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Jesteśmy związkiem stowarzyszeń, który skupia 

lokalne i ogólnopolskie organizacje 

członkowskie, wiele z nich założyli rodzice 

zastępczy lub adopcyjni.

 

 

Chcemy, aby dzieci wychowywały się w 

rodzinach. Te z nich, które nie mogą 

wychowywać się we własnych, dzięki opiece 

rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i 

placówek opiekuńczo-wychowawczych typu 

rodzinnego, mają szansę na rozwój, prawidłowy 

wzorzec rodziny i perspektywy godnego

i szczęśliwego życia. 

 

 

Dlatego prowadzimy działania rzecznicze, 

poprzez które chcemy wpływać na tworzenie 

lepszego prawa, a także współpracujemy

z innymi organizacjami pozarządowymi w Polsce 

i na świecie oraz instytucjami

na szczeblu samorządowym, krajowym

i międzynarodowym.

 

 

Podejmujemy działania, aby wspierać

rozwój rodzinnej pieczy zastępczej.



 

 

 

Koalicja posiada własny zespół trenerski 

składający się ze specjalistów posiadających 

doświadczenie w pieczy zastępczej.

 

 

Trenerzy pracują w dwuosobowych zespołach,

w których jedna osoba jest rodzicem 

zastępczym lub adopcyjnym.

 

 

Wszyscy trenerzy Koalicji posiadają kompetencje 

poświadczone odpowiednimi certyfikatami 

trenerskimi, pracują pod superwizją oraz mają 

zaświadczenia uprawniające ich do szkolenia 

programami Koalicji.



 

 

 

SZKOLENIA:

dla

rodziców zastępczych,

pracowników placówek, koordynatorów,

pracowników Centrów Pomocy Rodzinie

i Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej,

a także specjalistów pracujących z dziećmi,

m. in. nauczycieli, psychologów i pedagogów.

 

 

Liczebność grupy - około 20 osób.

 

 

Każde szkolenie prowadzi dwóch trenerów.

 

 

Celem szkoleń prowadzonych przez trenerów 

Koalicji jest wyposażenie uczestników w wiedzę i 

umiejętności, które sprawią, że staną się oni 

uzdrawiającymi opiekunami 

lub wspierającymi „pomagaczami”.



TBRI®

Interwencja relacyjna 

oparta na zaufaniu



TBRI® – Interwencja relacyjna oparta na zaufaniu
 

 

 

Szkolenie programem

Karyn Purvis Institute of Child Development

 

 

TBRI® to skrót od Trust-Based Relational 

Intervention®, czyli interwencja relacyjna 

oparta na zaufaniu, w której najpierw nawiązuje 

się relację dorosłego z dzieckiem, budując 

zaufanie, i dopiero koryguje się trudne 

zachowania dziecka. 

 

 

Metoda ta stosowana jest już

z powodzeniem w 25 krajach.

 

 

To holistyczne podejście, które jest 

interdyscyplinarne, elastyczne, skoncentrowane 

na przywiązaniu (więzi) i pełne wyzwań.

To oparta na wynikach badań naukowych oraz 

na wiedzy o traumie metoda interwencji 

opracowana z myślą o dzieciach z trudnych 

miejsc, które doświadczyły krzywdzenia, 

przemocy, zaniedbania i wielokrotnych zmian 

środowiska opiekuńczego.

Jej zasady odnoszą się

jednak do wszystkich dzieci.



TBRI® – Interwencja relacyjna oparta na zaufaniu
 

 

 

TBRI® składa się z trzech grup harmonijnie 

powiązanych zasad:

łączenia, wzmacniania i korygowania.

 

 

Zasady TBRI są z pozoru proste i oczywiste, 

jednak to konsekwentne stosowanie sekwencji 

odpowiedzi na zachowanie dziecka oraz stała 

przewidywalność dorosłego powoduje, że to 

podejście przynosi efekty. 

 

 

Ta metoda jest z pozoru łatwa, jednak jest 

nazywana rodzicielstwem inwestycyjnym, bo 

najlepsze efekty przynosi wtedy kiedy 

długofalowo i na stałe

postępujemy według zasad TBRI.



Cele szkolenia
 

TBRI® – Interwencja relacyjna oparta na zaufaniu

 

18 godzin, 2 dni

zbudowanie podstaw dogłębnego zrozumienia wpływu historii 

dziecka na jego rozwój w długiej perspektywie czasowej;

stworzenie ram praktycznej interwencji i zastosowania;

pogłębienie wiedzy i rozumienia w zakresie interpretacji 

zachowania i właściwego reagowania.



Budowanie kompetencji 

uzdrawiających 

opiekunów dzieci 

dotkniętych traumą



Budowanie kompetencji uzdrawiających opiekunów 

dzieci dotkniętych traumą

 

18 godzin, 3 dni

Cele szkolenia
 poznanie przez uczestników podstawowych elementów opieki 

uwzględniających wiedzę o traumie;

zrozumienie wpływu złożonej traumy rozwojowej na rozwój 

dziecka i całe jego życie;

poznanie mechanizmów radzenia sobie z zachowaniami 

dziecka, które są efektem złożonej traumy rozwojowej;

identyfikacja nowych strategii, technik i kompetencji w 

pracy z dziećmi dotkniętymi traumą.



