HARMONOGRAM realizacji projektu pn. „CUŚ DOBREGO!”
dla zadań:
Zadanie 9 – wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
Zadanie 10 - piecza zastępcza

ETAPY
REALIZACJI
ZADANIA
ETAP 1

ETAPY
REALIZACJI
ZADANIA
ETAP 1

ZADANIE 9 „WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO”
OKRES REALIZACJI
ETAPU ZADANIA
I 2020 – VI 2023

DZIAŁANIA W RAMACH ETAPU ZADANIA
Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego:
- zakupienie sprzętu rehabilitacyjnego;
- prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni dla mieszkańców powiatu rawskiego czynnej: pon., śr., czw. – w godz.
8.00-16.00 , wt. – w godz. 10.00 – 18.00, pt. – w godz.8.00 – 15.00;
ZADANIE 10 „PIECZA ZASTĘPCZA”

OKRES REALIZACJI
ETAPU ZADANIA
VII 2020 – VI 2023

ETAP 2

III, IV, V 2021
III, IV, V 2022
III, IV, V 2023

ETAP 3

I 2020 – VI 2023

DZIAŁANIA W RAMACH ETAPU ZADANIA
Zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej ( 3 koordynatorów pieczy zastępczej w wymiarze 3
etatów);
Rekrutacja uczestników (wsparcie koordynatorów dla 34 osób umieszczonych w pieczy zastępczej oraz 40 osób
z otoczenia – mieszkańców powiatu rawskiego);
Stworzenie indywidualnej ścieżki wsparcia dla uczestników projektu oraz indywidualną ocenę ich sytuacji
materialnej i życiowej;
Organizowanie szkoleń dla rodziców zastępczych:
-w każdym roku organizowane będą po 2 szkolenia dla rodziców zastępczych, prowadzone przez psychologa, o
tematyce dotyczącej kompetencji wychowawczych, umiejętności radzenia sobie w sytuacji trudnej dziecka,
dorastanie dziecka, wpływ środowiska na rozwój dziecka;
- szkolenia w systemie 6 x szkolenie jednodniowe 8 h (po 48 h na uczestnika).
Organizowanie szkoleń dla dzieci z rodzin zastępczych:

Projekt nr RPLD.09.02.01-10-A014/19 pn. „CUŚ DOBREGO!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

ETAP 4

IX 2020 – VI 2023

ETAP 5

VII-VIII 2021
VII-VIII 2022
II, III,IV,V 2023

- w celu zwiększenia kompetencji społecznych dzieci, przez 6 miesięcy odbędą się zajęcia w systemie 4 spotkań
w m-cu;
- szkolenia organizowane będą 2 x w roku.
Organizacja korepetycji w miejscu zamieszkania:
- w ramach wsparcia 34 dzieci z rodzin zastępczych zostaną one objęte korepetycjami z matematyki i języka
obcego w wymiarze po 40 h w roku z przedmiotu na dziecko.
Organizowanie wyjazdów terapeutycznych:
- w każdym roku organizowane będą wyjazdy terapeutyczne (VII-VIII 2021, VII-VIII 2022 oraz II, III, IV, V 2023)

Realizacja zadań przyczyni się do osiągnięcia celu głównego, czyli zwiększenia dostępności do wysokiej jakości usług społecznych.
Harmonogram realizacji zadań projektu realizowanych przez Powiat Rawski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej może ulec
zmianie w zależności od potrzeb uczestników.
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