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SZ.P. 

Dyrektorzy 

Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie  

i Ośrodków Pomocy Społecznej  

pełniący zadania  Organizatorów Rodzinnej 

Pieczy Zastępczej 

 

Stowarzyszenie Nowy Dom w Nagawczynie działające na rzecz rodzicielstwa zastępczego 

przedstawia zaktualizowaną ofertę szkoleniową w zakresie zadań należących do Organizatora 

Rodzinnej Pieczy Zastępczej na 2014/2015r. 

Kim jesteśmy? 

Misją naszego Stowarzyszenia jest; „..aby dzieci miały dom…” 

Nasze Stowarzyszenia działa od 2008r. Zrzesza obecnie 64 członków, a wśród nich 25 rodzin 

zastępczych (w tym osiem rodzin zawodowych, dwa  pogotowia rodzinne i dwie rodziny 

specjalistyczne), 1 rodzinny dom dziecka, 1 rodzina adopcyjna, 2 rodziny kandydatów na  opiekunów. 

Pod naszą opieką  przebywa aktualnie  łącznie  ok. 100 dzieci w wieku od 1 roku do 25 lat. Wszyscy 

zamieszkujemy na terenie woj. Podkarpackiego /powiaty: dębicki, jasielski, ropczycko – 

sędziszowski, leski, krośnieński, strzyżowski/. Dodatkowo współpracujemy i organizujemy wsparcie 

dla  innych rodzin zastępczymi z terenu  województwa podkarpackiego.  

W naszych rodzinach wychowują dzieci niepełnosprawne – 40 % ma orzeczenie  

o niepełnosprawności, 30 % upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim czy umiarkowanym. 

Dodatkowo wszystkie borykają się z wieloma problemami: brakiem akceptacji przez środowisko, 

niezrozumieniem, odrzuceniem. Są leczone przez różnych specjalistów ze względu na swoje 

zaburzenia zarówno zdrowotne, jak i emocjonalne czy psychiczne. Bardzo dużo dzieci trafiających do 

rodzin zastępczych pochodzi z rodzin patologicznych – alkoholowych, gdzie późniejszym efektem są 

objawy FAS (Fetal Alkohol Syndrome/Płodowy Zespół Alkoholowy).  

Dzieci trafiające do naszych rodzin mają bardzo ubogie dziedzictwo kulturowe  
i intelektualne. Opieka nad tymi dziećmi wymaga od nas wysokich kwalifikacji i kompetencji 

wychowawczych. W związku z tym wśród członków naszego Stowarzyszenia mamy wiele ekspertów 

i fachowców /trenerzy, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, interwenci kryzysowi, kuratorzy sądowi, 

pracownicy socjalni, emerytowani nauczyciele, byli wychowawcy placówek całodobowych  
i rodzinnych domów dziecka, pielęgniarki, itp./. Mamy więc wiele możliwości dzielenia się naszym 

doświadczeniem z innymi.  

Dla kogo?: 

Oferta skierowana jest w do kandydatów na rodziny zastępcze czy rodziny pomocowe oraz do rodzin 
zastępczych już funkcjonujących czy wychowanków z rodzin zastępczych, a także do osób zawodowo 

zajmujących się wspieraniem rodzin zastępczych, czy też osób zajmujących się zawodowo pracą z 

rodzinnymi formami pieczy zastępczej itp.  

http://www.stowarzyszenie-nowydom.pl/


 

 

Oferta na 2015 rok obejmuje: 

1. Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej 

niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora 

placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego pn. „Nowy Dom” sprawowania pieczy 

zastępczej pn. „Nowy Dom” 
Szkolenie obejmuje 60 godzin dydaktycznych i jest zatwierdzone decyzją Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z dn. 30.10.2013r., znak: DPR-I-5121-29-1-TU/13 

Program szkolenia  

Program obejmuje  60  godzin zajęć warsztatowych  przeplatanych mini wykładami  

i obejmuje następujące formy szkolenia (w tym 10 godzin praktycznych) 

