Nazwa szkolenia:

Regulacje prawne w zakresie rodzinnych form pieczy zastępczej.

Informacja
ogólna:

Celem szkolenia jest omówienie i analiza bieżących przepisów zakresie pieczy
zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawnych dotyczących
tworzenia, funkcjonowania, wsparcia i monitoringu rodzinnych form pieczy
zastępczej.

Termin
i miejsce
realizacji:

Grupa docelowa:

Liczba miejsc:

Szkolenie realizowane będzie dla jednej grupy szkoleniowej w trybie
stacjonarnym w terminie: 16-17.03.2021 roku w Katowicach (dokładny adres sali
szkoleniowej zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy organizatora rodzinnej
pieczy zastępczej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, kuratorzy społeczni i
zawodowi oraz inni przedstawiciele władz odpowiedzialni za wsparcie rozwój
systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z terenu województwa śląskiego.
I grupa - 20 osób
Program szkolenia składa się
z 16 godzin dydaktycznych/
(2 dni szkoleniowe), obejmujący m.in. następujące zagadnienia tematyczne:

Zagadnienie
merytoryczne:

 Wybrane zagadnienia z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku z
późniejszymi zmianami, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej– omówienie kluczowych artykułów,
 wybrane zagadnienia dotyczące pieczy zastępczej z ustawy z dnia 25
lutego 1964 roku z późniejszymi zmianami kodeks rodzinny
i opiekuńczy,
 prawa dziecka w rodzinie zastępczej i ich respektowanie,
 relacje prawne pomiędzy dzieckiem, rodziną zastępczą a rodziną
biologiczną dziecka,
 charakterystyka, specyfika tworzenia i funkcjonowania rodzinnych form
pieczy zastępczej,
 zawieranie umów z rodzinami zastępczymi,
 finansowanie rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy
dziecka - świadczenia na dzieci, wynagrodzenia opiekunów, inne koszty
utrzymania,
 partnerzy rodzinnych form pieczy zastępczej.
Szkolenie realizowane będzie trybie stacjonarnym, w godzinach 8.30-15.30
każdego dnia szkolenia. Organizator zapewnia przerwę kawową, obiad, materiały
dydaktyczne i biurowe oraz profesjonalną kadrę trenerską przez cały czas trwania
szkolenia. Szkolenie jest całkowicie bezpłatne.

Informacje
organizacyjne:

Informację o wynikach rekrutacji otrzyma każda zgłoszona
w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia zbierania zgłoszeń.

osoba,

W zgłoszeniu prosimy o podawanie indywidualnego, czyli bezpośredniego do
Państwa adresu e-mail (np. poczty służbowej imiennej) zamiast adresu

ogólnego (np. e-mail sekretariatu instytucji, działu kadr itp.). Znacznie
ułatwia to komunikację i przyspiesza procedurę rekrutacji na szkolenie.
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego formularza
Termin i forma dostępnego na stronie http://rops-katowice.pl/, który po wydrukowaniu
i podpisaniu należy dostarczyć pocztą do siedziby ROPS wraz z oświadczeniem
rekrutacji:
uczestnika projektu (RODO) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia
2021 roku.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Dodatkowych
informacji
udziela:

Zespół ds. realizacji projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu
wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.
Tel. (32) 730 68 59
e-mail: szkolenia_power@rops-katowice.pl

Zasady
uczestnictwa:

Zasady uczestnictwa w szkoleniach określono w Regulaminie uczestnictwa
w formach wsparcia organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Doskonalenie
kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

Trenerka:

Barbara Kunysz – Syrytczyk - radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów
podyplomowych w zakresie kontroli jakości stosowania prawa przez organy
samorządu terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie
Łódzkim. Doświadczona trenerka i wykładowczyni akademicka – od wielu lat
prowadzi szkolenia dla JST wszystkich szczebli w zakresie zagadnień prawnych,
procedury zamówień publicznych oraz ochrony danych osobowych.

