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W środę (07.11.2018) w Sali konferencyjnej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbyła się
konferencja zatytułowana „Pomoc i wsparcie rodzinom zastępczym i adopcyjnym”.
Uczestnicy wydarzenia mogli wysłuchać cyklu wykładów, a następnie wziąć udział w
warsztatach tematycznych.
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Konferencja została zorganizowana przez Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych "Tęczowa Przystań" i
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, honorowy patronat nad wydarzeniem przyjął
Starosta Powiatu Cieszyńskiego Janusz Król oraz Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach prof. Dr hab. Zenon Gajdzica.
W trakcie trwania wydarzenia głos zabierały osoby, bezpośrednio związane z problemem adopcji i rodzin
zastępczych. Miejsce przy mównicy zajęli m.in.: dyrektor Całodobowych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
"Tęcza" i "Opoka" we Wrocławiu przy Fundacji Ewangelickiej Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. M. Lutra, prezes Sądu
Okręgowego w Gliwicach, psycholog PCPR Cieszyn, dyrektor Domu Dziecka w Cieszynie.
Czas konferencji został podzielony pomiędzy wykłady, które dotyczyły zarówno zagadnień prawnych, oraz
możliwości uzyskania pomocy przez rodziny zastępcze czy adopcyjne, jak i zagadnienia praktyczne – ustawa o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek i motywuje służby, działające
w strukturach gminnych do pracy z rodziną w środowisku, tak aby wzmocnić jej rolę i chronić
bezpieczeństwo dziecka, ale jednocześnie daje prawo władzom samorządowym do prowadzenia własnej
polityki rodzinnej, z uwzględnieniem specyfiki problemów, znajdujących się w tym środowisku oraz
posiadanych zasobów. Jednym z narzędzi, jakimi dysponuje gmina, jest praca asystenta, osoby, która z
założenia wnika w środowisko rodzinne i wspiera rodziców na takim poziomie, aby jeżeli jest w nich wola,
jest w nich zrozumienie roli, do jakiej są powołani, istniała możliwość pozostawienia dziecka w najbliższym

mu środowisku – można było usłyszeć podczas jednego z wykładów.
Po zakończeniu cyklu wykładów, osoby zainteresowane mogły wziąć udział w warsztatach tematycznych. Ich temat
to: FAS — warsztaty z FAS/FASD/ w szkole, TRAUMA - „Blisko — daleko, relacje w kontekście teorii przywiązania”,
AUTYZM - "Zrozumieć dziecko z autyzmem”.
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