Jak pracować z 

nastolatkiem po traumie i 

stracie



Cele szkolenia
 

identyfikacja sposobów radzenia sobie: mocnych stron i 

czynników, które sprzyjają pozytywnemu przystosowaniu    

u nastolatków z historią traumy;

poznanie nowych strategii, technik i umiejętności 

pozwalających na wsparcie nastolatków po traumie.

Jak pracować z nastolatkiem po traumie i stracie

 

Dla grup, które przeszły szkolenie „Budowanie 

kompetencji uzdrawiających opiekunów dzieci 

dotkniętych traumą” – 6 godzin, 1 dzień;

Dla pozostałych – 12 godzin, 2 dni



Rozumienie i budowanie 

przywiązania



Cele szkolenia
 poznanie stylów przywiązania i ich celów;

zrozumienie wagi atmosfery bezpieczeństwa w budowaniu 

przywiązania;

Rozumienie i budowanie przywiązania

 

12 godzin, 2 dni

zrozumienie schematów relacji z dzieckiem z 

pozabezpiecznym stylem przywiązania;

zdobycie umiejętności dostosowywania metod 

wychowawczych do zachowań dzieci by okazywać im 

akceptację;

rozwinięcie strategii niszczenia barier, w sposób 

umożliwiający budowanie przywiązania.



Dyscyplina w rodzinie 

zastępczej – jak kierować 

swoim zachowaniem,

żeby wpływać

na zachowanie dzieci



Cele szkolenia
 

poznanie własnych stylów wychowawczych;

zrozumienie różnicy między kontrolą, karaniem i dyscypliną;

Dyscyplina w rodzinie zastępczej – jak kierować 

swoim zachowaniem, żeby wpływać na zachowanie 

dzieci

 

12 godzin, 2 dni

zrozumienie, że  zachowania dzieci są sposobami, w jaki 

wyrażają one swoje potrzeby i emocje;

zdobycie i utrwalenie umiejętności reagowania na złe 

zachowanie w sposób budujący i wzmacniający przywiązanie;

zrozumienie potrzeby ustalenia priorytetów w wychowaniu.



Jak rozwija Cię rodzina 

zastępcza – wpływ 

rodzicielstwa zastępczego 

na Ciebie i Twoją rodzinę



Cele szkolenia
 

powtórzenie wiedzy na temat stresu i radzenia sobie z nim;

identyfikacja konkretnych stresorów;

Jak rozwija Cię rodzina zastępcza – wpływ 

rodzicielstwa zastępczego na Ciebie i Twoją rodzinę

 

12 godzin, 2 dni

zidentyfikowanie konkretnych wyzwań, jakich doświadczają 

rodzice zastępczy;

uświadomienie uczestnikom korzyści płynących z 

rodzicielstwa zastępczego i długoterminowych zysków;

wyposażenie uczestników w praktyczne, konkretne 

strategie radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami.



 

Praca grupowa z dziećmi w 

opiece zastępczej – 

wychowanie 

w oparciu o zaufanie



Cele szkolenia
 

„Użyj dobrych słów”

„Okazywanie szacunku”

„Delikatnie i łagodnie”

„Pytasz czy nakazujesz”

„Dokonywanie wyborów”

„Osiąganie kompromisów”

Praca grupowa z dziećmi w opiece zastępczej – 

wychowanie w oparciu o zaufanie

 

12 godzin, 2 dni

wyposażenie uczestników w umiejętności prowadzenia grup 

wsparcia i grup rozwojowych dla dzieci i młodzieży:



Kodeks Bezpiecznej Opieki

w rodzicielstwie 

zastępczym



Cele szkolenia
 

zwrócenie uwagi na konieczność dbania o relacje małżeńskie;

wypracowanie dobrych praktyk dotyczących dzieci 

biologicznych w rodzinach zastępczych;

Kodeks Bezpiecznej Opieki w rodzicielstwie 

zastępczym

 

40 godzin, 5 dni

 

Prowadzenie:

trenerzy Koalicji i Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

przekazanie wiedzy na temat mechanizmów tworzenia więzi;

nabycie przez uczestników umiejętności rozpoznawania 

objawów przemocy;

rozwijanie umiejętności jak rozmawiać rozmawiać z dzieckiem 

o trudnych doświadczeniach i udzielać mu wsparcia.