1. Spotkanie I – Wprowadzenie do tematyki rodzinnej pieczy zastępczej. Regulacje prawne  

w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 10 godzin dydaktycznych  

Spotkanie służące wzajemnemu poznaniu się uczestników szkolenia, ćwiczeniu komunikacji i 

współpracy  
w grupie w trakcie zajęć warsztatowych, ustalenie zasad i reguł obowiązujących w grupie. Poznanie 

siebie  

i własnych zasobów, poznanie własnych motywacji do bycia rodziną zastępczą. Druga część zajęć 

poświęcona jest  przekazaniu informacji nt. prawnych regulacji w zakresie wspierania rodziny i 
systemie pieczy zastępczej, elementów prawa rodzinnego oraz zagadnieniom z zakresu praw dziecka, 

wiedzę nt. specyfiki pieczy zastępczej, jej celu i czasowego charakteru. Wiedze nt. specyfiki  

funkcjonowania rodzin zastępczych zawodowych, rodzinnych domów dziecka lub placówek 
opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego. Informacje o zadaniach i kompetencjach organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz  powiatowego centrum 

pomocy rodzinie w sprawach dotyczących rodzinnych form pieczy zastępczej,  
a także zasad finansowania rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych, rodzinnych domów 

dziecka i placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego. 

2. Spotkanie II -  Więź a rozwój dziecka – 10 godzin 

Warsztat poświęcony edukacji nt. przywiązania i jego znaczenia, etapom budowania więzi, typach 

przywiązania, konsekwencji zaburzeń przywiązania, modyfikacji zachowań osób z zaburzeniami 
zachowania, nawiązanie kontaktu z dzieckiem, analizie przyczyn i charakteru różnych problemów 

emocjonalnych dzieci w opiece w kontekście teorii przywiązania, formom pomocy, sposobom 

postępowania oraz ćwiczeniu rozwiązywania trudnych sytuacji z dziećmi, metod stymulowania 
rozwoju psychofizycznego dziecka. Na zajęciach zostaną omówione też czynniki wpływające na 

opóźnienia rozwojowe i problemy z wykształceniem więzi, podstawy wiedzy i rozwoju 

fizjologicznym i zdrowiu człowieka, profilaktyce prozdrowotnej, objawach sygnalizujących choroby. 

3.  Straty i ich wpływ na funkcjonowanie emocjonalne dzieci w opiece – 10 godzin  

Warsztat poświecony wpływie różnego rodzaju strat na zachowanie i życie człowieka, sytuacji 
emocjonalnej dziecka tracącego swoją rodzinę, analizie przyczyn i charakteru różnych problemów 

emocjonalnych dzieci w opiece, określenie problemów powstałych w rodzinie pochodzenia, 

rozpoznawanie zaburzeń i możliwości pomocy, wiedzę i umiejętności rozpoznawania indywidualnych 
potrzeb dziecka oraz oceny sytuacji dziecka, wiedzy na temat podstawowych trudności na drodze 

przywiązania TPSD, ADHD, FAS, FAE, zaburzenia uczenia się, zaburzenia nastroju, zespół 

Aspergera, zaburzenia dwubiegunowe, autyzm.  

4. Spotkanie IV – Uzależnienia i ich wpływ na dziecko i rodzinę – 10 godzin 

 Omówione zostaną zagadnienia zawierające podstawową wiedzę  nt. występowania przemocy w 
rodzinie i uzależnieniach oraz ich wpływie na dziecko i rodzinę, a także rozpoznawaniu objawów 
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występowania u dziecka uzależnień, czy zagadnień z zakresu wspomagania rozwoju dziecka z 

problemami emocjonalnymi i zaburzeniami rozwojowymi, w tym dziecka z alkoholowym zespołem 

płodowym (FAS), sposobom postępowania oraz ćwiczeniu rozwiązywania trudnych sytuacji z 
dzieckiem.  

