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Załącznik nr 1 do ogłoszenia 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiot zamówienia: usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia 

Metoda szkolenia: preferowana warsztatowa wymagająca czynnego zaangażowania uczestników szkolenia. 

Techniki wykorzystywane w toku szkolenia: np. ćwiczenia indywidualne i grupowe, gry ról, dyskusje, prezentacje 

multimedialne, burze mózgów, analizy przypadków. 

Zakres merytoryczny szkolenia: znaczenia więzi w rozwoju dziecka i plan pomocy dziecku – prezentacja teorii + 

warsztat, wprowadzenie poprzez ćwiczenia warsztatowe narzędzi planu pomocy dziecku w oparciu o przykłady 

przypadków, analizowanie przypadków (podejście skupione na rozwiązaniach), plan pomocy dziecku jako narzędzie 

do tworzenia skorelowanego planu pracy specjalisty/koordynatora z planem pracy z rodziną realizowanym przez 

asystenta rodziny. Szkolenie będzie trwało łącznie 24 godziny ( 3 dni po 8 godzin). 

Grupa docelowa: 30 pracowników Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej 

MOPS w Łodzi (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej oraz specjaliści pieczy zastępczej) 

Termin: w terminie 3 dni po podpisaniu umowy, preferowane godziny 8.30-16.15 

Miejsce szkolenia: Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej (WWPZ) MOPS w Łodzi, ul. Piotrkowska 149 

Cel główny szkolenia: przygotowanie specjalistów WWPZ MOPS w Łodzi do wprowadzenia zmian metodycznych / 

organizacyjnych, skuteczna praca na rzecz reintegracji dzieci z rodzinami biologicznymi, tworzenia środowisk 

zastępczych współpracujących z rodzinnym środowiskiem dzieci poprzez wypracowanie m.in.  

 jednolitej metodyki pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz innych specjalistów pracy z rodziną 

zastępczą, wypracowanie zestawu jednolitych narzędzi pracy, 

 zasad pracy zespołowej pomiędzy specjalistami oraz we współpracy z rodzinami zastępczymi, 

ponadto wzmocnienie kompetencji w zakresie: 

 pracy w podejściu ukierunkowanym na rozwiązaniach, skuteczną komunikacją. 

 rozumienia znaczenia w rozwoju dziecka więzi oraz pracy z dziećmi z zaburzeniami więzi, różnymi wzorcami 

więzi. 

 opracowywania i realizacji planu pomocy dziecku: zsynchronizowanego z planem pracy z rodziną / 

sprofilowanego na zapewnienie trwałej więzi w rodzinnym środowisku / na przygotowanie do procesu 

usamodzielnienia.  

Wymagania dodatkowe: opracowanie i przekazanie uczestnikom zestawów materiałów szkoleniowych oraz 

zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniu ze wskazaniem programu i zrealizowanych godzin szkolenia. 

 

 

 

 


