
 

  

 

 

 

Harmonogram szkoleń  w 2018 roku – Województwo Świętokrzyskie 

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 

Kadra merytoryczna 
bezpośrednio 

pracująca z dziećmi i 
rodzinami 

Kadra merytoryczna 
bezpośrednio 

pracująca z dziećmi i 
rodzinami 

23.03.2018 r. 

KIELCE 

Hotel &Restauracja Pod 

Złotą Pl. Moniuszki 7, 

buski, jędrzejowski, kazimierski, Miasto Kielce, kielecki, 
konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, 

skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski 

27.04.2018 r. 

KIELCE 

Hotel &Restauracja Pod 

Złotą Różą Pl.Moniuszki 7, 

buski, jędrzejowski, kazimierski, Miasto Kielce, kielecki, 
konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, 

skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski 

17.05.2018 r. 
KIELCE 

 Hotel &Restauracja Pod 
Złotą Różą Pl.Moniuszki 7, 

buski, jędrzejowski, kazimierski, Miasto Kielce, 
kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, 

sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, 
włoszczowski 

18.05.2018 r. 

KIELCE 

 Hotel &Restauracja Pod 

Złotą Różą Pl.Moniuszki 7 

buski, jędrzejowski, kazimierski, Miasto Kielce, 
kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, 

sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, 
włoszczowski 

22.06.2018 r. 
KIELCE 

 Hotel &Restauracja Pod 
Złotą Różą Pl.Moniuszki 7 

buski, jędrzejowski, kazimierski, Miasto Kielce, 
kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, 

sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, 
włoszczowski 

13.09.2018 r. 
KIELCE 

 Hotel &Restauracja Pod 
Złotą Różą Pl.Moniuszki 7 

buski, jędrzejowski, kazimierski, Miasto Kielce, 
kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, 

sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, 
włoszczowski 

14.09.2018 r. 

KIELCE 

 Hotel &Restauracja Pod 

Złotą Różą Pl.Moniuszki 7 

buski, jędrzejowski, kazimierski, Miasto Kielce, 
kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, 

sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, 
włoszczowski 

12.10.2018 r. 
KIELCE 

 Hotel &Restauracja Pod 
Złotą Różą Pl.Moniuszki 7 

buski, jędrzejowski, kazimierski, Miasto Kielce, 
kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, 

sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, 
włoszczowski 

23.11.2018 r. 
KIELCE 

 Hotel &Restauracja Pod 
Złotą Różą Pl.Moniuszki 7 

buski, jędrzejowski, kazimierski, Miasto Kielce, 
kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, 

sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, 
włoszczowski 


