
 

 

 
Harmonogram wsparcia realizowanego w ramach projektu  

„Bliżej dzieci” 

 

Luty 2020 aktualizacja 

 

L.p. nazwa wsparcia 

 

Grupa 

docelowa 

miejsce 

realizacji 

godziny/termin

y 

prowadzący 

1. Doradztwo 

indywidualne 

(problemy 

wychowawcze i 

zaburzenia 

rozwojowe, 

zdrowotne u 

wychowanków 

pieczy zastępczej) 

rodziny 

zastępcze/pro

wadzący 

RDD 

siedziba PCPR 

lub miejsce 

zamieszkania 

rodziny 

zastępczej – 

wg. 

indywidualnych 

potrzeb 

12/godz./miesiąc 

Terminy: 

ustalone 

indywidualnie z 

uczestnikiem 

projektu  

Anna 

Husiatyńska

-Sadowska 

2. Poradnictwo 

(indywidualne) w 

zakresie uzyskania 

zatrudnienia 

osoby 

opuszczające 

pieczę 

zastępcza 

(rodzinną i 

instytucjonaln

ą) 

siedziba PCPR  5 godz/mies. 

Terminy: 

ustalone 

indywidualnie z 

uczestnikiem 

projektu 

Celina 

Waszkowiak 

3. Poradnictwo 

(indywidualne) w 

zakresie uzyskania 

lokalu mieszkalnego 

osoby 

opuszczające 

pieczę 

zastępcza 

(rodzinną i 

instytucjonaln

ą) 

siedziba PCPR  1 godz/mies. 

Terminy: 

ustalone 

indywidualnie z 

uczestnikiem 

projektu 

Celina 

Waszkowiak 

4. Diagnoza 

kompetencji i pomoc 

w wyborze 

zawodowej ścieżki 

kariery 

dzieci i 

młodzież 

powyżej 15r. 

życia 

będących w 

rodzinnej i 

instytucjonaln

ej pieczy 

zastępczej 

siedziba PCPR 

lub miejsce 

zamieszkania 

uczestnika 

projektu wg. 

indywidualnych 

potrzeb 

6 godz/mies. 

Terminy: 

ustalone 

indywidualnie z 

uczestnikiem 

projektu 

Celina 

Waszkowiak 

5. Poradnictwo 

indywidualne, 

którego celem jest 

nabycie, 

przywrócenie lub 

wzmocnienie 

kompetencji dla 

dzieci z pieczy 

rodzinnej i 

instytucjonalnej 

dzieci poniżej 

15r. życia 

będących w 

rodzinnej i 

instytucjonaln

ej pieczy 

zastępczej 

siedziba PCPR 

lub miejsce 

zamieszkania 

uczestnika 

projektu wg. 

indywidualnych 

potrzeb 

12 godz/mies. 

Terminy: 

ustalone 

indywidualnie z 

uczestnikiem 

projektu 

Bartosz 

Głowacki 



6. Poradnictwo 

pedagogiczne 

(indywidualne) 

osoby 

sprawujące 

rodzinną 

pieczę 

zastępczą i 

ich dzieci 

oraz dzieci 

umieszczone 

w pieczy 

zastępczej 

siedziba PCPR 

lub miejsce 

zamieszkania 

uczestnika 

projektu wg. 

indywidualnych 

potrzeb 

6 godz/mies. 

Terminy: 

ustalone 

indywidualnie z 

uczestnikiem 

projektu 

Beata 

Sofińska 

7. Grupa wsparcia Osoby 

sprawujące 

rodzinną 

pieczę 

zastępczą 

siedziba PCR 6 godz/mies. 

Terminy: 

25.02.2020 

godz. od 9.00-

15.00 

Aneta 

Maroń 

 

Paulina 

Kwasiuk 

8. Socjoterapia dzieci i 

młodzież 

powyżej 15r. 

życia 

będących w 

rodzinnej i 

instytucjonaln

ej pieczy 

zastępczej 

siedziba PCPR 

lub miejsce 

zamieszkania 

uczestnika 

projektu wg. 

indywidualnych 

potrzeb 

4 godz./mies. 

Terminy: 

14.02.2020 

godz. od 11.00-

15.00 

Bożena 

Ośko 

9. Poradnictwo 

psychologiczne 

osoby 

sprawujące 

rodzinną 

pieczę 

zastępczą i 

ich dzieci 

oraz dzieci 

umieszczone 

w pieczy 

zastępczej 

siedziba PCPR 

lub miejsce 

zamieszkania 

uczestnika 

projektu wg. 

indywidualnych 

potrzeb 

4 godz./mies. 

Terminy: 

12.02.2020 

godz. od 15.30-

17.30 oraz 

28.02.2020 godz 

od 15.00-17.00 

Bożena 

Ośko 

10. Terapia osoby 

sprawujące 

rodzinną 

pieczę 

zastępczą i 

ich dzieci 

oraz dzieci 

umieszczone 

w pieczy 

zastępczej 

siedziba PCPR 

lub miejsce 

zamieszkania 

uczestnika 

projektu wg. 

indywidualnych 

potrzeb 

4 godz./mies. 

Terminy: 

12.02.2020 

godz. od 13.30-

15.30 oraz 

28.02.2020 godz 

od 13.00-15.00 

Bożena 

Ośko 

11. Reedukacja Dzieci 

przebywające 

w rodzinnej 

pieczy 

zastępczej 

siedziba PCPR 

lub miejsce 

zamieszkania 

uczestnika 

projektu wg. 

indywidualnych 

potrzeb 

Terminy: 

20.02.2020 

godz. od 14.00-

17.00, 

21.02.2020 

godz. od 13.00-

19.00 

22.02.2020 

godz. od godz. 

9.45 do 18.00 

Małgorzata 

Pytlewska 



12. Doradztwo - zajęcia 
grupowe:  Problemy 
z pogodzeniem roli 
rodzica zastępczego 
a troską o własną ro-
dzinę, problemy tym-

czasowość rodziny 
zastępczej, problem 
wypalenia zawodo-

wego 
 

rodziny 

zastępcze/pro

wadzący 

RDD 

Centrum 

Edukacji 

Ekologicznej 

ul. Trzebnicka 

4B 56-300 

Terminy: 

24.02.2020 

Aleksandra 

Patyk 

13 Zajęcia rehabilita-
cyjne 

Dzieci 

przebywające 

w rodzinnej 

pieczy 

zastępczej 

Milickie 

Centrum 

Medyczne ul. 

Grzybowa 1 

gabinet 

rehabilitacyjny 

Terminy: 

uzgodnione 

indywidualnie z 

uczestnikiem 

Piotr Łaśko 

 


