
 

 

 

Harmonogram szkoleń w 2018 roku - Województwo Podkarpackie 

Grupa docelowa: 

1. Kadra zarządzająca systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - dyrektorzy/ kierownicy OPS, PCPR, placówek wsparcia dziennego, placówek opiekuńczo-

wychowawczych, w tym również placówek typu rodzinnego, rodzinnych domów dziecka, regionalnych placówek opiekuńczo- terapeutycznych, interwencyjnych 

ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych 

2. Kadra merytoryczna bezpośrednio pracująca z dziećmi i rodzinami - asystenci rodziny, pracownicy placówek wsparcia dziennego, w tym: wychowawcy, 

psychologowie, pedagodzy, osoby prowadzące terapię, opiekunowie dziecięcy, rodziny wspierające oraz inne osoby prowadzące prace z rodziną lub zajmujące i 

opieką i pomocą w opiece i wychowaniu dziecka, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy 

powiatowego centrum pomocy rodzinie zaangażowani w realizację zadań związanych z organizacją pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo - 

wychowawczych, w tym, w tym również placówek typu rodzinnego, pedagog, psycholog, osoba prowadzącą terapię, opiekun dziecięcy, pracownik socjalny w 

placówce, rodziny zastępcze, pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo- terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków 

adopcyjnych 

3. Kadra merytoryczna uzupełniająca max. do 30% grup szkoleniowych projektu - złożona z przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (sędziów, kuratorów,); 

przedstawicieli oświaty (m.in. pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców); przedstawicieli systemu zdrowia (lekarze, pielęgniarki); innych służb 

pracujących z dziećmi i rodzinami biologicznymi, osobami sprawującymi pieczę zastępczą i rodzinami adopcyjnymi 



 

 

 

TEMAT SZKOLENIA GRUPA 

DOCELOWA 

TERMIN 

SZKOLENIA 

MIEJSCE 

SZKOLENIA 

POWIATY 

 

      Spotkania superwizyjne  

Kadra 

merytoryczna 

bezpośrednio 

pracująca z dziećmi i 

rodzinami  

16.03.2018 r. 
RZESZÓW 

„Polifonia Projekt”,              

ul. Piłsudskiego 31 

rzeszowski, leżajski, łańcucki  

  

Kadra zarządzająca 
systemu wsparcia 

rodziny i pieczy 
zastępczej 

21.03.2018 r. 
RZESZÓW 

„Polifonia Projekt”,              

ul. Piłsudskiego 31 

rzeszowski, leżajski, łańcucki 

  

19.04.2018 r. 
Jasło 

Hotel Perła,                 

ul. Floriańska 42 

jasielski, strzyżowski, dębicki 

20.04.2018 r. 

Sanok 

„U Ewy” Ewa 

Bukowska ul. 

Langiewicz 10 

sanocki, leski, bieszczadzki  

28.05.2018 r. 

Jarosław 

ZAZ Polskie 

Stowarzyszenie na 

Rzecz 

lubaczowski, przeworski, jarosławski  



 

 

 

   

Rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w 
Jarosławiu, ul. 
Konfederacka 13 

 

  29.05.2018 r. 

Przemyśl 
Przemyska Agencja 

Rozwoju Regionalnego 

S.A., ul. Piotra Skargi 

7/1 

przemyski, Przemyśl 

 

 

11.06.2018 r. 

Krosno 

Professional School 

of English Karolina 

Zajdel, ul. Tkacka 2 B 

krośnieński, brzozowski 

 

12.06.2018 r. 

Krosno 

Professional School of 

English Karolina Zajdel, 

ul. Tkacka 2 B 

krośnieński, brzozowski 

13.06.2018 r. 

Kolbuszowa 

NIL- Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju Powiatu 

Kolbuszowskiego ul. 

Jana Pawła II 8 

mielecki, kolbuszowski, ropczycko- sędziszowski 

  

18.06.2018 r. 

Stalowa Wola 

Restauracja 

„Lasowianka”, ul. 

Marcelego 

Siedlanowskiego 5 

tarnobrzeski, stalowowolski, niżański 

  


