Projekt partnerski, pn. „Rodzina w Centrum”,
realizowany 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.

Centrum Wspierania Rodzin
ul. Klasztorna 6
86-300 Grudziądz

ZREALIZOWANE
PRZEZ
W RAMACH PROJEKTU:

GRUDZIĄDZKIE

CENTRUM

CARITAS

Rok 2016
a) Specjalistyczne poradnictwo rodzinne: prawne - 50 porad
b) Specjalistyczne poradnictwo rodzinne: psychologiczne - 50 godzin
c) Specjalistyczne poradnictwo rodzinne: pedagogiczne - 50 godzin
Rok 2017
a) Specjalistyczne poradnictwo rodzinne: prawne - 50 porad
b) Specjalistyczne poradnictwo rodzinne: psychologiczne - 100 godzin
c) Specjalistyczne poradnictwo rodzinne: pedagogiczne - 50 godzin

DZIAŁANIA

Ponadto w latach 2016-2017 zrealizowano 8 warsztatów dla osób przebywających
i opuszczających pieczę zastępczą:
Rok 2016
* Warsztat 1. „Jak radzić sobie ze złością?”
*

Warsztat 2. „Ja – przyszły pracownik”

*

Warsztat 3. „Poruszanie się po rynku pracy”

*

Warsztat 4. „Czym jest asertywność?”

Rok 2017
*

Warsztat 1. „Jak odnaleźć się w grupie?”:

*

Warsztat 2. „Jak zbudować poczucie własnej wartości?

*

Warsztat 3. „Praca nad rozwojem osobistym”

*

Warsztat 4. „Przewodnik po usamodzielnieniu”

Celem ww. warsztatów było podniesienie umiejętności społecznych i komunikacyjnych,
umiejętności planowania i gospodarowania budżetem domowym, autoprezentacji, podniesienie
samooceny.
Dodatkowo usamodzielniani wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej w 2017 r. mieli
możliwość skorzystania z bonów edukacyjnych (zapewniono ww. osobom naukę języka
angielskiego).
W latach 2016-2017 odbyło się także 6 spotkań w ramach grupy wsparcia dla rodzin
naturalnych i zastępczych.
Celem ww. spotkań było dostarczenie emocjonalnego wsparcia i praktycznej pomocy
w radzeniu sobie z

problemami wspólnymi dla wszystkich członków rodzin oraz wymiana

doświadczeń i wspólne poszukiwanie rozwiązań w obszarze wypełniania funkcji rodzicielskich oraz
zapobieganie wyczerpaniu, wypaleniu.
W ww. okresie zrealizowano również 6 warsztatów dla rodziców zastępczych i
naturalnych wzmacniające kompetencje rodzicielskie:
Rok 2016
*

Warsztat 1. „Rodzicielstwo na nowo odkryte – ja i moje wyjątkowe dziecko”

Rok 2017
*

Warsztat 1. „Budowanie więzi z dzieckiem – jak komunikować się z dzieckiem i
nastolatkiem”

*

Warsztat 2. „Umiejętność stawiania granic – jak rozpoznać potrzeby własne i dziecka”

*

Warsztat 3. „Jak rozwiązywać problemy wychowawcze”

*

Warsztat 4. „Wzmacnianie więzi rodzicielskich”

*

Warsztat 5. „Jak kształtować charakter dziecka”
Celem ww. warsztatów było przede wszystkim zwiększenie umiejętności i kompetencji

wychowawczych rodziców naturalnych i zastępczych, poprawa komunikacji i relacji w rodzinie.
W ww. okresie zrealizowano także 6 spotkań w ramach zajęć animacyjnych dla dzieci
rodziców korzystających z warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie.
Celem prowadzonych zajęć animacyjnych było zorganizowanie czasu wolnego dzieciom
rodziców uczestniczących w warsztatach wzmacniających ich kompetencje rodzicielskie (rodziców
naturalnych i zastępczych).
We wrześniu 2017 r. w ramach ww. przedsięwzięcia zostało zorganizowane spotkanie
edukacyjne dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczowychowawczych do 14 dzieci.
Spotkanie miało charakter edukacyjny przy udziale m.in. rodzin zastępczych, przedstawicieli
organizacji pozarządowych działających w obszarze wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej
oraz innych instytucji wspierających rodzinę i dzieci.
Celem spotkania było przede wszystkim propagowanie idei rozwoju rodzinnych form pieczy
zastępczej, przekazanie wiedzy na temat potrzeby tworzenia świadomej gotowości przyjęcia dziecka
pozbawionego opieki rodziny naturalnej, zwiększenie wiedzy o potrzebie deinstytucjonalizacji
i tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej.

