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PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO  

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH  

______________________________________________________________________ 

 
           Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski 

                                
w partnerstwie z 

 
            Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lędzinach  

   Miejskim Ośrodkiem Kultury w Lędzinach  
 

ma zaszczyt zaprosić  
 

na VI Ogólnopolską Konferencję 
z cyklu „Przeciw porzuceniu – rodzice zastępczy nadzieją” 

pn.: „Czy rodzicielstwo zastępcze ma przyszłość?” 
 

organizowaną pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich  
 
 

Miejsce konferencji: Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55 
Termin: 14 czerwca 2011 roku 
Czas trwania: godz. 10.00 – 18.00 
 

 

 
Szanowni Państwo,  

 
 Los dzieci porzuconych i osieroconych od wielu lat stanowi przedmiot troski wielu środowisk – 
pozarządowych, samorządowych oraz zawodowo zajmujących się pomaganiem. Wśród nich                          
na szczególne wyróżnienie zasługują ci, którzy podejmują się opieki i wychowania tych dzieci – rodzice 
zastępczy. To oni podejmują wielkie wyzwanie przyjmując do swych rodzin dzieci naznaczone wielką 
traumą, dzieci nieznane i często nieznanego pochodzenia, dzieci chore, zaburzone, cierpiące, żądne 
uczuć, doznań i warunków gwarantujących zdrowy i prawidłowy rozwój. To oni ryzykując szczęście                    
i trwałość swoich własnych rodzin zadają sobie pytanie o przyszłość swoich wychowanków i o ich 
zdolność do podjęcia odpowiedzialnego i szczęśliwego życia.  
 Rodzicielstwo zastępcze wciąż pozostaje tematem ważkim i trudnym.  
Dlatego już po raz szósty podejmujemy próbę uporządkowania wiedzy związanej z niesieniem pomocy           
i zapewnieniem wsparcia dzieciom trudnym i niechcianym, ale także ludziom podejmującym się ich 
wychowania oraz dorosłym wychowankom.  
  
 

 



 Przygotowując tegoroczną konferencję z cyklu „Przeciw porzuceniu – rodzice zastępczy 
nadzieją”  organizatorzy planują skupić się na problemie przyszłości dzieci wychowywanych                
w rodzinnych środowiskach zastępczych i o przyszłości rodzicielstwa zastępczego w ogóle.  
Podczas jej obrad planuje się poruszać różnorodne aspekty opieki zastępczej i poszukiwać rozwiązań 
będących odpowiedzą na zapotrzebowanie środowisk reprezentujących rodzinne formy wychowania.  
Ma ona na celu wzmacnianie wiedzy, kompetencji rodziców zastępczych, kształtowanie umiejętności 
radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz ochronę więzi biologicznych w tych rodzinach. 
 Celem obrad będzie również zaprezentowanie możliwości wsparcia dorosłych wychowanków 
rodzin zastępczych, próba zrozumienia przyczyn powrotu dzieci do placówek z rodzin zastępczych, 
możliwość wspierania rodzin zastępczych oraz zapobieganie kryzysom i wypaleniu. 
 Jest to możliwe dzięki współpracy przedstawicieli wielu dziedzin życia: naukowców,                     
praktyków i polityków. Jest to możliwe przy Państwa współudziale.    
 Mamy nadzieję, że w tym roku, podobnie jak w latach poprzednich spotkanie podczas konferencji 
zaowocuje nowymi pomysłami i rozwiązaniami na przyszłość, z korzyścią dla tych, którzy od nas tego 
oczekują - rodziców zastępczych i ich wychowanków. Zapraszamy zatem serdecznie. 
 
 
 
 
                                                                  Organizatorzy 

 

 

 

 

 

 

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.  

Organizatorzy proszą o nadsyłanie deklaracji uczestnictwa w konferencji do dnia 10 czerwca  br. drogą 
pocztową, faksem lub e-mailem na adres:  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach 

43-143Lędziny, ul. Lędzińska 47 

tel./faks (032) 216 67 91 

e-mail: mops_ledziny@interia.pl 

 

Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski  

43-143 Lędziny, ul. Hołdunowska 47 

tel. (032) 2167617, fax. (023) 7209570 

e-mail: coz-ledziny@o2.pl 
                                                                                

W załączeniu przesyłamy: 

− druk zgłoszenia uczestnictwa 

− ramowy program konferencji  

 


