Kontakt w sprawie oferty:

Oferta szkolenia na zamówienie

szkolenia@fdds.pl

Polityka ochrony dzieci w placówce - wdrożenie

Istnieje możliwość modyfikacji
szkolenia do realizacji online
z wykorzystaniem platformy
Microsoft Teams lub Zoom.

1-dniowe szkolenie poszerzające wiedzę oraz rozwijające umiejętności uczestników
w zakresie tworzenia Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem, ze szczególnym
uwzględnieniem konstruowania jej zapisów i wdrażania w placówce.

Adresaci:
przedstawiciele organizacji/instytucji pracującej/pracujących na co dzień z dziećmi i/lub
młodzieżą, zainteresowanej/zainteresowanych stworzeniem oraz wdrożeniem wewnętrznej
Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Cel szkolenia:
zapoznanie uczestników ze Standardami Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem, wyposażenie
w wiedzę oraz rozwój umiejętności w zakresie konstruowania Polityki w placówce, a także
konsultacja i doradztwo przy tworzeniu konkretnych zapisów.

Po szkoleniu uczestnicy:
 znają Standardy Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem w placówce;
 wiedzą jak przeprowadzić autodiagnozę placówki w zakresie zaawansowania
spełniania standardów;
 wiedzą czym jest Polityka ochrony dzieci i jaka jest jej rola w placówce;
 wiedzą jak tworzyć konkretne zapisy w Polityce w sposób jednoznaczny, konkretny,
obejmujący wszystkich pracowników oraz ujmujący specyfikę danej placówki;
 znają zasady wprowadzania Polityki w placówce;
 potrafią monitorować stosowanie Polityki.

Zawartość merytoryczna szkolenia:
 problematyka ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówkach – wprowadzenie
w tematykę, standardy ochrony dzieci przed przemocą, wewnętrzne uregulowania
w placówkach;
 czym jest Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem – celowość jej wprowadzenia
w placówce, podstawy prawne;
 elementy dokumentu Polityka– ważne i obowiązkowe obszary, znaczenie preambuły,
tworzenie procedur ochrony dzieci przed krzywdzeniem (w tym też zasad
bezpiecznych relacji pomiędzy pracownikami a dziećmi) oraz tworzenie ich zapisów;
 ustanowienie w placówce Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem;
 funkcjonowanie w placówce Polityki.

Cena:
4 000,00 zł netto* + 23% VAT.
*w przypadku szkolenia poza Warszawą doliczyć należy koszty związane z podróżą trenera.

Pełna oferta szkoleń
na zamówienie:
www.edukacja.fdds.pl

UWAGA! Organizacjom/instytucjom zamawiającym szkolenie i wprowadzającym Politykę,
oferujemy dodatkowo wsparcie merytoryczne oraz doradztwo przy tworzeniu ostatecznej
wersji dokumentu i wdrażaniu Standardów Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem.