5. Spotkanie V - Tożsamość dziecka. Twoja rodzina a piecza zastępcza – 10 godzin 

Warsztat poświęcony lepszemu zrozumieniu sytuacji i problemów rodziny naturalnej dziecka oraz 

jego potrzeb emocjonalnych związanych z kontaktem z rodzicami naturalnymi (wspomnienia, 
pamiątki, podtrzymywanie więzi), wagi podtrzymywania dobrych relacji z rodziną pochodzenie w 

kontekście rozwoju dziecka i relacji opiekunów zastępczych z dzieckiem w pieczy; wskazówki do 

udziału rodziny zastępczej w planie pracy z rodziną biologiczną, prowadzonej przez asystenta rodziny 

i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów 
bezpośrednich i pośrednich z rodziną biologiczną oraz działań ukierunkowanych na reintegracje 

rodziny biologicznej lub zapewnieniu dziecku trwałego środowiska rodzinnego. Druga część zawiera 

istotne kwestie dotyczące wpływu pieczy zastępczej na środowisko rodziny zastępczej ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb dzieci naturalnych kandydatów do pełnienia funkcji  rodziny zastępczej, 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka i dyrektora pow typu rodzinnego.  

6.  Spotkanie 6  - Praktyka  - 10 godzin  

Część praktyczna szkolenia, polegająca na zapoznaniu się z doświadczeniami wychowawczymi 

rodzin, które sprawują pieczę zastępczą. Zajęcia odbywać będą się w miejscu zamieszkania rodziny 
zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu dziecka  /na terenie powiatu dębickiego, strzyżowskiego, 

jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego w zależności od usytuowania placówki zamawiającej szkolenie/. 

Czynni opiekunowie w trakcie zajęć praktycznych,  podzielą się swoimi doświadczeniami z zakresu 
prowadzenia rodziny zastępczej, organizacji pobytu dziecka w rodzinie, kształtowania umiejętności 

rozstania się z dzieckiem po zakończeniu nad nim opieki, organizowania „drużyny wsparcia” dla 

rodziny i jej członków. Omówione zostaną formy wsparcia z jakich mogą korzystać opiekunowie  
i gdzie szukać takiej pomocy. Uczestnicy sami będą mogli zadawać pytania na interesujące ich 

kwestie.  

 

Materiałem do pracy warsztatowej będą własne doświadczenia uczestników. Zakładamy, że 
uczestnicy szkolenia nauczą się pomagania dziecku z zaburzeniami emocjonalnymi, wyrównywania 

deficytów i opóźnień rozwojowych  oraz lepszego radzenia sobie z problemami i kryzysami 

pojawiającymi się w ich rodzinach. Mamy też nadzieję, że lepiej zrozumieją powierzone dzieci oraz 
ich rodziców naturalnych. Nauczą się poszukiwać i korzystać z pomocy innych rodzin zastępczych i 

profesjonalistów.  

 

Cena szkolenia: 2900 zł (cena obejmuje przeprowadzenie szkolenia, praktyk, wydanie 

uczestnikom materiałów szkoleniowych – JESTEST TO NAJTAŃSZE SZKOLENIE TEGO 

TYPU NA PODKARPACIU!!!!) 

 

2.  WYCHOWANIE W RODZINIE ZASTĘPCZEJ  - Warsztat umiejętności wychowawczych 
dla opiekunów zastępczych  

 

Cele szkolenia:  
Szkolenie przeznaczone jest dla grupy 10-16 osób pełniących funkcję opiekunów zastępczych. W jego 

trakcie uczestnicy dowiedzą się:  

http://www.stowarzyszenie-nowydom.pl/


 

 

 Jakie są źródła i znaczenie komunikatów wypowiadanych przez dzieci.  

 W jaki sposób analizować potrzeby dzieci na podstawie ich wypowiedzi.  

 Jak rozmawiać odnosząc się do emocji dziecka i przyczyn zachowania.  

 Jak rozmawiać w sytuacjach konfliktowych.  

 Jak rozmawiać, aby wzmacniać więzi oraz poczucie wartości dziecka.  

 Jak ważne jest zapewnienie dziecku wspierającego i pełnego akceptacji środowiska.  

 Jak ważne dla dziecka jest bezwarunkowe, pozytywne wsparcie.  

 Jaki jest związek między zaspokajaniem potrzeb a zachowaniem.  

 Jakie są cele pozytywnej dyscypliny.  

