
 

 

Zapraszamy do skorzystania z oferty indywidualnego i grupowego 

wsparcia w Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” w Poznaniu 
 

Specjalistyczne wsparcie indywidualne dla rodzin zastępczych 

- wsparcie psychologiczne, pomoc terapeutyczna dla dzieci i dorosłych 

- poradnictwo rodzinne 

- wsparcie pedagogiczne 

- zajęcia z logopedą dla dzieci 

- konsultacje i zajęcia z fizjoterapeutą 

- pomoc prawna 

 

Wystawiamy opinie o predyspozycjach i motywacji rodzicom zastępczym sprawującym 

funkcję rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej (wymagane zgodnie z ustawą o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej co 2 lata) 
 

Zajęcia grupowe dla rodziców zastępczych (luty – czerwiec 2020 r.) 

Szkolenia specjalistyczne 

Terminy Godziny Charakterystyka zajęć 

11.02. 16:00 – 17:30 
„Zaburzenia depresyjne u młodzieży. Jak rozpoznać? Jak pomóc?” 

Prowadząca: Justyna Wasyl - psycholog 

25.02. 11:00 – 12:30 

„Kontakty rodziców biologicznych z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej -

analiza przepisów prawnych i ich realizacja w praktyce” 

Prowadząca: Joanna Zaremba-Stanulewicz – referent prawny 

03.03. 11:00 – 12:30 
"Temperament dziecka – rozpoznawanie i reagowanie" 

Prowadząca: Małgorzata Rudnik-Woźniak – psycholog 

10.03. 16:00 – 17:30 
„Jak pomóc dziecku regulować emocje" 

Prowadząca: Katarzyna Siejkowska - psycholog 

24.03. 11:00 – 12:30 
"Sposoby wspierania samodzielności u dzieci na różnych etapach wiekowych" 

Prowadząca: Justyna Jodłowska - psycholog 

31.03. 11:00 – 12:30 
„Zabawa, która wspiera. Jak towarzyszyć dziecku w zabawie” 

Prowadząca: Kinga Żołnowska - psycholog 

07.04. 16:00 – 17:30 
„Nastolatek idzie do psychologa. O wsparciu psychologicznym młodzieży” 

Prowadząca: Patrycja Michalak-Wachowiak - psycholog 

28.04. 11:00 – 12:30 
„Alimenty - obowiązek rodziców biologicznych czy ich dobra wola” 

Prowadząca: Joanna Zaremba-Stanulewicz – referent prawny 

Grupa wsparcia dla rodziców zastępczych 

Terminy Godziny Charakterystyka  

18.02. 17.03. 

9:30 – 12:00 
Spotkania rodziców zastępczych stanowiące okazję do omówienia indywidualnych 

i wspólnych trudności oraz sukcesów w sprawowaniu pieczy zastępczej 
21.04. 19.05. 

16.06.  

Grupa wsparcia dla zawodowych rodzin zastępczych 

Terminy Godziny Charakterystyka  

12.02. 11.03.  

18:00 – 20:00 

Spotkania osób prowadzących zawodowe rodziny zastępcze, w tym pogotowia 

rodzinne, stanowiące okazję do omówienia indywidualnych i wspólnych trudności 

oraz sukcesów w sprawowaniu pieczy zastępczej  

15.04. 13.05.  

03.06.  



 

Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży (styczeń – sierpień 2020 r.) 
 

Zajęcia tematyczne dla dzieci i młodzieży 

Terminy Godziny Wiek Charakterystyka zajęć 

20.02. 

(czwartek) 
16:00 – 17:30 5 - 10 lat 

Balik karnawałowy - gry i zabawy ruchowe. 

(przebrania mile widziane) 

16.03. 

(poniedziałek) 
16:00 – 17:30 5 – 10 lat 

Przygoda z dogoterapią  - zajęcia z elementami socjoterapii 

nakierowane na doświadczenie pozytywnego wpływu kontaktu ze 

zwierzętami, w zajęciach weźmie udział terapeuta ze swoim psem 

19.03. 

(czwartek) 
16:00 – 18:30 8 – 12 lat 

Uplećmy coś razem - zajęcia plastyczne z elementami socjoterapii 

prowadzone przez profesjonalnych artystów – temat przewodni: 

tworzenie z wikliny. 

25.03. 

(środa) 
16:00 – 17:30 14 – 17 lat 

Kim będę w przyszłości? – zajęcia dla młodzieży dotyczące wyboru 

przyszłej drogi edukacyjnej i zawodowej mające na celu określenie 

pragnień, celów, zdolności istotnych przy wyborze szkoły 

ponadpodstawowej (istnieje możliwość kontynuacji zajęć w formie 

indywidualnej lub grupowej). 

03.06. 

(środa) 
16:00 – 17:30 8 – 12 lat 

Robi się gra - zajęcia plastyczne z elementami socjoterapii, podczas 

których uczestnicy zaprojektują i stworzą własną grę planszową. 

Ruchowe zajęcia rozwojowe dla dzieci najmłodszych 

14.05.  

(czwartek) 
10:00 - 11:00 1,5 – 2 lata 

Zajęcia łączące elementy ruchu i zabaw sensorycznych stymulujących 

rozwój.  
Podczas zajęć dzieciom w zabawach będą towarzyszyć opiekunowie. 

Rodzice zastępczy zapoznają się z przedstawianymi metodami i będą 

mieli okazję pogłębić kontakt z dziećmi. 

21.05. 

(czwartek) 
10:00 - 11:00 3-4 lata 

Półkolonie zimowe 

27.01. - 31.01. 10:00 - 14:00 7 – 10 lat zajęcia  dla dzieci 

03.02. - 07.02. 10:00 - 14:00 11 – 15 lat zajęcia dla młodzieży 

Półkolonie letnie 

06.07. - 10.07. 10:00 - 14:00 7 – 10 lat zajęcia dla dzieci 

03.08. - 07.08. 10:00 - 14:00 11 – 15 lat zajęcia dla młodzieży 

 

 

 

Zapraszamy!  

Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać pod numerem telefonu 61 648 60 49. 

Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są pod numerami telefonów: 

61 648 60 49 oraz 61 648 60 55 

 

Ofertę kierujemy do mieszkańców Poznania. 

Zajęcia odbywają się w siedzibie Centrum, przy ul. Swoboda 59. W celu wejścia do budynku, 

w przypadku zajęć popołudniowych, prosimy o wybranie na domofonie pozycji „Klub dla Rodzin 

Zastępczych”. 

 

 

 


