj. w Chełmży i w Lubiczu na które  serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, 

niezdecydowanych i tych, którzy już podjęli decyzję dotyczącą sprawowania funkcji 

rodziców zastępczych.  

Zgłoszenia osób chętnych wzięcia udziału w szkoleniu dotyczące rozwoju rodzinnych form 

pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci w ramach 

projektu „Rodzina w Centrum’’ .  przyjmujemy pod nr tel. 698 010 273 , (56) 662 87 50 lub 

osobiście w POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE w Toruniu ul. 

Towarowa 4-6. 

 

 

 


