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SZ.P. 

Stowarzyszenie Nowy Dom w Nagawczynie, informuje, o rozpoczęciu naboru do projektu pt.: 

„PoMOC dla rodzin”. 

Na realizację w/w projektu otrzymaliśmy dotację z programu Operacyjnego: Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Nr i nazwa osi priorytetowej: VIII Integracja 

społeczna, Nr i nazwa Działania: 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. 

Czas realizacji: grudzień 2017r.  – marzec 2020r.  Grupami docelowymi projektu są: rodziny zastępcze i 

rodzinne domy dziecka z terenu woj. Podkarpackiego.  

 

 
Opis szczegółowych działań, z których możecie Państwo nieodpłatnie korzystać:  

1. Poradnictwo specjalistyczne dla członków rodzinnych form pieczy zastępczej /opiekunów zastępcz-

ych, wychowanków tych rodzin i ich dzieci biologicznych/ oraz rodziców biologicznych dzieci przeby-

wających w pieczy zastępczej. Stawiamy przede wszystkim na jakość świadczonych usług i ich 

faktyczną przydatność dla opiekunów.  Poradnictwo będzie więc prowadzone przez ekspertów  

w dziedzinie rodzicielstwa zastępczego, wieloletnich praktyków wysoko wykwalifikowanych, 

specjalizujących się w kluczowych problemach rodzicielstwa zastępczego, jak problemy  

z przywiązaniem, traumą, FASD, kryzysami związanymi z pełnieniem funkcji opiekunów, itp.  

2. Specjalistyczne diagnozy dzieci i młodzieży pod kontem zaburzeń przywiązania RAD, 

pozabezpiecznych stylów przywiązania/, FAS/FASD wraz z oceną profilu neurorozwojowego, oceny 

rozwoju psychmotorycznego, emocjonalnego, społecznego,diagnozy inteligencji, osobowości oraz wstę

-pne diagnozy innych występujących u dziecka trudności.  

3. Usługi specjalistyczne dla osób objętych rodzinnymi formami pieczy zastępczej  prowadzone  

w miejscu zamieszkania rodzin zastępczych i RDD przez odpowiednich specjalistów /psychologów, 

pedagogów, logopedę/. Z uwagi na częste sygnały rodzin na temat trudności z dojazdem na regularną 

terapie z dziećmi, czy badanie (oddalone miejsce zamieszkania, konieczność opieki nad innymi 

wychowankami w przypadku rodzin zawodowych wielodzietnych, czy pogotowi rodzinnych, 

niepełnosprawność wychowanków, czy też ich niechęć do wizyty u specjalisty i brak motywacji, np.  

u nastolatków, czas i organizacja takiego wyjazdu, itp) spotkania z wybranymi specjalistami będą 

odbywać się  na terenie domu rodziny zastępczej/RDD.  

4. Zajęcia rozwojowoterapeutyczne dla wychowankówrodzinnych form pieczy zastępczej oraz dzieci

 biologicznych opiekunów – 

 Zajęcia rozwojowo-terapeutyczne z podziałem na dwie grupy wiekowe (3 – 7) i 7 – 14 raz w m-cu po 4 

godziny.  

5. Zajęcia socjoterapeutyczne  

dla wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz dzieci biologicznych opiekunów  

w wieku 12-18lat. Zajęcia będą zawierać między innymi elementy TZA, zajęć profilaktycznych nt. 

współczesnych zagrożeń internetu, dopalaczy, alkoholu itp. 

6. Grupa wsparcia dla opiekunów zastępczych zawodowych i niezawodowych. 

7. Szkolenia specjalistyczne dla opiekunów zastępczych –szczegółowe informacje nt. tematyki szkoleń 

będą udzielane na bieżąco w trakcie trwania projektu.   

 

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie i skorzystaniem z w/w form wsparcia prosimy  

o niezwłoczny kontakt: tel. 509 181 369 mail: magdakoczaj@interia.pl. 

mailto:stowarzyszenienowydom@interia.pl
mailto:magdakoczaj@interia.pl
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Nazwa działania Opis działania 

1. 