 Jakie są dostosowane do wieku dziecka, efektywne i nie oparte na przemocy techniki 

dyscyplinowania.  

 W jaki sposób posługiwać się pozytywną dyscypliną wobec dzieci, które przeżyły zaniedbania 

i odrzucenie.  
 

Proponowane 2 - dniowe szkolenie kosztuje, w zależności od miejsca szkolenia: 1200 zł brutto  

 
 

 

3. Więź jako czynnik chroniący rozwój  - Warsztat dla opiekunów zastępczych  

 

Cele szkolenia:  

 Wprowadzenie do teorii przywiązania,  

 Więź jako zależność biologiczno-społeczna.  

 Znacznie relacji przywiązania dla rozwoju i funkcjonowania człowieka.  

 Styl przywiązania a zaburzenia więzi (RAD)  

 Funkcjonowanie emocjonalne dziecka w związku ze stylem przywiązania. Rozumienie złości i 

lęku.  

 Rozumienie zachowań dziecka w kontekście więzi  

 

Cena 1200 zł  brutto obejmuje:  

       - koszty pracy jednego trenera (8 godzin szkolenia), koszty dojazdu. 

 

4. „Nie chce czy nie może? – interpretacja i rozumienie trudnych zachowań u dzieci 

umieszczanych w rodzinnej pieczy zastępczej”  

Tematyka szkolenia: 

 Opieka nad dzieckiem osieroconym - specyfika dzieci umieszczanych w rodzinnych formach 

opieki zastępczej 

 Wczesne lata rozwoju a późniejsze przystosowanie się 

 Charakterystyka trudnych zachowań występujących u dzieci /diagnostyka podstawowych 

zaburzeń dziecka osieroconego: dziecko z doświadczeniami kompleksowej traumy, FAS, 
zaburzenia więzi, elementy teorii przywiązania, dzieci z zaburzeniami zachowania, 

niepełnosprawne, zaburzenia rozwoju, dzieci pochodzące z rodzin z problemem 

alkoholowym)  

 Znaczenie więzi w rozwoju dziecka  

 Znaczenie strat w rodzinnej pieczy zastępczej 

 osoby prowadzące rodzinne formy opieki: obciążenia i zasoby 
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 konstruktywne metody postępowania opiekunów zastępczych 

Czas: 8 godzin  

Koszt dwóch dni szkoleniowych: 1200 zł brutto  

 

5. Stres i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowego w rodzinnych formach pieczy zastępczej  

 
Warsztat szkoleniowy przeznaczony w szczególności dla rodzin zastępczych zawodowych 

oraz rodzin pełniących od wielu lat swoją funkcję. 

 

Tematyka szkolenia: 

 Zmęczenie, stres, czy wypalenie zawodowe? 

 Przyczyny, symptomy objawów  i skutki  

 Zapobieganie i radzenie sobie z syndromem wypalenia zawodowego w kontekście 

pełnienia funkcji opiekuna zastępczego.  

Czas: 8 godzin  

Koszt: 900 zł  brutto  

6.  „Prawne aspekty rodzicielstwa zastępczego” 

 

Zakres tematyczny szkolenia: 

 Zasady ogólne nowej ustawy oraz rola preambuły, 

 Zadania gminy, powiatu i samorządu województwa w nowym systemie rodzinnej pieczy 

zastępczej, 

 Zadania ogólne z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej, 

 Rodzinna piecza zastępcza – rodziny zastępcze i prowadzący rodzinny dom dziecka – nabór 

kandydatów i szkolenie, zawieranie umów o pełnienie funkcji pieczy zastępczej, zadania i 
obowiązki, rodziny pomocowej, 

 Powołanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz jego obowiązki i uprawnienia, ze 

szczególnym uwzględnieniem oceny rodzinnej pieczy zastępczej oraz zadań koordynatora 

rodzinnej pieczy zastępczej, 

 Finansowanie rodzinnej pieczy zastępczej, 

 Inne nowe instytucje i ich obowiązek współpracy w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej, 

 Zmiany w obowiązujących przepisach oraz przepisy przejściowe i końcowe. 

 

Czas – 8  godz.  