Moduł 1

 

Dzieci w rodzinnych formach 

opieki zastępczej

16 godzin, 2 dni

Moduł 2

 

Przemoc i wykorzystywanie 

seksualne dzieci

16 godzin, 2 dni

Moduł 3

 

Superwizja pracy z dziećmi w 

pieczy zastępczej

8 godzin, 1 dzień



inne 
wydarzenia 

organizowane 
przez Koalicję



„Kierunek – dziecko”

Ogólnopolskie Spotkanie Organizatorów 

Rodzinnej Pieczy Zastępczej

i Jednostek Samorządu Terytorialnego



„Kierunek – dziecko” Ogólnopolskie Spotkanie 

Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej i 

Jednostek Samorządu Terytorialnego

 

Wydarzenie corocznie organizowane w kwietniu

W czasie konferencji „Kierunek - dziecko” mówimy o dobrych 

praktykach. Samorządy, ale także organizacje pozarządowe 

dzielą się doświadczeniami i tym, co im się udaje. W ten sposób 

poznają metody innych na to, żeby robić coś naprawdę 

dobrze i mieć sukcesy. To czas, kiedy w dyskusjach, to 

dziecko wyznacza kierunek. Jeżeli nie stracimy go z oczu, to 

reszta pójdzie już gładko. Dlatego warto brać udział w tej 

wyjątkowej konferencji.

Cele spotkania
 



„Dziecko 

jest najważniejsze”

Kongres Rodzicielstwa Zastępczego



„Dziecko jest najważniejsze”

Kongres Rodzicielstwa Zastępczego

 

Wydarzenie corocznie organizowane w maju lub 

czerwcu

Kongres Rodzicielstwa Zastępczego jest adresowany przede 

wszystkim do rodziców zastępczych i specjalistów 

pracujących z dziećmi z pieczy zastępczej. W czasie 

Kongresów wyróżniamy samorządy, które starają się dobrze 

realizować zapisy obowiązującego prawa oraz przedstawiciel 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przekazuje Krzyże 

Zasługi zasłużonym rodzicom zastępczym związanym z 

organizacjami członkowskimi Koalicji. Dbamy także o dzielenie 

się najlepszą wiedzą zapraszając prelegentów z kraju i z 

zagranicy. Jest to czas, kiedy chcemy podkreślać, że w 

każdej decyzji to dziecko powinno być najważniejsze.

Cele spotkania
 



Obóz terapetyczny TBRI®

Interwencja relacyjna 

oparta na zaufaniu



Cele obozu
 

szkolenie i superwizja rodziców, w tym podnoszenie 

kompetencji w zakresie zupełnie nowego sposobu odnoszenia 

się do swojego dziecka;

Obóz terapeutyczny TBRI® – Interwencja relacyjna 

oparta na zaufaniu

 

10 dni, organizowany na zamówienie

zebranie wiedzy teoretycznej z obszaru TBRI i osadzenie jej 

w działaniach praktycznych;

kontakt z wieloma przewidywalnymi i stabilnymi dorosłymi, 

działającymi w duchu TBRI;

zapewnienie środowiska bogatego w elementy rozwijające 

zmysły dzieci;

"zanurzenie" uczestników obozu w TBRI



Opinie i rekomendacje

„ Szkolenie niezwykle cenne w pracy z dziećmi w pieczy 

zastępczej. Wiedza oparta na doświadczeniu i poparta 

przykładami z życia. Polecam! ”

„ Świetne! Chcę jeszcze. ”

„ Codzienność ubrana w metodę, właśnie dlatego skuteczna! ”

 

„ Ciekawa forma prowadzenia szkolenia. Wiarygodność i 

kompetencja prowadzących, duży plus ”

psycholog pieczy zastępczej w Łodzi

rodzic zastępczy



Opinie i rekomendacje

„ Szkolenie całkiem zmieniło podejście do spojrzenia na moje 

dziecko, dostrzeżenia jego potrzeb mimo trudnych zachowań ”

 

„ Bardzo dziękuję za najlepsze szkolenie w którym dotychczas 

uczestniczyłam. Pozwoli mi z większą świadomością pracować  

z „trudnymi” dziećmi i nie tylko. ”

 

 

„ Wszystko mi się podobało. Życzę sobie i innym rodzinom 

zastępczym więcej takich szkoleń ”

mama adopcyjna

Nauczyciel – wychowawczyni dziecka

dziewczynki z „trudnego miejsca”



Opinie i rekomendacje

„ Skorzystacie czy nie - warto pójść na to  szkolenie (TBRI). 

Zawsze warto słuchać mądrych ludzi. ”

 

„ Najbardziej spodobało mi się wyjaśnienie przeżyć dzieci po 

traumie, czyli świat widziany oczami dziecka ”

„ Dzięki spotkaniu uporządkowałem sobie wiedzę, którą  

posiadam. Utwierdziłam się w przekonaniu, że podejmuję słuszne 

decyzje. Bardzo dobrze wykorzystany czas! ”

„ Podobało mi się podejście prowadzących i to, że każdy mógł 

powiedzieć co ma na sercu ”

tata zastępczy





Katalog powstał w ramach projektu

„TBRI - Teraz Będziemy Razem Inaczej” 

dofinansowanego ze środków 

Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej

 

ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa

 

www.koalicja.org

biuro@koalicja.org