Poradnictwo specjalist

yczne dla członków ro

dzinych form 

pieczy zastępczej /opi

ekunów zastępczych, 

wychowanków 

tych rodzin oraz ich d

zieci biologicznych/ o

raz rodziców 

biologicznyh dzieci pr

zebywajacych w piecz

y zastępczej działanie 

realizowane w okresie

 od I.2018r. do II.2020

r 

Realizowane w ramach działania poradnictwo specjalistyczne prowadzone  

będzie m.in. przez psychologów, pedagogów/specjalizujących się w  

tematyce zaburzeń przywiązania/RAD oraz FAS, posiadających  

doświadczenie w pracy z rodzinnymi formami pieczy, praktykami,  

logopedę/neurologopedę, terapeutę/psychoterapeutę. Poradnictwo będzie prowadzone  

w Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny, w którym zostanie zatrudniona w/w kadra.  

Ośrodek będzie funkcjonował w wynajętym lokalu/gabinet, salka szkoleniowa, biuro/. W ramach 

Nowopowstałym jak i istniejącym rodzinom zastępczym, rdd, chcemy pomóc m.in. w: 

● problemach wychowawczych ● problemach emocjonalnych  

● budowaniu więzi pomiędzy opiekunem a dziećmi  

● zaspokajaniu indywidualnych potrzeb dzieci  
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● kontaktach i pracy z rodzinami naturalnymi dzieci  

● problemach organizacyjnych i prawnych Pomoc Stowarzyszenia Nowy Dom będzie obejmowała,  

m.in.: 

● diagnozę problemów i analizę potrzeb ● konsultacje wychowawcze ● konsultacje indywidualne ● wsparcie przy tworzeniu indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną ● 

wsparcie przy tworzeniu indywidualnych programów usamodzielnienia ● pomoc terapeutyczną Przewidujemy, ze z tej formy wsparcia skorzysta ok. 55 osób 

Specjalistyczne diag

nozy dzieci i młodzie

ży pod kontem RAD, 

FAS/FASD wraz z oc

eną profilu neuroroz

wojowego, oceny 

rozwoju psychmotor

ycznego, emocjonaln

ego, społecznego, 

diagnozy inteligencji,

 osobowości oraz wst

ępne diagnozy 

innych występującyc

h u dziecka trudnośc

i - działanie 

realizowane w okresi

e od I.2018r. do II.20

20 

Diagnozy przeprowadzane będą w Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny przez przeszkolony w tym zakresie zespół sepcjalistów/ekspertów 

(pedagodzy,psycholog,neurologopeda,neurolog,terapeuta). Diagnoza ma na celu ocenę rozwoju psychmotorycznego, emocjonalnego, społecznego, ocenę występowania zaburzeń neurozozwojowych 

FAS/FASD wraz z oceną profilu neurorozwojowego, zaburzeń przewyiązania RAD oraz wstępne diagnozy innych występujących u dziecka trudności wraz z opracowaniem dostosowanego do 

potrzeb indywidualnego programu terapeutycznego, co przyczyni się do kompleksowej pomocy dziecku i rodzinie. Już na etapie pisania projektu zainteresowanie tą formą w naszym 

stowarzyszeniu jest ogromne, gdyż przed utworzeniem Ośrodka Wsparcia aby dokonać takiej diagnozy rodziny musiały jeździć kilakset kilometrów 

/Lędziny, Żywiec, Kraków/ i czekać bardzo długo na termin Diagnoza FAS składa się z trzech etapów 

1. wywiadu z opiekunami-ok 2 godz. 2. badania psychologiczno-pedagogicznego /innego specjalistycznego w zależności od tego co wynika z wywiadu z opiekunem/ ok. 3 godziny-łącznie 5 godz. 3. 

omówienia diagnozy i zaleceń z opiekunami: 1,5-2 godz. Etapy diagnozy zaburzeń: 

1. wywiadu z opiekunami-ok 2 godziny 2. badania psychologiczno-pedagogicznego-do 3 godzin, 3. omówienia diagnozy i zaleceń z opiekunami: 1,5-2 godz. 

Szacuje się, że w trakcie trwania projektu,wykonanych zostanie: ● średnio 4 diagnozy/m-c x 26 miesięcy=104 diagnozy w tym 

● około 90 diagnoz-RAD/FAS ● około 14 diagnozy pozostałe-(rozwoju psychmotorycznego,emocjonalnego,społecznego,diagnozy inteligenji,osobowosci orazwstępną diagnozą innych) ● 

przewidywana liczba osób:85 (jedna osoba, może skorzystać z kilku form diagnoz) 

3. Zajęcia rozwojowo-

terapeutyczne dla wyc

howanków 

rodzinnych form piecz

y zastępczej oraz dzie

ci biologicznych 

opiekunów -

 realizowane w okresi

e od I.2018 r.-

 II.2020r. 