Metody: wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja 

Cena: 1000 zł /brutto/ 

 

http://www.stowarzyszenie-nowydom.pl/


 

 

7. „Szkoła dla rodzin zastępczych” - cykl warsztatów dla opiekunów – może być realizowany w 

formie grupy wsparcia dla opiekunów  

 

Czas: 30 godzin /program obejmuje ok. 10 spotkań po 3 godziny lub sześć  5 – godzinnych spotkań/ 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

 rozwiązywanie problemów emocjonalnych dziecka w opiece 

cel: 
zrozumienie przyczyn i charakteru różnych problemów emocjonalnych dzieci  

w opiece, zrozumienia funkcji niepożądanych zachowań dzieci niedostosowanych społecznie, 

zapoznanie z zasadami formułowania diagnozy problemowej dziecka, 

zwiększenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci w opiece, 
przedstawienia zasad formułowania i realizacji indywidualnych programów korekcyjnych dla dzieci, 

 analiza relacji z rodziną naturalną 

cel: 

zrozumienie przez rodziców zastępczych sytuacji i problemów rodziny naturalnej dziecka, 
redukcja obaw i uprzedzeń rodziny zastępczej wobec rodziny naturalnej dziecka, 

rozumienie potrzeb emocjonalnych dziecka związanych z jego rodziną, 

rozwiązanie problemów i konfliktów emocjonalnych dziecka związanych  
z rozstaniem z jego rodziną, zapewnienie dziecku kontaktu ze swoją rodziną, zapewnienie dziecku 

możliwości powrotu do domu rodzinnego 

 rozwiązywania kryzysów i przygotowania do korzystania z fachowej pomocy. 

Cel: 

Lepsze rozumienie przyczyn i natury kryzysów osób dorastających, 
Poznanie metod interwencji kryzysowej i rozwiązywania sytuacji kryzysowych, 

Orientacja w możliwościach korzystania z fachowej pomocy w sytuacjach kryzysowych, 

Poznanie zakresów i zasad działalności podstawowych służb społecznych, 
Zapoznanie z podstawami prawnej ochrony dziecka i rodziny, 

Omówienie i podsumowanie efektów całego szkolenia. 

 przygotowania do usamodzielnienia 

cel: 
analiza warunków, cech i umiejętności niezbędnych do usamodzielnienia się dorastającego, 

zwiększenie znajomości metod treningu umiejętności społecznych i zadaniowych, określenie 

specyficznych problemów i deficytów dzieci objętych opieką zastępczą  

w usamodzielnieniu, analiza specyficznych trudności dzieci z marginesu społecznego w założeniu i 
utrzymaniu rodziny, zwiększenie umiejętności formułowania diagnozy społecznej dorastającego, 

nabycie umiejętności konstruowania indywidualnego planu usamodzielnienia, 

zainteresowanie rodzin zastępczych możliwościami dziecka w zakresie pracy nad sobą 
(samorozwoju), itp. 

 

Koszt całego cyklu to: 1.800 zł brutto  

 

8. Szkolenie dla usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych  

i placówek opiekuńczo – wychowawczych „Start w dorosłość”: 

  

Planowany zakres tematyczny: 

Blok I 

1. Choroba alkoholowa 
2. Współuzależnienie 

3. Rodzina alkoholowa 

- rodzina alkoholowa rodziną dysfunkcyjną, 



Stowarzyszenie Nowy Dom 
Nagawczyna 177, 39-200 Dębica 
Tel: 509 181 369  
NIP: 8722334944 REGON:180366388 
KRS: 0000309958 
www.stowarzyszenie-nowydom.pl 
PBS O/Dębica Nr rachunku: 54 8642 1139 2013 3914 7705 0001   
 

- destrukcja ról rodzicielskich, 

-dziecko w rodzinie alkoholowej (role dzieci), 

- DDA (dorosłe dzieci alkoholików)  
4. Przemoc w rodzinie alkoholowej 

Blok II 

1. Praca nad rozwojem osobistym 

2. Rozpoznawanie uczuć 
3. Komunikowanie się z drugim człowiekiem – jak porozumiewać się z innymi  

4. Jak sobie radzić z własnym lękiem, złością, rozczarowaniem  

5. Asertywność  

6. Zagadnienia prawne regulujące system opieki nad dzieckiem, współpraca z instytucjami 
wspierającymi usamodzielnionych wychowanków. Proces usamodzielnienia pełnoletnich osób 

opuszczających rodzinne i instytucjonalne formy pieczy zastępczej.  

