
 

 

 

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 „Stara 

Rozlewnia” ul. Sienkiewicza 3, 

98-200 Sieradz, I piętro  numer 

16 

 

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.) 

Organizacja pikniku 

z okazji dnia 

rodzicielstwa 

zastępczego. 

Kontakt z 

pracownikami 

ZESPOŁU 

RODZINNEJ 

PIECZY 

ZASTĘPCZEJ 

tel. (43) 827-18-07 

 

01.02.2022r do 30.06.2023r 

Usługi świadczone 

indywidulanie, dostosowane do 

potrzeb uczestników projektu. 

Zajęcia z logopedą (w miejscu 

zamieszkania uczestników) od 

31.03.2022r do 30.06.2023r dla 

19 dzieci, w godzinach 

indywidualnie dostosowanych 

do uczestników. 

Od 31.03.2022r do 30.06.2023r. 

korepetycje z dojazdem w 

miejsce zamieszkania 

uczestników: z języka polskiego, 

matematyki i języka 

angielskiego prowadzone przez 

8 korepetytorów dla 40 dzieci. 

Piknik z okazji dnia 

rodzicielstwa zastępczego 13 

czerwca 2022r na terenie Portu 

Jachtowego „Jeziorsko” w 

Ostrowie Warckim. 

Organizacja rożnego rodzaju zajęć 

wspomagających rozwój dzieci 

i młodzieży oraz ich opiekunów 

(dotyczy rodzin zastępczych). Na 

dzień 13 czerwca przewidziano 

realizacje pikniku z okazji Dnia 

Rodzicielstwa zastępczego, aby 

rodziny zastępcze miały możliwość 

spotkania się w szerszym gronie, 

gdzie będą mogły wymienić się 

doświadczeniami oraz poznać się 

wzajemnie. 



 

 

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. 

Miejsce oraz terminy  spotkań 

dostosowane do potrzeb grup 

wsparcia. 

 

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. 

 

 