W ramach zadania zorganizowane zostaną zjęcia dla dówch grup wiekowych (3-7lat i 8-12lat) w wymiarze po 4 godziny - 2 razy w m-cu.Będą miały formę warsztatów z wykorzystaniem 

elementów arteterapii, bajkoterapii, muzykoterapii, itp. Ich celem jest pobudzanie wszechstronnego rozwoju,rozwijanie sprawności manualnej,zainteresowań i uzdolnień artystycznych,stwarzanie możliwości 

do własnych wypowiedzi za pomocą różnorodnych środków artystycznych,wyrażania emocji,odreagowanie traum, itp. Wspierają również rozwój społeczny i emocjonalny m.in.pomagają w rozładowaniu 

negatywnych napięć,emocji i agresji,podnoszą poziomu samoakceptacji,uczą odpowiedzialności za wykonane zadania,oraz sprzyjają nawiązaniu kontaktów społecznych z osobamio podobnych 

doświadczeniach Zadanie w liczbach: 

Zajęcia socjoterap

eutyczne dla wych

owanków umieszc

zonych 

w rodzinach zastę

pczych oraz dzieci

 biologicznych opi

ekunów - 

działanie realizow

ane w okresie od I

Terapia będzie prowadzona przez specjalistów psycholog/pedagog oraz innych zaangażowanych w konkretną tematykę przedstawicieli grup zawodowych (np. policjantów).Zajęcia będą skierowane do 

młodzieży w wieku 12-18lat,którzy zarówno są wychowankami rodzin zastępczych jak również biologicznymi dziećmi opiekunów zastępczych.Zajęcia będą zawierać między innymi elementy TZA, zajęć 

profilaktycznych nt.wspólczesnych zagrożeń internetu,dopalaczy,alkoholu itp. Warsztaty są odpowiedzią na problemy wychowanków umieszczanych w pieczy opisanych w diagnozie /brak umiejetnsci 

społecznych, agresja, nieumiejętnść panowania nad złością,gniewem,bezsilnością,rozczarowaniem,nazywania i panowania nad emocjami,asertywności, itp./. Jednocześnie uczestnicy grupy będą mieli 

możliwość integracji,wymiany doświadczeń,nauki słuchania i akceptacji doświadczeń innych, empatycznego zrozumienia. Przynależność do tego tygo typu grupy pomaga zwalczać własną bezradność, 

zwiększa świadomość uczestników na swój temat, na temat własnych pragnień, dążeń, celów życia, a także uzyskanie nowycumiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych, które 

zaburzają funkcjonowanie w życiu codziennym.  Zadanie w liczbach: 

● liczba osób objętych wsparciem:20 ● liczba godzin: 3h/m-c x 26 m-cy=78h (zajęcia prowadzi 2 specjalistów/ekspertów) Do realizacji warsztatów, niezbędne są pomoce i materiały oraz napoje i ciastka 
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.2018r. do II.2020r 

Usługi specjalistyczn

e dla osób objętych r

odzinnymi formami 

pieczy zastępczej -

 działanie realizowan

e w okresie od 

I.2018r. do II.2020r. 

Zadanie obejmuje realizację usług specjalistycznych świadczonych w miejscu zamieszkania opiekunow zastępczych przez odpowiednich specjalistów /psychologów,oligofrenopedagogów, 

logopede/neurologopedę.Z uwagi na częste sygnały rodzin na temat trudności z dojazdem na regularną terapie z dziecmi, czy badanie (oddalone miejsce zamieszkania, konieczność opieki nad innymi 

wychowankami w przypadku rodzin zawodowych wielodzietnych, czy pogotowii rodzinnych, niepełnosprawność wychowanków, czas i organizacja wyjazdu, itp) spotknia będą 

odbywać się głównie na terenie domu rodziny zastępczej/RDD. Z uwagi na liczne zaburzenia rozwoju wychowanków, głównie opóźnienia i trudności wynikające z zaniedbań środowiskowych, zaburzenia 

neurozowojowe, opóźnienia w rozwoju psychomotorycznym, trudności edukacyjne, a co za tym idzie obniżona samoocena, planuje się udostępnić możliwość skorzystania z zajęć ogólnorozwojowych, terapii 

psychologicznej, neurologopedycznej czy też więzi, które będą indywidualnie dostosowane do potrzeb i aktualnego poziomu funkjonowania i opracowanych na podstawie poprzedzającej szczegółowej 

diagnozy rozwoju. Celem realizowanych usług będzie optymalizacja funkcjonowania wychowanków, wyrównanie deficytów rozwojowych, co jednocześnie przyczyni się do zwiększenia poczucia własnej 

wartości i zmniejszenia stygatyzacji. Zadanie w liczbach: 

● liczba osób objętych wsparciem:20 /dzieci od 0 do 18 lat/ 

Grupa wsparcia dla 

opiekunów zastępczy

ch zawodowych i 

niezawodowych -

 działanie realizowan

e w okresie od I.2018

r. do II. 2020r. 

