
    Program konferencji 

„NOWE SŁOŃCE – RODZINA ZASTĘPCZA
 – SZANSĄ I NADZIEJĄ DLA DZIECI” 

w dniu 30 maja 2017 r. w ramach I Obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 
w Katowicach

Miejsce: Pałac Młodzieży w Katowicach, ul. Mikołowska 26

10:30 – 11:00 Rejestracja gości.

11:00 – 11:05 Rozpoczęcie konferencji, powitanie gości.

11:05 – 11:15 Uroczyste  otwarcie  konferencji  przez  Prezydenta  Miasta  Katowice  -
Marcina Krupę.

11:15 – 11:30 „Rodzicielstwo  zastępcze  w  mieście  Katowice” –  prezentacja
Naczelnika  Wydziału  Polityki  Społecznej  Urzędu  Miasta  Katowice  –
Małgorzaty Moryń – Trzęsimiech.

11:30 – 12:15 Wręczenie dyplomów wyróżnionym rodzinom zastępczym.

12:15 – 12:45 Prezentacja  z  przebiegu  konkursu  plastycznego  organizowanego
przez inicjatywę lokalną rodzin zastępczych na terenie miasta Katowice
pod  hasłem  „Nowe  słońce  –  rodzina  zastępcza  –  szansą  i  nadzieją
dla dzieci” oraz wręczenie nagród laureatom.

12:45 – 13: 30 „Jak  mądrze  kochać?  –  budowanie  więzi  w  rodzinie  zastępczej”-
Tomasz  i  Agnieszka  Polkowscy  „Fundacja  Dziecko  i  Rodzina”  
z Warszawy.

13:30 – 14:00 Przerwa kawowa, catering.

14:00 – 14:30 ,,Zaburzenia emocjonalne charakterystyczne dla wieku dojrzewania”-
Beata  Birnbach,  psycholog  –  konsultant  Regionalnego  Ośrodka
Metodyczno – Edukacyjnego „Metis” w Katowicach.

14:30 – 15:00 „Budowanie  poczucia  wartości  u  dzieci  i  młodzieży” -  Mirosława
Bochner,  psycholog  –  kierownik  Pracowni  Psychologiczno  –



Pedagogicznej  w  Regionalnym  Ośrodku  Metodyczno  –  Edukacyjnym
„Metis” w Katowicach.

15:00 – 15:30 „Rodzina  zastępcza  szansą  i  nadzieją  dla  dzieci”  –  z  doświadczenia
katowickich rodzin zastępczych.

15:30 – 16:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji.

Podczas trwania konferencji  organizatorzy zaplanowali  szereg zabaw i gier dla najmłodszych prowadzonych
przez  animatorów  „Estrady  Tyskiej”  oraz  zajęcia  z  zakresu  udzielania  pierwszej  pomocy  przedmedycznej
przeprowadzone przez Centrum Ratownictwa i Bezpieczeństwa Dąbrowa Górnicza.

Kalendarium  wydarzeń  na  rzecz  promocji  i  wsparcia  rodzicielstwa  zastępczego
pod patronatem Urzędu Miasta Katowice:

20 maja 2017 r. 
Otwarcie wystawy prac plastycznych laureatów konkursu organizowanego przez inicjatywę 
katowickich  rodzin  zastępczych  pod  hasłem  „Nowe  słońce  –  rodzina  zastępcza  –  szansą
i nadzieją dla dzieci”.
Miejsce: Rynek w Katowicach

27 i 29 maja 2017 r.
Akcja  promocji  rodzicielstwa  zastępczego  -  rozdawanie  zaproszeń  mieszkańcom  Katowic
na uroczysty event - konferencję dnia 30.05.2017 r.
Miejsce: Rynek w Katowicach

1 czerwca 2017 r.
Piknik z okazji Dnia Dziecka – atrakcje i konkursy dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów.
Miejsce: Rynek w Katowicach


