Szanowni Państwo,
Fundacja Służby Rodzinie "Nadzieja" ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału
w bezpłatnych szkoleniach podnoszących kompetencje merytorycznych pracowników
placówek wsparcia dziennego (typu opiekuńczego lub specjalistycznego) dla dzieci
i młodzieży w ramach modułu II projektu „Mój świat bez przemocy – przeciwdziałanie
przyczynom przestępczości poprzez różne formy propagowania dialogu bez przemocy
wśród dzieci i młodzieży, współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości
(Program: II, Priorytet: I Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości).
W ramach realizowanego projektu zapraszamy Państwa do: udziału w dwóch spotkaniach
szkoleniowych (każde spotkanie w wymiarze 6 h dydaktycznych) z zakresu skutecznych metod
pracy z dzieckiem doświadczonym zjawiskiem przemocy. Istnieje możliwość realizacji w/w
szkoleń w:
- pomieszczeniach Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja” (przy ul. Broniewskiego 1a w Łodzi) –
wtedy Państwa pracownicy przyjadą do nas
lub
- w Państwa placówce (wtedy to my przyjedziemy do Państwa).
Szkolenia będą prowadzone przez trenerów z bogatym doświadczeniem praktycznym i
teoretycznym w przedmiotowym zakresie i zakończą się wydaniem certyfikatu dla
uczestniczących w nich osób.
Jeżeli w przeszłości Państwa placówka uczestniczyła już w realizowanych przez nas
szkoleniach z podobnego zakresu tematycznego, udział w obecnie realizowanym projekcie
również jest możliwy, a szkolenia zostaną dostosowane do potrzeb Państwa placówki i
będą stanowiły naturalną kontynuację prowadzonych wcześniej działań.
Chętne placówki mogą zgłaszać się do projektu odsyłając wypełniony formularz
zgłoszeniowy, który dołączono do niniejszej wiadomości. Do wiadomości dołączono również
regulamin szkoleń z uwzględnieniem konkretnej tematyki.
Termin nadsyłania wypełnionych formularzy zgłoszeniowych: do 24.09.2018 r. włącznie,
zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie. Kolejność zgłoszeń będzie kryterium
pomocniczym przy wyłanianiu uczestniczących placówek, kryteriami zasadniczymi będą:
aktywność szkoleniowa w przedmiotowej tematyce, szacunkowa ilość dzieci dotkniętych
problemem przemocy będąca pod opieką danej placówki i szacunkowa ilość przypadków
przemocy pomiędzy wychowankami danej placówki w ostatnim roku. Do udziału w projekcie
zostanie wybranych 10 placówek z terenu województwa łódzkiego.
Sugerowana ilość to minimum 5 zgłaszanych pracowników z jednego podmiotu, istnieje
jednak możliwość zgłoszenia zarówno większej, jak i mniejszej ilości osób z danej placówki.
Istnieje również możliwość zgłaszania wolontariuszy, posiadających aktualne porozumienie
wolontariackie z daną placówką.

Okres realizacji szkoleń: październik – grudzień 2018 r. (konkretne daty będą ustalane
bezpośrednio z wybranymi placówkami).
Bliższe informacje o realizowanym zadaniu publicznym i szczegóły związane z naborem
znajdują się na stronie http://www.csr.org.pl/projekty/fsrn-moj-swiat-bez-przemocyprzeciwdzialanie-przyczynom-przestepczosci-poprzez-rozne-formy-propagowania-dialogubez-przemocy-wsrod-dzieci-i-mlodziezy#page
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