
 
Szczegółowy harmonogram wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej 

projekt „Rodzina z przyszłością”* 

09 – IX Włączenie społeczne, 02- IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczenie 

społecznym, 01 – IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne 

01.01.2022r. – 30.06.2023r.  

Lp. Nazwa wsparcia Ilość uczestników Data/godzina wsparcia Miejsce realizacji 

 

1. Praca socjalna Wszyscy uczestnicy w godzinach pracy PCPR od 

poniedziałku do piątku 8-16, 

w środy 8-17 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30, 99-400 

Łowicz 

 

2. Wsparcie psychologa Wszyscy uczestnicy w godzinach pracy PCPR od 

poniedziałku do piątku 8-16, 

w środy 8-16 lub, 9-17 

Punkt Interwencji Kryzysowej przy 

Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Łowiczu, ul. Podrzeczna 

30, 99-400 Łowicz 

3. Terapia pedagogiczna – 

zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne 

10 dzieci - od 1 lutego 2022r. do 30 

czerwca 2022r. (5 

miesięcy) – 200 godzin, 

- od 1 września 2022r. do 31 

grudnia 2022r. (4 miesiące) 

– 160 godzin, 

- od 1 stycznia do 31 maja 

2023r. (5 miesięcy) – 200 

godzin. 

 

Zajęcia prowadzone w miejscu 

zamieszkania dziecka umieszczonego w 

rodzinie zastępczej wg. indywidualnego 

planu. 

 

4. Wsparcie pedagoga Wszyscy uczestnicy - od 1 lutego 2022r. do 30 

czerwca 2022r. (5 miesięcy), 

- od 1 września 2022r. do 31 

maja 2023r. (9 miesięcy) 

Punkt Interwencji Kryzysowej przy 

Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Łowiczu, ul. Podrzeczna 

30, 99-400 Łowicz.  



 
 

W każdy poniedziałek  

od 16-19  

 

 

5. Indywidualna terapia 

logopedyczna 

10 dzieci - od 1 lutego 2022r. do 30 

czerwca 2022r. – 200 

godzin, 

- od 1 września 2022r. do 31 

grudnia 2022r. – 160,00 

godzin, 

- od 1 stycznia 2023r. do 31 

maja 2030r. – 200 godzin. 

 

4 godz./osoba w miesiącu   

Zajęcia prowadzone w miejscu 

zamieszkania dziecka umieszczonego w 

rodzinie zastępczej wg. indywidualnego 

planu. 

 

6. Indywidualna terapia  

biofeedback 

14 osób 

II grupy po 7 dzieci 

II-VII.2022r. 

VII.2022r.- II.2023r. 

2 godz./miesiąc/osoba 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Kutnie Wanda 

Justyńska, ul. Wyszyńskiego 11, 99-300 

Kutno. Zajęcia prowadzone w filii 

poradni w Łowiczu, ul. Pijarska 1 według 

indywidualnych uzgodnień.  

 

7. Terapia psychologiczna 

krótkoterminowa 

10 osób (rodzice 

zastępczy lub dzieci) 

II grupy po 5 osób 

4 godz./miesiąc/osoba 

III-VII.2022r. 

IX- XII.2022r.- I. 2023r. 

 

Godziny przyjęć uzgadniane 

pomiędzy terapeutą i rodziną 

zastępczą.  

 

Szczegóły po wyborze oferty 

8. Masaże terapeutyczne 12 dzieci 

II grupy po 6 dzieci 

2 godz./miesiąc/osoba 

II-VI.2022r. 

IX.2022r.-VI.2023r. 

Szczegóły po wyborze oferty 



 
 Godziny przyjęć uzgadniane 

pomiędzy terapeutą i rodziną 

zastępczą.  

 

9. Korepetycje z języka 

angielskiego i matematyki 

40 dzieci – 20 z 

każdego przedmiotu 

4 godz./miesiąc/osoba 

III-VI.2022r. 

 

IX.2022r.-V.2023r. 

 

Szczegóły po wyborze oferty 

10. Refundacja czesnego 10 osób pełnoletnich X.2022r.- V.2023r. Na wniosek osoby pełnoletniej 

11. Refundacja akademik, bursa, 

mieszkanie 

10 osób pełnoletnich X.2022r.- V.2023r. Na wniosek osoby pełnoletniej 

12. Jednodniowe warsztaty 

szkoleniowe 

12 rodziców 

zastępczych + 2 

koordynatorów 

rodzinnej pieczy 

zastępczej + psycholog 

V, IX.2022r. 

I.2023r. 

 

 

 

Problemy wychowawcze, adolescencja, 

uzależnienie od komputera, zagrożenia 

związane z korzystaniem z Internetu, 

itp. 

 

Szczegóły po wyborze oferty 

13. Grupa wsparcia Wszyscy uczestnicy II-VI.2022r. 

IX.2022r.-IV.2023r. 

Co drugi piątek  

w godz. 15-16 

 

Punkt Interwencji Kryzysowej przy 

Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Łowiczu, ul. Podrzeczna 

30, 99-400 Łowicz.   

 

14. Organizacja Dnia 

Rodzicielstwa Zastępczego 

Wszyscy uczestnicy V.2022r. 

V.2023r. 

Szczegóły po wyborze oferty 

15. Organizacja zajęć 

pozalekcyjnych – bony 

edukacyjne 

30 dzieci III.2022r-IV.2023r. Na wniosek rodziny zastępczej zgodnie 

z regulaminem przyznawania 

dofinansowania. 

16. Usługa mieszkaniowa dla 

rodziny zastępczej 

Kandydaci na rodzinę 

zastępczą zawodową, 

rodzina zastępcza 

zawodowa lub 

I.2022r. – VI.2023r. Szczegóły – personel projektu 

(koordynatorzy rodzinnej pieczy 

zastępczej, pracownicy socjalni). 



 
niezawodowa planująca 

zmianę funkcji na 

rodzinę zawodową   

17. Osoba do pomocy w rodzinie 

zastępczej 

Rodziny zastępcze 

zawodowe i 

niezawodowe 

I.2022r. – V.2023r.  Na wniosek rodziny zastępczej 

18. Wyjazd socjoterapeutyczny 20 dzieci + opiekun 

grupy 

 

 

 

 

14 dni 

 

VII.2022r. 

Szczegóły po wyborze oferty 

 

19. Wyjazd profilaktyczno-

edukacyjny 

20 dzieci (15-18 lat) + 

opiekun grupy 

I-II.2023r. 

6 dni 

Szczegóły po wyborze oferty 

 

20. Asystent Osobisty Osoby 

Niepełnosprawnej 

5 dzieci z 

niepełnosprawnościami 

II-VI.2022r. 

IX.2022r. – V.2023r. 

 

Zajęcia prowadzone w miejscu 

zamieszkania dziecka umieszczonego w 

rodzinie zastępczej wg. indywidualnego 

planu. 

21. Organizacja mieszkań 

treningowych 

5 osób 

usamodzielnianych 

II.2022r. – VI.2023r. Na wniosek osoby usamodzielnianej 

22. Wyjazd integracyjno-

poznawczy 

52 osoby (50 osób 

rodziny zastępcze i 

dzieci) + 2 opiekunów 

VIII.20122r. Szczegóły po wyborze oferty 

 

23. Jednodniowy wyjazd 

integracyjno-poznawczy 

100 osób VI.2022r. 

VI.2023r. 

Szczegóły po wyborze oferty 

 

 
*Niniejszy harmonogram będzie modyfikowany i aktualizowany po wyborze ofert na realizację poszczególnych zadań.  


