
Nazwa szkolenia: 

 

Regulacje prawne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,                      

ze szczególnym uwzględnieniem doktryny i orzecznictwa sądowego. 

Informacja 

ogólna: 

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu stosowania 

obowiązujących regulacji prawnych z obszaru wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej oraz umiejętności jej praktycznego wykorzystania. 

Termin                              

i miejsce 

realizacji: 

Szkolenie zrealizowane będzie dla jednej grupy szkoleniowej w trybie 

wyjazdowym w jednym z hoteli na terytorium województwa śląskiego w terminie                               

25-27 października 2017 roku. 

Grupa docelowa: 

Organizatorzy i koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, przedstawiciele 

ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie z terenu 

województwa, bezpośrednio zaangażowani w pracę na rzecz wspierania rodziny                

i systemu pieczy zastępczej. 

Liczba miejsc:  I grupa - 20 osób. 

Zagadnienie 

merytoryczne: 

Program szkolenia składa się z 24 godzin dydaktycznych/  

(3 dni szkoleniowe), obejmujące m.in. następujące zagadnienia tematyczne: 

 

✓ Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (m.in. wsparcie 

rodzin biologicznych, piecza zastępcza, usamodzielnianie wychowanków, 

finansowanie systemu wsparcia, kontrola prowadzonych działań) ze 

szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian oraz zapowiedzi 

wprowadzenia zmian; 

✓ Wybrane zagadnienia z obszaru Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego; 

✓ Wybrane zagadnienia z Ustawy o ochronie danych osobowych; 

✓ Wybrane zagadnienia z Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin                    

„Za życiem”; 

✓ Współpraca interdyscyplinarna w zakresie wspierania rodzin i systemu 

pieczy zastępczej; 

✓ Omówienie wybranych przypadków z praktyki sądów w obszarze 

wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej; 

✓ Pytania, odpowiedzi, indywidualne i grupowe konsultacje przypadków 

praktyki uczestników szkolenia.  

 

Informacje 

organizacyjne: 

Organizator zapewnia wyżywienie, zakwaterowanie oraz materiały dydaktyczne. 

UWAGA: Możliwość skorzystania z zakwaterowania dotyczy uczestników szkoleń 

spełniających warunek posiadania miejsca zamieszkania w miejscowości innej niż 

ta, w której odbywa się szkolenie oraz utrudnionego dojazdu na miejsce realizacji 

zajęć, na podstawie przedłożonych i podpisanych oświadczeń. 

Dokładne miejsce szkolenia zostanie podane wkrótce.  

Termin 

rekrutacji: 

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest dostarczenie (pocztą lub 

osobiście)  oryginału formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem uczestnika 

projektu w nieprzekraczalnym terminie do 16 października 2017 roku. 

Forma zgłoszeń: 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 16 października 2017 za pośrednictwem 

elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie                   

http://rops-katowice.pl/.  

Wydrukowany i podpisany formularz należy dostarczyć do siedziby ROPS.  

http://rops-katowice.pl/


UWAGA: Zgłoszenie zostaje uznane za prawidłowe po dopełnieniu wszystkich 

formalności tj. zgłoszenia się poprzez formularz zamieszczony na stronie,                           

a następnie jego wydrukowanie, podpisanie wraz z uzyskaniem zgody 

bezpośredniego przełożonego oraz przesłanie do siedziby ROPS w wyznaczonym 

terminie. Do zgłoszenia papierowego należy dołączyć podpisane oświadczenie 

uczestnika projektu. 

Dodatkowych 

informacji 

udziela: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 

Zespół ds. realizacji projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu 

wspierania rodziny i pieczy zastępczej”. 

tel.: 032 730 68 84,  

e-mail:  szkolenia_power@rops-katowice.pl   

Zasady 

uczestnictwa: 

Zasady uczestnictwa w szkoleniach określono w regulaminie uczestnictwa                            

w szkoleniach organizowanych przez ROPS.  

 

Trener: 

Aleksandra Mucha - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach, od 2003 roku sędzia Sądu Rejonowego w Bytomiu, 

Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, wykładowczyni w Instytucie Administracji                  

i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. 
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