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Zostań dla nich rodziną
Nie wszystkim dzieciom dane jest cieszyć się z ciepła rodzinnego domu. Skutecznym rozwiązaniem dla ich trudnej sytuacji jest opieka rodziny zastępczej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie organizuje szkolenie
dla osób pragnących pełnić tę funkcję.
Obecnie w powiecie leszczyńskim funkcjonuje 35 rodzin zastępczych, w tym: 10 zawodowych, 13
spokrewnionych i 12 niezawodowych. Pod swoją opieką mają około 85 dzieci.
Dzieci traﬁają do rodzin zastępczych w sytuacjach, kiedy zabraknie ich rodziców biologicznych lub
kiedy oni z różnych powodów utracą zdolność do wychowania swoich
pociech. Pozbawione miłości rodzicielskiej często dźwigać muszą także
ciężki bagaż przykrych wspomnień.
Nierzadko mają obniżone poczucie
własnej wartości.
Zadaniem rodziców zastępczych
jest zapewnienie im bezpiecznego
przejścia przez okres dzieciństwa

prowadzą dwanaście 4-godzinnych
sesji grupowych. Ćwiczenia, prócz
wiedzy teoretycznej, pozwolą zdobyć umiejętności opiekuńcze, zaspokajania potrzeb dziecka i kompensowania opóźnień, wzmacniania więzi z rodziną naturalną, wzmacniania
trwałych, pozytywnych związków
oraz umiejętności pracy zespołowej
dla dobra dziecka.
Po tym etapie uczestnicy szkolenia będą mogli podjąć decyzję o jego
kontynuowaniu lub też rezygnacji.
W drugim etapie trenerzy przeprowadzą dwukrotnie 3-godzinne konsultacje w domu kandydata na rodzica zastępczego. Ważnym elementem
szkolenia jest też 10-godzinna praktyka w funkcjonującej już rodzinie

SZANOWNI RODZICE ZASTĘPCZY
30 maja obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Dzień
ten jest szczególną okazją do wyrażenia uznania dla trudnej i odpowiedzialnej roli Rodzica Zastępczego. Z tej okazji pragniemy złożyć Rodzinom Zastępczym z terenu Powiatu Leszczyńskiego najserdeczniejsze podziękowania za trud i poświęcenie, za troskę i opiekę w procesie wychowania drugiego człowieka.
Życzymy Państwu wielu sił, zrozumienia, cierpliwości, wytrwałości oraz samych radosnych chwil w pełnieniu tak ważnej funkcji jaką jest Rodzina Zastępcza.
z wyrazami szacunku
Zarząd Powiatu Leszczyńskiego
i pracownicy PCPR w Lesznie

i dorastania, stworzenie możliwości
do harmonijnego ﬁzycznego, psychicznego, społecznego i kulturowego rozwoju.
Kandydatem na rodziców zastępczych mogą być zarówno wspólnie
zamieszkali małżonkowie, jak również osoba samotna - niezamężna
lub rozwiedziona. Mogą być to osoby bezdzietne lub posiadające własne
dzieci, a także spokrewnione z przyjmowanym do domu dzieckiem.

Zostań
rodzicem zastępczym
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie prowadzi obecnie nabór kandydatów do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej zawodowej oraz rodziny zastępczej niezawodowej. Kandydaci zapisani zostaną
na szkolenie, które przeprowadzone zostanie we wrześniu br. według
Programu PRIDE – Rodzinna Opieka Zastępcza, zatwierdzonego przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Uczestnictwo w szkoleniu jest
bezpłatne, a jego program obejmuje
aż 65 godzin zajęć. Licencjonowani
trenerzy w formie warsztatowej prze31.05 - 6.06.2017 Nr 22/2852

zastępczej, wyznaczonej przez kierownika PCPR w Lesznie. Szkolenie da wszechstronną wiedzą i umiejętności w pięciu podstawowych kategoriach kompetencji: opieka i wychowanie dzieci, zaspokajanie potrzeb rozwojowych oraz kompensacja opóźnień rozwojowych, wspieranie więzi pomiędzy dziećmi i ich
rodzinami naturalnymi, ułatwianie
dzieciom nawiązania bezpiecznych,
pozytywnych i trwałych związków
na całe życie oraz współpraca z innymi osobami stanowiącymi zespół
utworzony dla rozwiązania problemu
dziecka lub całej rodziny.
Decyzję o zakwalifikowaniu
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej podejmie kierownik PCPR
w Lesznie na podstawie opinii psychologa oraz dokumentów kwaliﬁkacyjnych.
Szczegółowych informacji
na temat szkolenia oraz innych
kwestii związanych z funkcjonowaniem rodzin zastępczych w powiecie leszczyńskim udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Zespół ds. Pieczy Zastępczej
(Pl. Kościuszki 4 B tel. 65 525 69
68, 65 529 68 39) od poniedziałku
do piątku w godzinach od 8 do 14.
(JAC)
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