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ICDP – International Child Development program,  

został opracowany w latach 90-tych przez profesora Karstena 

Hundeid i profesora Henninga Rye z Uniwersytetu w Oslo. 

Podstawowe wartości w programie ICDP wynikają z 

Międzynarodowej konwencji praw człowieka i konwencji o 

prawach dziecka.  

Program opiera się na tradycjach humanistycznych, w których 

ważny element stanowi podejście do dzieci i młodzieży oparte 

na empatycznej interpretacji. 

W 2018 program był stosowany w 43 krajach. 

W Norwegii Urząd Główny d/s Dzieci, Młodzieży i Rodziny 

(Bufetat) jest odpowiedzialny za to, żeby program był 

oferowany we wszystkich gminach norweskich. Szkolenie i 

monitorowanie instruktorów prowadzone jest przez Oddział 

kompetencji wsparcia dla rodziców Bufetat-u.  

 

 

  

POCHODZIMY Z WIELU KRAJỎW 

 WSZYSCY JESTEŚMY RODZICAMI. 

 WSZYSCY KOCHAMY NASZE DZIECI.  

UWAŻAMY, ŻE JEST TO FANTASTYCZNE, WSPANIAŁE I 

TRUDNE ZADANIE W NOWYM KRAJU. 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty 

- dla rodziców, którzy mają dzieci w wieku 0-18 lat 

- i którzy przeprowadzili się do Norwegii z innego 

kraju 

-  
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ICDP – Bezpieczni rodzice – bezpieczne dzieci! 

Jest to oferta dla osób, które pragną 

porozmawiać o wyzwaniach i 

radościach, jakie przeżywamy jako 

rodzice. 

W grupach ICDP dzielimy piękne 

chwile, jakie przeżywamy z naszymi 

dziećmi i młodzieżą i wspieramy się 

wzajemnie w trudnych sytuacjach 

Kurs jest bezpłatny dla mieszkańców gminy Rakkestad. 

Kurs składa się z 12 spotkań trwających półtorej godziny. 

Korzystamy z filmów, rozmów i materiałów pisemnych (mamy 

je w 13 różnych językach) 

Sam możesz zadecydować, ile opowiesz i czym się podzielisz z 

innymi na spotkaniach.  

Kurs prowadzony jest przez dwóch instruktorów z certyfikatem  

ICDP – International Child Development Program 

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą kurs, otrzymają na koniec 

świadectwo odbycia kursu. 

 

 

Kurs odbywa się w Ośrodku Rodziny 

(Familiesenteret) na Skogveien 9. 

 

Jesteś zainteresowany? Chcesz się więcej 

dowiedzieć? 

Kontakt: Sissel Ann Stokkedalen 

Kierownik projektu ICDP w Rakkestad.  

Telefon: 941 313 42 

Przychodnia zdrowia telefon: 990 84 252 
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