W ramach grupy wsparcia planowane jest poradnictwo grupowe (1 x w m-cu w wymiarze 4 godzin), wymiana doświadczeń między opiekunami zastępczymi, warsztaty i treningi doskonalące umiejętności 

opiekuńczo - wychowawcze opiekunów. Grupę poprowadzi zatrudniony pedagog/psycholog. Prowadzący oraz same rodziny zastępcze będą nawzajem udzielały sobie porad i wsparcia, a w razie potrzeby 

osoby ze szczególnie trudnymi problemami będą kierowane do odpowiedniego specjalisty (psychologa, pedagoga – w ramach poradnictwa indywidualnego). Celem jest umożliwienie opiekunom wzajemnych 

kontaktów, wymiany doświadczeń, udzielenie sobie na wzajem wsparcia. poprzez wykorzystanie procesu grupowego, wiedzy prowadzącego i doświadczeń uczestników, pozwoli na wzmocnieie potencjału 

opiekunow, naukę dzielenia się problemami organizację samopomocy. Zadanie w liczbach: ● liczba osób objętych wsparciem:20 ● liczba godzin: 4h/m-c x 26 m-cy=104h  

Szkolenia specjali

styczne dla opieku

nów zastępczych 

zawodowych, niez

awowodych i spok

rewnionych -

 działanire 

realizowane w okr

esie od I.2018 r. d

o II.2020 r. 

Organizacja szkoleń podnoszących wiedzę i  kompetencje opiekuńczo-wychowawcze opiekunów.Kluczowy jest tu dobór prowadzących-mają być to eksperci,specjaliści,praktycy w dziedzinie rodzinnych 

form pieczy.Zaplanowane szkolenia (10 szkoleń, w tym 4 tylko dla rodzin zawodowych i niezawodowych): 

1. "Świadomi zaburzeń"- z  zakresu zaburzeń neurorozwojowych u dzieci umieszczanych w pieczy i ich wpływie na zachowania dziecka(16 godzin) 2. „Zrozumieć dziecko po traumie”-

celem szkolenia jest zapoznanie się uczestników z zagadnieniem traumy wczesnodzięcięcej, sposobami zrozumienia jej,możliwościami 

terapii,umiejętmnością interpretacji zachowań trudnych u wychowanków,a także wpływie dziecka po odrzuceniu na relacje małżeńskie w rodzinie zastępczej oraz wpływie 

wczesnodziecięcych doświadczeń rodziców zastępczych na wychowywanie dzieci po doświadczeniu odrzucenia(16 godzin) 3. "Jak postępować z dziećmi z zaburzoną więzią”-szkolenie z zakresu zaburzeń 

więzi,któego celem jest zdobycie wiedzy na temat znaczenia więzi między dzieckiem,a osobą dorosłą i jej wpływu na jakość i sposób jego funkcjonowania(16 godzin) 4. 

Szkolenie z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń seksulanych u dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej (12 godz.) 5. (2 edycje - wszystkie rodziny)Tożsamość dziecka-warsztat poświęcony lepszemu 

zrozumieniu sytuacji i problemów rodziny naturalnej dziecka oraz jego(dziecka)potrzeb emocjonalnych związanych z kontaktem z rodzicami naturalnymi(wspomnienia, pamiątki, podtrzymywanie więzi)-

szkolenie własne SND,przeprowadzone w rożnych terminach/latach i miejscach,żeby dotrzeć do jak największej liczby opiekunów (12 godz.) 6. Wychowanie w rodzinie zastępczej-

w jego trakcie uczestnicy dowiedzą się,m.in jakie są źródła i znaczenie komunikatów wypowiadanych przez dzieci.W jaki sposób analizować 

potrzeby dzieci na podstawie ich wypowiedzi.W jaki sposób posługiwać się pozytywną dyscypliną wobec dzieci,które przeżyły zaniedbania i odrzucenie, itp.Szkolenie własne SND(20 godz.) 7. 

