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REZULTAT 1 
 

RAPORT Z WIZYTY STUDYJNEJ 
Nr: EOG/21/K1/D1/W/0017- Professional Development of Staff 

 

Program EDUKACJA 

The Child Wealfare and Education Gap      
Edukacja i dobrostan dzieci - Luka edukacyjna 

 

 

Working together for a green, 

competitive and inclusive Europe 

 
 

 
 

                                         

 
 

 
 
Projekt: The Child Wealfare and Education Gap  korzysta z dofinansowania o wartości 
10 000 Eur otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. 
Celem projektu jest nawiązanie nowego partnerstwa pomiędzy instytucjami z Polski i 
Norwegii, dzięki któremu będzie możliwe uzyskanie nowej wiedzy i doświadczenia. 
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WIZYTA STUDYJNA – STUDY VISIT 
TRONDHEIM - NORWAY 

 

Wizyta Studyjna przyczyniła się do poszerzenia wiedzy obejmującej Child Wealfare Education 
poprzez poznanie stosowanych rozwiązań, form i metod pracy oraz przykładów dobrych 
praktyk, które można stosować w codziennej pracy organizacji. 

 
Instytucją przyjmującą z kraju darczyńców była organizacja Save a Child z siedzibą w mieście 
Trondheim, Johan cappelens veg 13.  
Organizacja udziela wsparcie dzieciom i rodzinom poprzez prowadzenie działań o 
charakterze edukacyjnym i społecznym. Instytucja współpracuje z organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego, aby lepiej służyć dzieciom i rodzinom znajdującym się w 
niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Działa zgodnie z Article 104 of the 
Norwegian Constitution, według której "dziecko powinno być podstawą do uwzględnienia w 
działaniach i decyzjach". Zespół pracowników prowadzi wydarzenia edukacyjne oraz 
przygotowuje programy zdrowotne i społeczne.  
 
 

                                         
 
 

The host institution from the donor country was the Save a Child organization 
based in the city Trondheim. 

 
Misją organizacji jest współpraca w budowaniu świata, w którym dzieci są bezpieczne  
i szczęśliwe. Obecnie organizacja wspiera życie sierot i dzieci w trudnej sytuacji (OVC) 
Orphans and Vulnerable Children (OVC’s) poprzez opiekę zdrowotną i działania edukacyjne.  
Celem organizacji jest zwiększenie poziomu życia mniej uprzywilejowanych dzieci poprzez 
promowanie i upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka.   
Zdecydowano się na przeprowadzenie wizyty w organizacji Save a Children ze względu na 
kompleksowość i komplementarność działań. Działania organizacji z Norwegii oparte są o 
zasady: Empathy, Integrity, Transparency.  
Współpraca z Instytucją Przyjmującą przebiegała w sposób bardzo dobry. Organizacje 
uzgodniły role, metody pracy, poziom zaangażowania i wzajemne oczekiwania.  
Organizacja z kraju darczyńców - "Save a Child" z siedzibą w Trondheim udzieliła 
wystarczającego wsparcia organizacyjnego i merytorycznego. 
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CELE WIZYTY STUDYJNEJ W NORWEGII 

CEL 1 
Podniesienia kompetencji kadry organizacji pracującej w obszarze dobrostanu dzieci 

CEL 2 
Profesjonalny rozwój kadry. Poszerzenie umiejętności w zakresie dobrego zarządzania w 
sektorze edukacji  

CEL 3 
Wzbogacenie przepływu informacji wśród uczestniczącymi krajami i na poziomie 
europejskim pomiędzy organizacją z Polski i Norwegii.  
 

                 

OBJECTIVE 1 
Raising the competences of the staff of the organization working in the field of children's 
well-being 

OBJECTIVE 2 
Professional staff development. Expanding skills in the field of good governance in the 
education sector 

OBJECTIVE 3 
Enriching the flow of information among the participating countries and at the European 
level between the organization from Poland and Norway. 
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EDUKACJA DOTYCZĄCA SYSTEMU OPIEKI SPOŁECZNEJ NAD DZIEĆMI  
CHILD WELFARE EDUCATION 

 

Wizyta Studyjna umożliwiła poznanie  przykładów dobrych praktyk w obszarze - Child 
Welafare Education. Przedmiotem dyskusji były działania integracyjne sprzyjające edukacji, 
włączaniu społecznemu, dzielenie się doświadczeniem. Nastąpiło poszerzenie wiedzy  na 
temat: Norwegian Constitution, Implementacja Convention on the Rights of Persons, 
Children Act and Child Welfare Act. Prowadzone były dyskusje na temat zasad edukacji 
włączającej: Empathy, Integrity, Transparency. Działania obejmowały wymianę dobrych 
praktyk - Education Gap, kwestie dotyczące dobrobytu dzieci i ich rodzin.  
 

The Norwegian Child Welfare Services were established and regulated under the terms of the 

Child Welfare Act, which has the purpose "to ensure that children and youth who live in 

conditions that may be detrimental to their health and development receive the necessary 

assistance and care at the right time," and "to help ensure children and youth grow up in a 

secure environment".  

