program szkoleniowy
dla kandydatów do przysposobienia dziecka

„Bliżej Dziecka”
zatwierdzony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Decyzja Nr 10/2017/RA z dnia 16 maja 2017 r.

„Bliżej Dziecka”
Szkolenie obejmuje 9 sesji grupowych, każda
sesja trwa 4 godziny dydaktyczne oraz sesję
indywidualną trwającą 2 godziny dydaktyczne, w
sumie 38 godzin dydaktycznych.
Zajęcia grupowe organizowane są w stałych
godzinach popołudniowych. Cykl szkolenia
"Bliżej Dziecka" trwa około trzech miesięcy.
Spotkania
odbywają
się
na
terenie
Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego lub
Oddziałów
Zamiejscowych
w grupach wieloosobowych. Szkolenie kończy
się wydaniem kandydatom świadectwa o
ukończeniu szkolenia.

„Bliżej Dziecka”
Zajęcia grupowe mają charakter wykładowo-warsztatowy, łączą w
sobie różne metody pracy:
 wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych,
 dyskusja,
 ćwiczenia w parach małżeńskich i małych grupach,
 praca indywidualna,
 psychodrama,
 projekcja filmów,
 praca z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych,
 praca z wykorzystaniem materiałów źródłowych,
 burza mózgów,
 zajęcia indywidualne polegające na bezpośredniej rozmowie z
rodziną, w trakcie której poruszany jest m. in. temat motywacji
adopcyjnej, ich stosunku do jawności adopcji, wiedzy i stosunku
pozostałych członków rodziny do decyzji kandydatów.

„Bliżej Dziecka”
Spotkania
szkoleniowe
poświęcone
są
konkretnym
zagadnieniom
dotyczącym
rodzicielstwa adopcyjnego. Dostarczają informacji
związanych
z
rozwojem
i wychowaniem dzieci oraz ich potrzebami
emocjonalnymi. Mają na celu uświadamianie
rodzinom wszelkich skutków wynikających ze
specyficznej sytuacji dzieci wychowujących się
poza środowiskiem rodziny naturalnej, będących
często ofiarami przemocy, zaniedbania.

„Bliżej Dziecka”
Wskazują w jaki sposób rodzice adopcyjni mogą
organizować dzieciom opiekę, by stworzyć
optymalne warunki do zbudowania trwałej,
wzajemnej relacji. Wyrabiają umiejętności
radzenia sobie w rożnych, wychowawczo
trudnych sytuacjach. Przygotowują kandydatów
do zmian które następują w ich życiu po
przyjęciu dziecka. Uczestnicy szkolenia mają
możliwość spotkania się z funkcjonującą już
rodziną adopcyjną i poznania jej osobistych
doświadczeń
z przebiegu procesu adopcyjnego oraz procesu
budowania więzi z przysposobionym dzieckiem.

„Bliżej Dziecka”
Oprócz treści proponowanych przez trenerów,
przyszli rodzice adopcyjni mają możliwość
indywidualnego podejmowania tematów, które
budzą
ich
szczególne
zainteresowanie.
Prowadzący szkolenie dbają o zapewnienie w
grupie atmosfery zachęcającej do uczestnictwa
w dyskusjach poprzez wypowiadanie się i
zadawanie pytań, praktycznego działania
podczas ćwiczeń.

„Bliżej Dziecka”
Rodziny uczestniczące w szkoleniu otrzymują
odpowiadające tematom zajęć materiały oraz
artykuły ze specjalistycznych czasopism a także
wskazówki, możliwości skorzystania z fachowej
literatury
i praktycznych poradników.
Rodziny
szczególnie
zainteresowane
lub
zaniepokojone trudnym dla siebie tematem mają
możliwość odbycia dodatkowych spotkań i
rozmów
z pedagogiem i psychologami Ośrodka

