NOVO! EDUKACIJA ZA STRUČNE RADNIKE U SOCIJALNOJ SKRBI
STRUČNA EDUKACIJA

KAKO PRIPREMITI DIJETE NA POSVOJENJE
Zagreb, 25.05.2015. 09-16 sati
U okviru programa podrške stručnoj zajednici, edukacija „KAKO PRIPREMITI DIJETE NA POSVOJENJE“ je
namijenjena stručnim radnicima /radnicama koji rade s djecom u sustavu socijalne skrbi, primarno u centrima za
socijalnu skrb, domovima za djecu i centrima podrške.
Cilj edukacije je povećati svjesnost o važnosti adekvatne pripreme djeteta na posvojenje, potaknuti razvoj
potrebnih vještina stručnjak/inj/a, kako bi proces djetetove tranzicije iz smještaja u okviru sustava skrbi u
posvojiteljsku obitelj prošao bez dodatne traumatizacije, a sve u svrhu unapređenja uspješnosti i prakse
posvojenja u Republici Hrvatskoj.
Kvalitetna priprema djeteta bitan je faktor koji može značajno
utjecati na ishode posvajanja. Svjetska iskustva i istraživanja
pokazuju koliko je dobra i promišljena priprema djeteta i
ostalih sudionika u procesu posvajanja važna karika u procesu
dobre prilagodbe djeteta na novu obitelj.
Na edukaciji ćete imati priliku čuti o teoretskom okviru,
trendovima i preporukama za dobru pripremu djeteta i ostalih
dionika, upoznati se s primjerima dobre prakse te utvrditi
načine na koji se stečena znanja i vještine mogu primijeniti u
svakodnevnom radu.
U radu će se koristiti interaktivne metode učenja, uz priliku za
razmjenu iskustava i razvoj vještina.

IZ SADRŽAJA:









Radionicu vode: Diana Topčić-Rosenberg, mr. javne uprave i
Jasna Belamarić, prof. psihologije, uz sudjelovanje dr.sc. Ivane
Jeđut-Borić i Petre Matković, mr. psihologije.



Edukacija će biti prijavljena Hrvatskoj psihološkoj komori te
Komori socijalnih radnika.



KOTIZACIJA:

350 kuna/osobi

PRIJAVA:
Putem priloženog obrasca za prijavu na
ana@adopta.hr., najkasnije do 15.05.2015.

smisao i važnost
pripremljenosti djeteta za
posvojenje
Temeljni principi i glavni
elementi pripreme djeteta za
posvojenje
Emocije djeteta pri posvajanju:
gubitak i žalovanje, zbunjenost i
ljutnja, podijeljena lojalnost
Privrženost i prijenos
privrženosti pri posvajanju
Važnost očuvanja identiteta
djeteta pri posvajanju
Uloge stručnjaka i udomitelja u
procesu podrške svim
dionicima
Primjeri dobre prakse
( detaljni program slijedi nakon
prijave)

