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Program „Moje -Twoje-Nasze wartości - Program profilaktyczny w Powiecie Gliwickim” jest współfinansowany  
ze środków Województwa Śląskiego w ramach konkursu dla powiatów ziemskich pod nazwą Wzmacnianie rozwoju lokalnych systemów 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
 
 

 

 

W dniach 22-23.11.2014 r. w Rybniku-Stodołach odbył się zorganizowany przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach wyjazd warsztatowo – 

szkoleniowy dla rodziców zastępczych oraz ich dzieci w ramach programu „Moje - 

Twoje - Nasze wartości – Program Profilaktyczny w Powiecie Gliwickim”. Program jest 

współfinansowany ze środków Województwa Śląskiego w ramach konkursu  

dla powiatów ziemskich pod nazwą „Wzmacnianie rozwoju lokalnych systemów 

Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie”.  

Rodzice zastępczy wzięli udział w cyklu szkoleniowo – warsztatowym, dzięki 

któremu mieli możliwość zwiększenia swoich kompetencji wychowawczych  

w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci, rozwoju wiedzy i umiejętności 

praktycznych poprzez wsparcie specjalistyczne i informacyjne dotyczące 

sprawowania opieki nad dziećmi, które doświadczyły przemocy w rodzinie 

biologicznej – często pochodzących z rodzin alkoholowych. Bardzo cenna dla 

uczestników była również możliwość podzielenia się między sobą doświadczeniami  

w sprawowaniu funkcji rodziny zastępczej . 

Na wyjazd szkoleniowy zaproszone były także dzieci, przebywające w pieczy 

zastępczej, które miały zapewnioną odpowiednią opiekę oraz ciekawie 

zagospodarowany czas przez opiekunów – pracowników Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gliwicach.  

 Wyjazd warsztatowo – szkoleniowy do Rybnika spełnił oczekiwania uczestników, 

którzy wyrazili swoje zadowolenie i złożyli podziękowania za mile spędzony czas oraz 

możliwość uczestnictwa w zajęciach w ramach programu „Moje – Twoje - Nasze 

wartości – Program Profilaktyczny w Powiecie Gliwickim”. Doceniony został wysoki 

poziom merytoryczny zajęć, sposób ich prowadzenia oraz fachowa  

i przyjazna opieka nad dziećmi. Za uznanie zasłużył również organizator szkolenia – 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach. 

Radość i uśmiech na twarzy uczestników wyjazdu były dla prowadzących  

i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach największą 

nagrodą. Złożone przez rodziny zastępcze podziękowania i oczekiwania dalszej 

współpracy stały się motorem do inicjowania w przyszłości tego typu szkoleń. 

Rodzinom zastępczym za udział w szkoleniu jeszcze raz bardzo dziękujemy. 
 


