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L.p. 

 

 
Działania 

Okres realizacji  w ujęciu miesięcznym 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 
1. 
 

prowadzenie grup wsparcia dla 
kandydatów oczekujących na propozycję 
dziecka z udziałem rodzin adopcyjnych 
we wskazanych miesiącach 1 spotkanie dla 
1 lub 2 grup dla ok. 24 osób (ok. 2 godz. na 
grupę) 

 
 

    x      x  

 
2. 
 

prowadzenie grup wsparcia dla rodzin 
adopcyjnych  
po 1 spotkaniu dla 1 grupy dla ok. 16 osób 
(ok. 2 godz. na grupę) 
 

  x   x   x   x 

3. prowadzenie warsztatów dla przyszłych 
babć i dziadków adopcyjnych 
po jednym spotkaniu we wskazanych 
miesiącach dla 1 lub 2 grup dla ok. 25 osób 
łącznie (ok. 2 godz. na grupę) 
 

    x      x  

4. organizacja Dnia Otwartego 
dla ok. 100 osób ok. 6 godz. 
 

     x       



 

5. zajęcia edukacyjne dla studentów 
Instytutu Pedagogiki oraz Pielęgniarstwa i 
Położnictwa UJ – planowane na rok akad. 
2014/15 
zajęcia warsztatowe ok. 15 godzin dla ok. 
10 osób 
zajęcia wykładowe ok. 5 godzin dla ok. 80 
osób 

          x x 

6.  spotkania panelowe z sędziami okręgu 
krakowskiego i tarnowskiego  
zajęcia szkoleniowe w marcu – dla ok. 40 
osób 3,5 godz. 
kolejne szkolenie – nie ustalony dokładny 
termin 
 

  x       x   

 
7. 

 
prowadzenie konsultacji z sędziami okręgu 
krakowskiego – spotkania, rozmowy 
telefoniczne, korespondencja z 
przewodniczącymi Wydziałów Rodzinnych, 
z sędziami wizytatorami okręgu 
krakowskiego i tarnowskiego 
na bieżąco ok. 10 godz. miesięcznie 
 

 
x 

  
x 

  
x 

  
x 

  
x 

  
x 

 

8. spotkania panelowe (wymiana 
doświadczeń) ze studentami szkół 
zagranicznych (poziom collegu) 
- dotychczas jedno zaplanowane 
(z Wielkiej Brytanii) 1 spotkanie dla 22 
osób 2 godz. 

 x           

 
9. 

 
opieka terapeutyczna dla par 
przeżywających żałobę w związku z 

   
okres realizacji zależny od zgłoszeń  



bezdzietnością, poronieniami, nieudanymi 
zabiegami in vitro 
- rozeznanie środowiska, gotowość do 
prowadzenia terapii od marca 
zakres realizacji (liczba osób i czas) zależny 
od zgłoszeń 

10.  opieka terapeutyczna dla matek 
(rodziców) biologicznych po podjęciu 
decyzji o oddaniu dziecka do adopcji 
zakres realizacji (liczba osób i czas) zależny 
od zgłoszeń 

  okres realizacji zależny od zgłoszeń 

11. 
 
 
 
 
 
 
 

12. 
 
 
 

opieka terapeutyczna dla dorosłych dzieci 
adoptowanych przeżywających problemy 
związane z tożsamością, więziami, 
poczuciem wartości 
- gotowość do prowadzenia na bieżąco 
zakres realizacji (liczba osób i czas) zależny 
od zgłoszeń 
 
prowadzenie adopcyjnego telefonu 
zaufania – na bieżąco 
zakres realizacji (liczba osób i czas) zależny 
od zgłoszeń 

  okres realizacji zależny od zgłoszeń 
 
 
 
 
 
 
 

okres realizacji zależny od zgłoszeń 

 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. 

Osoby zainteresowane udziałem w powyższych inicjatywach prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 12 6321171, 784 455898 

 

 


