AKADEMIA RELACJI – wsparcie dla rodzin zastępczych spokrewnionych
i niezawodowych
SZKOLENIA I WARSZTATY DLA RODZICÓW
 4 szkolenia (2 jednodniowe oraz 2 dwudniowe).
 Zorganizowane w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania.
 Tematyka bliska rodzicom zastępczym: jak efektywnie rozmawiać
z dziećmi, jak radzić sobie w sytuacjach trudnych, jak rozpoznawać
i radzić sobie ze współczesnymi zagrożeniami dotyczącymi dzieci
i młodzieży, jak zapobiegać problemom wychowawczym, na jakie
wsparcie możesz liczyć od państwa, co powinieneś wiedzieć
z zakresu prawa i wiele innych.
DORADZTWO INDYWIDUALNE DLA RODZICÓW
 Możliwość skorzystania z doradztwa prowadzonego przez trenera
po szkoleniach.
 Doradztwo w zakresie zgłaszanych problemów przez cały okres
trwania projektu (telefoniczne, mailowe, osobiste).
ZAPEWNIAMY:
 wyżywienie;
 zajęcia dla dzieci w trakcie trwania szkoleń;
 zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.

AKADEMIA RODZICA ZASTĘPCZEGO
TERMIN REALIZACJI:
1.01.2018r. – 31.12.2019r.
Jesteś rodzicem zastępczym?
Zależy Ci na rozwoju, zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności?
Chcesz poznać innych rodziców zastępczych z regionu?
Wymieniać doświadczenia?
Akademia jest dla Ciebie!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Szczecin, ul. T. Starzyńskiego 3-4, III p. pok.312
www.rops.wzp.pl
tel. 91 425 36 36
e-mail: akademia@wzp.pl
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