
 
 

Szczegółowy, 3 -miesięczny harmonogram udzielania wsparcia dla 

uczestników projektu 

RPZP.07.06.00-32-K10/18 

„Dorosłość, samodzielność, rodzina” 

 

Data: od 01.07.2020-30.09.2020 r. 

Inne rodzaje wsparcia  

Lp. 

Nazwa 

udzielonego 

wsparcia 

Miejsce 

(dokładny 

adres ze 

wskazaniem 

nr Sali) 

Data odbywania 

danego wsparcia 

Godziny, w 

których 

przeprowadzan

e jest dane 

wsparcie 

Uwagi 

PROFILAKTYKA I INTERWENCJA DLA RODZIN BIOLOGICZNYCH 

1.  Wsparcie 

specjalistyczne 

i rodzinne – 

psycholog  

PCPR 

Ul. Szkolna 2 

72-010 Police 

Sala 

szkoleniowa 

01.07.20- 

30.09.20 r. 

W godzinach 

pracy 

psychologa: 

Poniedziałek - 

piątek 

8.00-16.00,  

 

Uczestnicy 

umawiani na 

wizytę, z 

zastrzeżeniem 

sytuacji 

interwencji 

kryzysowej – 

natychmiastowej 

porady (z 

zachowaniem 

ostrożności w 

związku z 

zagrożeniem 

koronawirusem) 

 

 

2 Wsparcie 

specjalistyczne 

i rodzinne – 

prawnik  

PCPR 

Ul. Szkolna 2 

72-010 Police 

Od 01.07.2020 r. 

do 30.09.2020 r. 

(poniedziałki) 

Poniedziałek od 

9.00-12.00 

 

Uczestnicy 

umawiani na 

wizytę  

3. Wsparcie 

specjalistyczne 

i rodzinne – 

mediator  

PCPR 

Ul. Szkolna 2 

72-010 Police 

Sala 

szkoleniowa 

Od 01.07.2020 r. 

do 30.09.2020 r. 

 

 

W godzinach : 
Poniedziałek 7.30-

16.00 

Od wtorku do 

czwartku w godz. 

7.30-15.30 

piątek 7.30-15.00 

Uczestnicy 

umawiani na 

wizytę –Porady z 

zachowaniem 

ostrożności w 

związku z 



 
 

 zagrożeniem 

koronawirusem 

 

4. Wsparcie 

specjalistyczne 

i rodzinne – 

pracownik 

socjalny 

/aspirant pracy 

socjalnej 

PCPR 

Ul. Szkolna 2 

72-010 Police 

Sala 

szkoeniowa 

 

lub w 

miejscu 

zamieszkania 

uczestnika 

projektu 

Od 01.07.2020 r. 

do 30.09.2020 r. 

 

W godzinach 

pracy Działu 

Poradnictwa 

Specjalistyczne

go i 

Interwencji 

Kryzysowej 

 Poniedziałek  

8.00-16.00, 

wwtorek, środa, 

czwartek 7.30-

15.30, 

piątek 7.30-15.00 

 

Aspiranci pracy 

socjalnej - Praca 

w środowisku 

uczestników, 

pracownicy 

socjalni sala 

szkoleniowa, ul. 

Szkolna 2 

 

5. Wsparcie 

specjalistyczne 

i rodzinne - 

coach 

PCPR 

Ul. Szkolna 2 

72-010 Police 

Od 01.07.2020 r. 

do 30.09.2020 r. 

poniedziałki 

W godzinach  

14.00-17.00 

Uczestnicy 

umawiani na 

wizytę z 

zachowaniem 

ostrożności w 

związku z 

zagrożeniem 

koronawirusem 

 

6. Szkoła dla 

rodziców 

3 i 4 edycja 

PCPR 

Ul. Szkolna 2 

72-010 Police 

Sala 104 A  

I piętro-3 

edycja 

Gmina 

Dobra- 4 

edycja 

 Termin zajęć 

będzie ustalony 

po rekrutacji 

grup 

Godziny zajęć 

będą ustalone 

po rekrutacji 

grup 

Trwa rekrutacja 

do grup 

8.  Organizacja 

wyjazdu 

rozwijającego 

kompetencje 

społeczne i 

umiejętności 

wychowawcze 

rodzin 

znajdujących 

się w kryzysie” 

 24.08-

30.08.2020. 

