
 
 

  

 

            „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” 
 
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020; Priorytet VII – Włączenie społeczne; 

Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. 

 

 
 

Harmonogram działań w ramach projektu -  Powiat Szczecinecki  

 
 

lp. 
Rodzaj oferowanego 

wsparcia 
Data Godzina 

Miejsce 

prowadzonego 

wsparcia (adres) 

Dodatkowe informacje: np. 

wcześniejsze umówienie 

telefoniczne, itp. 

1.  

Wsparcie dzieci ze 

szczególnymi 

potrzebami zajęciami 

hipoterapeutycznymi  

 

01.10.2021 

r. – 

31.10.2021 

r.  

Godziny 

zostaną 

ustalone 

indywidua

lnie 

względem 

potrzeb 

rodzin  

Marcelin 30a 

78-400 Szczecinek  

Terapeuta będzie kontaktował 

się indywidualnie z opiekunami 

zakwalifikowanych dzieci   

2.  

Wsparcie dzieci ze 

szczególnymi 

potrzebami zajęciami 

hipoterapeutycznymi  

 

01.11.2021 

r. – 

30.11.2021 

r. 

Godziny 

zostaną 

ustalone 

indywidua

lnie 

względem 

potrzeb 

rodzin 

Marcelin 30a 

78-400 Szczecinek 

Terapeuta będzie kontaktował 

się indywidualnie z opiekunami 

zakwalifikowanych dzieci 

3.  

 

Szkolenie 

wzmacniające 

kompetencje 

opiekuńczo-

wychowawcze 

„Od złości i poczucia 

winy do lekkości i 

poczucia mocy” 

  

22.10.2021r. 

oraz 

25.10.2021r. 

10.00-

14.00 
PCPR w Szczecinku 

Zakwalifikowani do szkolenia 

beneficjenci projektu zostali 

poinformowani o terminie 

przez doradców RADiM 

4.  

 

Usługa społeczna 

świadczona w 

interesie ogólnym / 

indywidualne 

doradztwo 

01.01.2021 

– 

30.06.2023 

Do 

ustalenia 

PCPR 

ul. Wiatraczna 1, 

Szczecinek  

 miejsce 

wyznaczone przez 

beneficjenta/ forma 

Umawianie telefoniczne (nr tel. 

947137102, 947137105) i 

osobiście siedzibie PCPR. Brak 

stałych dyżurów – dostosowane 

do potrzeb uczestników. 



 
 

  

powiatowego doradcy 

ds. Regionalnej 

Akademii Dzieci i 

Młodzieży 

zdalna 

5.  
„Rodzinne Warsztaty 

Adwentowe”  

04.12.2021 

r.  

10.00-

15.00 

Juchowo 54A. 78-

446 Juchowo  

Zakwalifikowani do 

warsztatów beneficjenci 

projektu zostali poinformowani 

o terminie przez doradców 

RADiM 

6.  
Półkolonia zimowa z 

językiem angielskim  

I turnus  

31.01.2022 

04.02.2022 

II turnus  

07.02.2022 

11.02.2022  

8.00-16.30 
ul. Podwale 1 

78-400 Szczecinek  

Doradcy RADiM zakwalifikują 

dzieci według ich potrzeb do 

uczestnictwa w zajęciach 

7.  
Warsztaty zimowe dla 

dzieci  

31.01.2022 

 -04.02.2022 
8.00-16.00 

ul. Bartoszewskiego 

33/3, 78-400 

Szczecinek  

Doradcy RADiM zakwalifikują 

dzieci według ich potrzeb do 

uczestnictwa w zajęciach 

8.  Ferie w siodle 
31.01.2022 

 -04.02.2022 
9.00-14.00 

Marcelin 30, 78-400 

Szczecinek 

Doradcy RADiM zakwalifikują 

dzieci według ich potrzeb do 

uczestnictwa w zajęciach 

9.  

Szkolenie podnoszące 

kompetencje 

rodzicielskie pn. 

„Dziecko z zaburzoną 

więzią i traumą 

nadużyć” 

02.03.2022 

03.04.2022 

 

 

  

 

9.00-16.00 

8.30-14.00 

 

 

     

 

Dom Kolejarza   

Generała 

Sikorskiego 2, 78-

400 Szczecinek 
 

Doradcy RADiM zakwalifikują 

rodziców według ich potrzeb do 

uczestnictwa w szkoleniu 

 

 

   

10.  

Warsztaty 

„Dorastanie to 

wyzwanie dla 

superbohatera” 

prowadzone przez 

Asystentów 

Dorastania  

31.03.2022, 

07.04.2022, 

14.04.2022 

21.04.2022 

28.04.2022 

05.05.2022 

12.05.2022 

19.05.2022 

14.30-

17.00 
Konsultacje z 
rodzicami po 

wcześniejszym 

umówieniu 

w godz. 

17.00-18.30  

SAPiK Szczecinek 

ul. Kilińskiego 1, 

78-400 Szczecinek  

świetlica TPD 

 

 

 

Doradcy RADiM zakwalifikują 

dzieci według ich potrzeb do 

uczestnictwa w zajęciach we 

współpracy z asystentami 

dorastania  

 

 

 

11.  

 

Warsztaty 

socjoterapeutyczne z 

modułem treningu 

zastępowania agresji 

dla wychowanków 

przebywających w 

rodzinnej pieczy 

zastępczej 

 

02.04.2022 

09.04.2022. 

23.04.2022 

30.04.2022 

 

 

 

11.00-12.30 

12.40-14.10 

14.40-16.10 

 

 

 

 

 

Miejsca 

zamieszkania 

rodzin 

zastępczych  

 

 

 

Doradcy RADiM zakwalifikują 

dzieci według ich potrzeb do 

uczestnictwa w zajęciach 

 

 

 

 

 

 