Działania obejmowały  zbieranie informacji w Hovedbiblioteket, Peter Egges plass 1.  
Pod kątem potrzeb uczestników wizyta pozwoliła na pozyskanie nowej wiedzy w zakresie: 
Child Wealfare Education - działania Norwegian Ministry of Children and Equality. Wizyta 
umożliwiła poznanie działań obejmujących edukację, wsparcie prawne, pomoc 
psychologiczna, opieka medyczna. Podczas wizyty nastąpiło podniesienie kompetencji 
uczestników - kadry pracującej na rzecz dobrostanu dzieci. Pod kątem instytucji 
wnioskodawcy wizyta przyczyniła się do nawiązanie współpracy i zaowocowała 
przygotowaniem wspólnego nowego projektu. Wizyta w Trondheim przyczyniła się do 
nawiązania partnerskiej współpracy pomiędzy instytutami z Polski i Norwegii. 
The Child Welfare Services are responsible for implementing measures for children and their 

families in situations where there are special needs in relation to the home environment. 
Assistance may be provided as counselling, advisory services, and aid measures, including 

external support contacts, relief measures in the home, and access to day care 
 

       

If children were placed at the center of public benefits, the importance of linking adequate 
child welfare and education systems would become more obvious, as it has been for the 
food, nutrition, and early childhood programs that buck this trend. 
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ZARZĄDZANIE W SEKTORZE EDUKACJI 
GOVERNANCE IN THE EDUCATION SECTOR 

 
Wpływ Wizyty Studyjnej obejmuje rozwój umiejętności w perspektywie dobrego zarządzania 

w sektorze edukacji.  

Good governance in education systems promotes effective delivery  
of education services. 

Wpływ polega na wprowadzaniu rozwiązań w obszarze dobrego zarządzania, procesu 

podejmowania decyzji charakteryzującym się zaangażowaniem  zainteresowanych stron, 

praworządnością, przejrzystością, odpowiadaniem na potrzeby społeczne. 

Dobre rządzenie oznacza podejmowanie decyzji oraz działań,  
charakteryzujące się angażowaniem wszystkich zainteresowanych stron, 

praworządnością, przejrzystością, odpowiadaniem na potrzeby społeczne. 
 

 

Poszerzono poziom świadomości i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG)  

w szczególności: 4 - Quality Education and 10 - Peace, Justice and Strong Institution.  
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POZNANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
KNOWING THE CULTURAL HERITAGE - TRONDHEIM  

 
Została poszerzona  wiedzy na temat archidiecezji Nidaros, największej w Skandynawii 

katedry Nidarosdomen, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet, Bakklandet, 

Munkholmen. 

      

      

 
Trondheim lies on a sheltered peninsula on the southern shore of the deeply indented 
Trondheims Fjord at the mouth of the Nidelva (river), southeast of the Norwegian Sea. It was 
founded in 997 by King Olaf I Tryggvason as the village of Kaupangr; he built a church and a 
royal residence, Kongsgård, there. The city gained importance as a pilgrimage centre. 
The cathedral is a national shrine and the traditional coronation place for Norway’s kings, 
although Olaf V and his son Harald V omitted the ceremony on their successions to the 
throne in 1957 and 1991. The city has undergone changes in name and (1964) expanded its 
boundaries considerably. 
Norway's capital of technology is a beautiful, historical town fuelled by a lively population. 
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KORZYŚCI Z UDZIAŁU W WIZYCIE STUDYJNEJ  

- Zdobycie kompetencji uczestników w obszarze Child Welafare Education, 
- Podniesienie kompetencji językowych w obrębie słownictwa specjalistycznego, 
- Poszerzenie poziomu świadomości i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG)  
w szczególności:  
- Goal 4 - Quality Education  
- Goal 10 - Peace, Justice and Strong Institution. 
- Rozwinięcie kompetencji kadry w zakresie dobrego zarządzania organizacją edukacji osób 
dorosłych, 
- Wzmocnienie kontaktów i współpracy międzynarodowej pomiędzy organizacjami  
z Polski i Norwegii. 

 

                 
 
Organizacja włącza zdobyte doświadczenie w zakresie nadawania wymiaru europejskiego 
realizowanym działaniom. Podczas Wizyty Studyjnej miało miejsce zespołowe pracowanie 
nad nowymi pomysłami oraz określenie wzajemnych obszarów współpracy zmierzające do 
kolejnych przedsięwzięć.  

 

 
Wpływ Wizyty Studyjnej obejmuje uzyskane perspektywiczne korzyści, które są niezwykle 
cenne. Poprzez wspólne uczenie się została poszerzona baza wiedzy - Knowledge base. 
Dzięki temu organizacja może rozwijać ofertę edukacyjną, korzystać z nabytych kompetencji 
kadry i pracować nad nowymi rozwiązaniami. 
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Beneficjent  
 

Fundacja Family Center 
ul. Jainty 18/1 
41-902 Bytom  

POLAND 
 

E-mail: info@familycenter.edu.pl 
 

www: familycenter.edu.pl 
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