 Miejsce wsparcia 

po zakończeniu 

postępowania 

ROZWÓJ PIECZY ZASTĘPCZEJ 



 
 

7. Doskonalenie 

umiejętności 

osób 

sprawujących 

pieczę 

zastępczą – 

pierwszy 

wyjazd grupy 

30 osobowej 

Wyjazd w II 

kwartale 2020 

Szczecinek wyjazd w 

terminie: 03.07-

05.07.2020  

  

KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB BĘDĄCYCH W PROCESIE USAMODZIELNIENIA 

8. Wsparcie 

specjalistyczne 

i rodzinne – 

psycholog 

PCPR 

Ul. Szkolna 2 

72-010 Police 

 

Od 01.07.2020 r. 

do 30.09.2020 r. 

 

W godzinach 

pracy Działu 

Pieczy 

Zastępczej 
Pon.7.30-16.00 

Wt-czw. 7.30-

15.30 

Pt. 7.30-15.00 
 

 

Uczestnicy 

umawiani na 

wizytę z 

zachowaniem 

ostrożności w 

związku z 

zagrożeniem 

koronawirusem 

 

9. Wsparcie 

specjalistyczne 

i rodzinne – 

prawnik  

PCPR 

Ul. Szkolna 2 

72-010 Police 

Od 01.07.2020 r. 

do 30.09.2020 r. 

 

(środy) 

Środa, 

poniedziałek od 

16.00-19.00 

Uczestnicy 

umawiani na 

wizytę z 

zachowaniem 

ostrożności w 

związku z 

zagrożeniem 

koronawirusem 

 

10. Wsparcie 

specjalistyczne 

i rodzinne – 

mediator  

PCPR 

Ul. Szkolna 2 

72-010 Police 

Pok.Azyl 

Od 01.07.2020 r. 

do 30.09.2020 r. 

 

W godzinach 

pracy Działu 

Poradnictwa 

specjalistyczne

go i Interwencji 

kryzysowej  

Uczestnicy 

umawiani na 

wizytę z 

zachowaniem 

ostrożności w 

związku z 

zagrożeniem 

koronawirusem 

 

11. Wsparcie 

specjalistyczne 

i rodzinne – 

pracownik 

socjalny 

PCPR 

Ul. Szkolna 2 

72-010 Police 

lub w 

miejscu 

Od 01.07.2020 r. 

do 30.09.2020 r. 

 

W godzinach 

pracy Działu 

Pieczy 

Zastępczej 
Pon.7.30-16.00 

Wt-czw. 7.30-

15.30 

Uczestnicy 

umawiani na 

wizytę z 

zachowaniem 

ostrożności w 

związku z 



 
 

/aspirant pracy 

socjalnej 

zamieszkania 

uczestnika 

projektu 

Pt. 7.30-15.00 zagrożeniem 

koronawirusem 

 

12. Wsparcie 

specjalistyczne 

i rodzinne - 

coach 

PCPR 

Ul. Szkolna 2 

72-010 Police 

Od 01.07.2020 r. 

do 30.09.2020 r. 

Środy od 17.00-

20.00  

W godzinach  

17.00-20.00 

Uczestnicy 

umawiani na 

wizytę. 

 

13. Rozwój 

kompetencji 

społecznych- 

warsztaty 

wyjazdowe – 

20 uczestników 

 

 Planowane jest w 

lipcu ogłoszenie o 

zamówieniu na 
„Organizację 

cyklu wyjazdów 

doskonalących 

umiejętności osób 

będących w 

procesie 

usamodzielnienia 

lub będących w 

pieczy zastępczej, 

które go 

rozpoczną” 

 

 Szczegóły oraz 

miejsca 

udzielenia 

wsparcia zostaną 

podane po 

zakończeniu 

procesu 

wyłonienia 

wykonawcy. 

14. Rozwój 

kompetencji 

społecznych- 

warsztaty w 

Szczecinie – 20 

uczestników 

 
   

15. Wsparcie 

specjalistyczne 

i rodzinne – 

doradca 

zawodowy 

 
  Planowane są 

pierwsze 

spotkania w 

sierpniu 

Szczegóły oraz 

miejsca 

udzielenia 

wsparcia zostaną 

podane po 

zakończeniu 

procesu 

wyłonienia 

wykonawcy 

 

 

 



 
 

 