Prawne i praktycze aspekty rodzicielstwa zastępczego-szkolenie ma na celu przybliżenie uregulowań prawnych w oparciu o doświadczenia życiowe rodziców 

zastępczych,którzy przyjęli do swojej rodziny dziecko, w sposób jak najbardziej całościowy, ze zwróceniem uwagi zarówno na wyzwania pod kątem prawnym,prawa i 

obowiązki rodzica zastępczego,biologicznego,prawa dziecka, itp.Szkolenie własne SND. (8 godz.) 8. (2 edycje) "Silni i skuteczni"-szkolenie z zakresu rozwoju osobistego i umiejętności 

interpersonalnych,kluczowych w prowadzeniu i powodzeniu rodzinnej pieczy zastępczej i przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu-zorganizowane dwukrotnie w okresie realizacji 

projektu, w różnych terminach i miejscach,specjalista zewnętrzny (16 godzin) Opis uwarunkowań poszczególnych szkoleń znajduje się pod uzasadnieniem budżetu  

Rekrutacja do poszczególnych ścieżek i działań projektu - będzie prowadzona etapowo. W 

załączeniu - ogólna informacja dla potencjalnych uczestników o działaniach projektowych i 

prowadzonym naborze z prośbą o jej zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz 

przekazanie zainteresowanym osobom. 

Mając na uwadze powyższe zwracamy się z prośbą do przystąpienia do partnerstwa w 

zakresie promocji i informacji dla potencjalnych uczestników projektów wśród rodzin 

zastępczych, usamodzielnianych wychowanków i pracowników Państwa instytucji - projekt 

umowy partnerskiej w załączeniu. 

Za pomoc z góry serdecznie dziękujemy! 
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Szanowni rodzice zastępczy oraz wychowankowie rodzinnych form pieczy! 

Stowarzyszenie Nowy Dom w Nagawczynie realizuje projekt pn.: „Dobry start = bezpieczne lądowanie”. 

Na realizację w/w projektu, decyzją Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej otrzymaliśmy dotację z Programu 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Czas realizacji: luty – grudzień 2017r. 

Grupami docelowymi projektu są: dzieci i młodzież umieszczona w rodzinnych formach pieczy zastępczej, czy 

też już usamodzielniona w wieku od 13 do 25 lat, opiekunowie zastępczy oraz osoby, które na co dzień zawodowo 

zajmują się wspieraniem rodzinnych form pieczy, z terenu woj. podkarpackiego. 

 

Aktualnie prowadzimy nabór do mentorów usamodzielnienia! 
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Poniżej opis pozostałych działań w projekcie! 

Nazwa działania Opis działania 

Mentor usamodzielniania 

Program mentor usamodzielnienia - objęcie uczestników indywidualną opieką mentora 

usamodzielnienia, „życiowego przewodnika”, który będzie miał za zadanie pomagać, wspierać, 

ale nie przejmować odpowiedzialności za wychowanka, być łącznikiem wychowanka z innymi 

osobami (opiekunami zastępczymi, rodziną biologiczną, urzędami), a także arbitrem w sporach i 

konfliktach wychowanka z otoczeniem, a przede wszystkim pomóc w tworzeniu programu 

usamodzielnienia wychowanka czy portfolia zasobów – termin realizacji marzec – grudzień 

2017r. 

Szkolenie wyjazdowe dla 

opiekunów zastępczych 
Szkolenie dla opiekunów zastępczych z zakresu rozwoju osobistego i umiejętności 

interpersonalnych – termin realizacji 6- 7 maja 2017r. 

Warsztaty wyjazdowe dla 

usamodzielnianych 

Warsztaty wyjazdowe dla 20 wychowanków w formie 7 dniowego wyjazdu wakacyjnego: 

nastawione na warsztat samopoznania, wzmacniania pewności siebie, kompetencji 

osobowościowych, społecznych i edukacyjnych, poznanie swoich zasobów i braków, bazując na 

procesach grupowych. Termin realizacji 07 – 13 sierpnia 2017r. /miejsce Polańczyk/ 

Szkolenie dla osób 

zawodowo zajmujących się 

pieczą zastępczą 

Szkolenie przeznaczone będzie dla opiekunów zawodowych i kadr organizatorów rodzinnej 

pieczy zastępczej, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, terapeutów, asystentów 

rodzinnych. Będzie obejmowało m.in. tematykę z zakresu roli koordynatora w rodzinie, 

wspólnego partnerskiego budowania skutecznych planów pomocy dziecku w pieczy oraz 

programów usamodzielniania, zwiększenia udziału opiekunów zastępczych w tworzeniu 

profesjonalnego systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – termin realizacji – lipiec – 

wrzesień 2017r. 

