
 

 

 

 

Sukcesem zakończyły się starania Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Sieradzu o pozyskanie  środków  ze  źródeł  zewnętrznych  

na realizację nowatorskich  działań  na  rzecz  wychowanków  pieczy zastępczej 

oraz ich opiekunów. Dzięki temu 2 listopada została podpisana umowa 

na realizację projektu „W Rodzinie Najlepiej” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie IX.2.1 

Usługi społeczne i zdrowotne. Kwota dofinansowania z środków unijnych 

to 1 706 782,25 zł. 

 Szczegółowy harmonogram realizacji zadań 

w projekcie 

 
Lp. Planowana 

realizacja 

zadania/kontakt 

z osobami 

realizującymi 

zadanie  

Okres realizacji Dodatkowe informacje 

1 Diagnoza i wsparcie 

psychologa dla 

rodzin zastępczych. 

Psycholog Karolina 

Bartos 

Tel. 730 264 579 

 

 

01.02.2022r do 30.06.2023r 

Usługi świadczone przez 

psychologa w godzinach 8:00 -

14:00, w razie pojawienia się 

potrzeby termin konsultacji 

może odbyć się w innych 

godzinach. Adres świadczonych 

konsultacji : budynek 

Politechniki Łódzkiej w 

Sieradzu przy Placu 

Wojewódzkim 3, 98-200 

Sieradz, I piętro  numer 23/24. 

 

Współpraca z podopiecznymi pieczy 

zastępczej, organizacja konsultacji 

dla rodzin oraz przeprowadzenie 

diagnoz. 

2 Pakiet zajęć 

wspomagających 

rozwój 

dzieci(hipoterapia, 

logopeda, 

korepetycje, wyjścia 

wychowanków z 

opiekunami itp.) 

01.02.2022r do 30.06.2023r 

Usługi świadczone 

indywidulanie, dostosowane do 

potrzeb uczestników projektu. 

Organizacja rożnego rodzaju zajęć 

wspomagających rozwój dzieci 

i młodzieży oraz ich opiekunów 

(dotyczy rodzin zastępczych). 



 

 

Kontakt z 

pracownikami 

ZESPOŁU 

RODZINNEJ 

PIECZY 

ZASTĘPCZEJ 

tel. (43) 827-18-07 

3 Wyjazd 

integracyjny z 

elementami 

rekreacyjno-

terapeutycznymi.  

Kontakt z 

pracownikami 

ZESPOŁU 

RODZINNEJ 

PIECZY 

ZASTĘPCZEJ 

 tel. (43) 827-18-07 

01.05.2022r do 30.06.2023r. 

 

Organizacja wyjazdów z elementami 

rekreacyjno-terapeutycznymi dla 

wychowanków rodzin zastępczych 

i opiekunów. 

4 Grupa wsparcia dla 

opiekunów 

zastępczych. 

Marta Tworek  

tel. (43) 827-18-07 

01.04.2022r.-30.06.2023r.. Udział w grupie wsparcia polega na 

dzieleniu się własnymi 

doświadczeniami z innymi jej 

członkami, słuchaniu, nawiązywaniu 

kontaktu, dzieleniu się pożytecznymi 

informacjami, udzielaniu sobie 

wzajemnego wsparcia 

emocjonalnego. Spotkania 

organizowane przez pracownika 

PCPR w indywidulanie 

dostosowanych do potrzeb grupy 

miejscach, dwa razy w miesiącu po 

3 godziny. 

 

5 Szkolenie dla 

opiekunów i 

wychowanków. 

Kontakt z 

pracownikami 

ZESPOŁU 

RODZINNEJ 

PIECZY 

ZASTĘPCZEJ 

 tel. (43) 827-18-07 

01.02.2022r do 31.05.2023r. 

 

Organizacja szkoleń dla opiekunów 

(37osób) i wychowanków (19osób ) 

z zakresu cyberprzemocy, zagrożeń 

wynikających z korzystania z gier 

niedostosowanych do wieku, 

problemów wychowawczych 

w okresie epidemii covid-19 

i zdalnego nauczania itp. 

6 Covid-19 01.02.2022-30.06.2023r. Zakup środków ochrony osobistej 

dla beneficjentów projektu. 

 

 


