
  

 

Projekt „Podaruj nadzieję – wsparcie i rozwój” 

Harmonogram realizowanych zadań 

 

DZIAŁANIE 

DNI TYGODNIA  

MIEJSCE PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA 

Zadanie 1 -  zajęcia wszechstronnie rozwijające  AŁ (I. 2018 - VI. 2020) 

ARTYSTYCZNE:  

EDUKACYJNE  

SPORTOWE  

SURVIVALOWE 

KULINARNE 

KOMPUTEROWE 

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 – 18:00 orz w soboty 10:00 – 14:00  

 

 

Część zajęć ma charakter wyjazdowy jedno lub kilku dniowy i są organizowane w innych terminach, w 

zależności od pogody oraz etapów realizacji programu zajęć. 

ul. Machulskiego 1, 

Aleksandrów Łódzki 

Teren woj. Łódzkiego w 

ramach zajęć 

odbywających się poza 

terenem Klubu. 

Zajęcia komputerowe: 

także ul. Rembowskiego 

36/40 Zgierz 

HISTORYCZNO-

KULTUROWE:  

Zajęcia realizowane poprzez jedno lub dwu dniowe wyjazdy, terminy zależne od potrzeb i możliwości 

uczestników w dniach wolnych od nauki szkolnej.  

Teren woj. łódzkiego 

Zadanie 2 – wsparcie specjalistyczne (II.2018 - VI.2020) 



  

 

DORADCA 

ZWODOWY 

LOGOPEDA 

PEDAGOG 

BIOFEEDBACK 

PSYCHOLOG 

Zajęcia indywidualne (co najmniej 1 raz w tygodniu) z uczestnikami odbywają się w zależności od ich 

potrzeb i możliwości. Dopuszczona jest możliwość zblokowania kilku spotkań w jednym terminie jeśli 

wynika to z indywidualnych potrzeb uczestników i efektywniejszej realizacji programu. 

ul. Machulskiego 1, 

Aleksandrów Łódzki 

ul. Rembowskiego 36/40 

Zgierz 

SOCJOTERAPIA Spotkania grupowe 1 raz w tygodniu. Ul. Rembowskiego 36/40 

Zgierz 

Zadanie 3 – program „W drodze na szczyt” (III.2018 - VI.2020) 3 edycje 

I – zajęcia na ściance 

wspinaczkowej  

15.00-18.00    15.00-18.00  Manufaktura, Łódź 

II – kursy i szkolenia  Zajęcia organizowane są w okresie wiosna-jesień, są zależne od pogody i opanowanych na ściance 

umiejętności uczestników. 

Manufaktura, Łódź 

Teren woj. łódzkiego 

III – zajęcia 

teoretyczno-terenowe  

Zajęcia trwają 3h i odbywają się dwa razy w miesiącu a terminy są na bieżąco ustalane z uczestnikami. 

Dopuszczona jest możliwość zblokowania kilku spotkań w jednym terminie jeśli wynika to z potrzeb grupy 

i efektywniejszej realizacji programu. 

ul. Rembowskiego 36/40 

Zgierz 

Teren Aleksandrowa 

Łódzkiego, Zgierza, woj. 

łódzkiego 



  

 

IV – Klub WDNS  Realizowane są zajęcia edukacyjno-rozwojowe (2 razy w miesiącu). Klub jest otwarty dla uczestników 3 

razy w tygodniu. 

ul. Rembowskiego 36/40 

Zgierz 

Teren Aleksandrowa 

Łódzkiego, Zgierza, woj. 

łódzkie 

Zadanie 4  - wsparcie młodzieży poprzez pracę z całą rodziną AŁ (II.2018 - VI. 2020) 

I. Psychoedukacyjny 

Program 

Wzmacniania Rodziny 

(12 edycji) Zajęcia 

organizowane są 

okresowo. 

Cykl zajęć do każdej edycji rozpoczyna się w momencie zebrania grupy tj. 5-7 rodzin i obejmuje 16 

spotkań w okresie 2 miesięcy. Terminy spotkań ustalane są z grupą w zależności od ich możliwości. 

ul. Piotrkowska 4/6 

Aleksandrów Łódzki 

II. Trening Relacji 

Opiekuńczych (TRO-

p) (8 edycji) Zajęcia 

organizowane są 

okresowo. 

Cykl zajęć do każdej edycji rozpoczyna się w momencie zebrania grupy tj. 5-7 rodzin i obejmuje 16 

spotkań w okresie 4 -5 miesięcy. Terminy spotkań ustalane są z grupą w zależności od ich możliwości. 

ul. Piotrkowska 4/6 

Aleksandrów Łódzki 

III Specjalistyczne 

indywidualne wsparcie 

rodzin 

Spotkania odbywają się w zależności od potrzeb danej rodziny, co najmniej 1 godzinę w tygodniu od 1 

do 6 miesięcy po zakończeniu udziału w jednym z programów 

ul. Piotrkowska 4/6 

Aleksandrów Łódzki 

Zadanie 5 – streetworking (III.2018 - VI. 2020) 

Spotkania ze Zajęcia odbywają się w ramach 4 grup składających się z 4 uczestników. Spotkania są realizowane 3 Teren Aleksandrowa 



  

 

streetworkerami razy w tygodniu w ramach każdej z grup w czasie i miejscu na bieżąco ustalanym z uczestnikami, 

zgodnie  ich potrzebami i możliwościami. 

Łódzkiego i woj. łódzkie 

   

Zadanie 6 -  zajęcia wszechstronnie rozwijające  ZG (VI. 2018 - VI. 2020) 

ARTYSTYCZNE:  

EDUKACYJNE  

SPORTOWE  

SURVIVALOWE 

KULINARNE 

KOMPUTEROWE 

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 – 18:00   

 

 

Część zajęć ma charakter wyjazdowy jedno lub kilku dniowy i są organizowane w innych terminach, w 

zależności od pogody oraz etapów realizacji programu zajęć. 

ul. Rembowskiego 36/40 

Zgierz  

 

Teren woj. Łódzkiego w 

ramach zajęć 

odbywających się poza 

terenem Klubu. 

 

HISTORYCZNO-

KULTUROWE:  

Zajęcia realizowane poprzez jedno lub dwu dniowe wyjazdy, terminy zależne od potrzeb i możliwości 

uczestników w dniach wolnych od nauki szkolnej.  

Teren woj. łódzkiego 

Zadanie 7  - wsparcie młodzieży poprzez pracę z całą rodziną ZG (II.2018 - VI. 2020) 

I. Szkoła dla rodziców 

(6 edycji) 

Cykl zajęć do każdej edycji rozpoczyna się w momencie zebrania grupy tj. 5-7 rodzin i obejmuje 16 

spotkań (8 grupowych i 8 indywidualnych). Terminy spotkań ustalane są z grupą w zależności od ich 

możliwości. 

ul. Rembowskiego 36/40 

Zgierz 



  

 

II Specjalistyczne 

indywidualne wsparcie 

rodzin 

Spotkania odbywają się w zależności od potrzeb danej rodziny, co najmniej 1 godzinę w tygodniu od 1 

do 6 miesięcy po zakończeniu udziału w jednym z programów 

ul. Rembowskiego 36/40 

Zgierz 

• Terminy w harmonogramie mogą ulec niewielkim zmianom. 