 

Koszt jednego 10 godzinnego bloku szkoleniowego to: 1000 zł brutto /koszt całego 20 godzinnego 

programu edukacyjno – szkoleniowego to 1800 zł brutto/.  

 

9. Tożsamość dziecka. Twoja rodzina a piecza zastępcza – 10 godzin – cena 1200 zł brutto 

Warsztat poświęcony lepszemu zrozumieniu sytuacji i problemów rodziny naturalnej dziecka oraz 
jego potrzeb emocjonalnych związanych z kontaktem z rodzicami naturalnymi (wspomnienia, 

pamiątki, podtrzymywanie więzi), wagi podtrzymywania dobrych relacji z rodziną pochodzenie w 

kontekście rozwoju dziecka i relacji opiekunów zastępczych z dzieckiem w pieczy; wskazówki do 
udziału rodziny zastępczej w planie pracy z rodziną biologiczną, prowadzonej przez asystenta rodziny 

i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów 

bezpośrednich i pośrednich z rodziną biologiczną oraz działań ukierunkowanych na reintegracje 
rodziny biologicznej lub zapewnieniu dziecku trwałego środowiska rodzinnego. Druga część zawiera 

istotne kwestie dotyczące wpływu pieczy zastępczej na środowisko rodziny zastępczej ze szczególnym 

uwzględnieniem potrzeb dzieci naturalnych kandydatów do pełnienia funkcji  rodziny zastępczej, 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka i dyrektora pow typu rodzinnego.  

Tematyka zajęć: 

Rodzina a poczucie własnej wartości, tożsamości osobowej  

i kulturowej 

1) Rola rodziny  wychowaniu dziecka 

2) Wzmacnianie więzi z rodziną naturalną 
3) Dlaczego należy wzmacniać więzi rodzinne 

4) Spotkania z członkami rodziny naturalnej 

5) Wątpliwości i zastrzeżenia dotyczące kontaktów z rodzicami 

6) Inne poza spotkaniami formy podtrzymywania więzi rodzinnych. 
 

Twoja rodzina a piecza zastępcza  

1. Co tracimy? 

2. Analiza przypadku „Sprawiedliwe traktowanie” 
3. Ocena i zaspokajanie potrzeb reszty rodzeństwa 

4. Role i sprawiedliwe traktowanie 

http://www.stowarzyszenie-nowydom.pl/


 

 

5. Kwestia lęku u starszych dzieci 

6. Traumatyczne komunikaty 

7. Zapobieganie toksycznym reakcjom u pozostałych dzieci 
8. Nie szukać  kozła ofiarnego – Anie nie rozpieszczać 

9. Przyjęcie do rodziny rodzeństwa 

 

 

Forma i miejsce szkoleń:  

 szkolenia zamknięte – poza siedzibą  Stowarzyszenia, we wcześniej uzgodnionym miejscu 

wskazanym przez zamawiającego; 
 wykładowcy i trenerzy do zapewniają dojazd we własnym zakresie /do 100 km od siedzimy 

Stowarzyszenia/  i materiały szkoleniowe dla uczestników 

 istnieje możliwość opracowania na zlecenie programów autorskich w zakresie rodzinnej 

pieczy zastępczej w zależności od zgłaszanych potrzeb i tematów szkoleń przez  instytucje 

zamawiające! 

Oferujemy najtańsze szkolenia NA PODKARPACIU  

Informacje i zamówienia: Magdalena Koczaj – Kizior t. 509 181 369 mail: magdakoczaj@interia.pl 

 

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej oferty! 

 

Z wyrazami szacunku: 

Magdalena Koczaj – Kizior 

Prezes Stowarzyszenia Nowy Dom 
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