Szkolenia stacjonarne z 

zakresu usamodzielnienia 

wychowanków dla 

opiekunów zastępczych 

Szkolenia z zakresu prawnych i praktycznych aspektów usamodzielnienia wg modelu 

opracowanego w ramach projektu dla opiekunów zastępczych z województwa podkarpackiego /2 

szkolenia w dwóch terminach, w dwóch różnych miejscach - Rzeszów i Dębica 

termin październik – grudzień 2017r. 
 

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie i skorzystaniem z w/w form wsparcia prosimy o niezwłoczny 

kontakt: tel. 509 181 369 mail: magdakoczaj@interia.pl. 
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Stowarzyszenie Nowy Dom 
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny 
Zawierzbie 36; 39 – 204 Żyraków, pow. dębicki 
Tel: 509 181 369 
NIP: 8722334944 REGON:180366388 
KRS: 0000309958 
Email: stowarzyszenienowydom@interia.pl, magdakoczaj@interia.pl 
www.stowarzyszenie-nowydom.pl, 

FB www.facebook.com/nowydom.nagawczyna/ 

PBS O/Dębica Nr rachunku: 54 8642 1139 2013 3914 7705 0001   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty wyjazdowe w Bieszczadach! 

 

Stowarzyszenie Nowy Dom w Nagawczynie prowadzi nabór na warsztaty wyjazdowe dla 20 

wychowanków rodzinnych form pieczy w wieku 13 – 20 lat. 

 

Warsztaty organizowane są w formie 7 dniowego wyjazdu wakacyjnego. Wyjazd łączy w sobie 

wypoczynek i dobrą zabawę oraz pracę w grupach nastawioną na samopoznanie, wzmacniania 

pewności siebie, kompetencji osobowościowych, społecznych i edukacyjnych, poznanie swoich 

zasobów i braków. Uczestnikom dodatkowo zaserwujemy wspaniałe atrakcje, m.in. 

PIRACKIE SKARBY - Uzbrojeni w wiosła i mapy wyruszymy w Fiord Nelsona niczym piraci 

poszukiwacze zaginionego skarbu, ukrytego pośród skalistych brzegów Jeziora Solińskiego. Gdy już 

odnajdziemy wszystkie skarby i dotrzemy do portu macierzystego czekać tam na nas będzie dzielenie 

łupów. 

BIESZCZADY CHALLENGE - gra terenowa w tajemniczej dolinie opuszczonej łemkowskiej wsi. 

Nauczymy Was podstaw orienteeringu, posługiwania się GPS`m. Zbudujemy przeprawy przez górskie 
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potoki. Każdy otrzyma mapę terenu z tajemniczymi zapiskami, dzięki którym nie zgubi się na tych 

nieuczęszczanych szlakach. 

REJS JACHTAMI - komfortowe jachty zabiorą Was na pełen wrażeń rejs po jeziorze, posłuchacie 

smętnych opowieści lokalnych żeglarzy oraz odkryjecie piękno Soliny. 

DYSKOTEKA PIANIE - nudzą Cię zwyczajne dyskoteki ? Masz ochotę naprawdę zaszaleć ? W 

rytmie 

największych przebojów zabawimy się podczas wieczornej imprezy z laserami wielka ilością piany 

Dyskotekę poprowadzi profesjonalny DJ. 

OGNISKO Z WIECZOREM LEGEND - wspólne wyprawy wspominać będziemy wieczorami przy 

ognisku, które palić będziemy w dymnej chacie, snując smętne opowieści i legendy 

bieszczadzkie.oraz leniuchowanie i plażowanie nad zalewem Solińskim ;-) 

Miejsce: Berezka k. Polańczyka (Bieszczady) 

Termin: 7-13 sierpnia 2017 r. 

Koszt: 200 zł (koszt obejmuje noclegi, wyżywienie, atrakcje, 30 godz. warsztatów, 

nie obejmuje kosztów dojazdu) – pozostałe koszty wyjazdu są sfinansowane z 

projektu. 

UWAGA: liczba miejsc ograniczona – tylko 20 osób (wychowanków rodzinnych form pieczy 

zastępczej) z Podkarpacia w wieku 13 – 24 lat. 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłoszenia najpóźniej do dnia 20.07.2017r. Mail: 

magdakoczaj@interia.pl tel. 509 181 369. 

 

 

 

 

 

 

 

 


