
INFORMACJE NA TEMAT SZKOLENIA 

Cel szkolenia 

Głównym celem szkolenia jest stworzenie optymalnych warunków do integralnego i harmonijnego 

rozwoju dzieci przysposobionych przez rodzinę adopcyjną poprzez przygotowanie kandydatów do 

przyjęcia dziecka i pełnienia funkcji rodziny adopcyjnej. 

Odbiorcy szkolenia 

Program „Moje dziecko” skierowany jest do kandydatów do przysposobienia dziecka, którzy po 

diagnozie psychologiczno – pedagogicznej zostali zakwalifikowani do szkolenia przez Komisję 

Kwalifikacyjną Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego w Opolu. Podstawowym warunkiem, który muszą 

oni spełnić, aby  uczestniczyć  w szkoleniu  jest spełnienie wymagań formalnych określonych Ustawą  

z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Udział w szkoleniu zapewnia nabycie umiejętności oraz wiedzy z zakresu rodzicielstwa zastępczego, 

co jest jednym z warunków uzyskania kwalifikacji do pełnienia roli rodzica adopcyjnego. 

Zakres tematyczny szkolenia 

Szkolenie   realizowane   według   programu  „Moje dziecko” odnosi się do następującej tematyki: 

• elementy prawa rodzinnego dotyczące przysposobienia dziecka; 

• prawidłowa motywacja kandydatów do przysposobienia dziecka; 

• przeżywanie i radzenie sobie ze stratą w kontekście niemożności posiadania biologicznego 

 potomstwa lub utraty dziecka; 

• rozwój dziecka wychowywanego poza rodziną naturalną, w tym wpływ przebiegu okresu życia 

 płodowego, sytuacji kryzysowych i występowania przemocy w rodzinie na zachowanie                       

 i rozwój dziecka; 

• podstawy wiedzy o zdrowiu dziecka, profilaktyce prozdrowotnej, objawach sygnalizujących 

 choroby i postępowaniu w takich przypadkach; 

• metody stymulowania rozwoju psychofizycznego dziecka;               

• podstawy pielęgnacji i rozwoju psychomotorycznego niemowląt; 

• metody budowania poczucia własnej wartości u dziecka; 

• zagadnienia z zakresu wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi                           

 i zaburzeniami zachowania; 

• zagadnienia wspomagania rozwoju dziecka z zaburzeniami rozwojowymi, w tym dziecka 

 alkoholowym zespołem płodowym (FAS); 

• zagadnienia z zakresu wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego; 

• warsztaty umiejętności wychowawczych, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb dzieci,              

 w szczególności z uwagi na ich wiek; 

• problematyka roli więzi emocjonalnych w rodzinie, kształtowania się więzi w rodzinach 

 adopcyjnych oraz typów przywiązania i ich konsekwencji dla rozwoju dziecka; 

• przygotowanie dzieci własnych do zmiany ich sytuacji rodzinnej w chwili przyjęcia dziecka do 

 rodziny; 

• problematyka jawności adopcji – prawdy o pochodzeniu dziecka; 



• formy pomocy i wsparcia dla rodzin adopcyjnych. 

Metody szkoleniowe 

W ramach szkolenia stosowane są następujące metody pracy: 

• Wykład 

• Prezentacja multimedialna 

• Dyskusja panelowa 

• „Burza mózgów” 

• Dialog w parach małżeńskich 

• Ćwiczenia w małych grupach 

• Ćwiczenia w dużych grupach 

• „Trybunał” 

• Warsztaty praktyczne 

• Psychodrama 

Prowadzący szkolenie 

Program szkoleniowy jest realizowany przez dwóch prowadzących będących specjalistami z zakresu 

psychologii i pedagogiki. Kwalifikacje prowadzących spełniają kryteria wymagane w Rozporządzeniu 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie szkolenia dla kandydatów do 

przysposobienia. Ponadto w realizację wybranych bloków tematycznych zaangażowani są eksperci      

z następujących dziedzin: prawo, pielęgnacja i zdrowie niemowląt, pediatria. 


