
 
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020  

Oś Priorytetowa VII - Włączenie społeczne 

Działanie 7.6 – Wsparcie rozwoju i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym 

Projekt pn. „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” 

                                       Harmonogram działań w ramach projektu – Gmina Miasto Koszalin 

Lp. 
Rodzaj oferowanego 

wsparcia 
Data Godzina 

Miejsce 

prowadzonego 

wsparcia 

(adres) 

Dodatkowe informacje: np. wcześniejsze 

umówienie telefoniczne, itp. 

1. Usługa społeczna 

świadczona w interesie 

ogólnym: doradztwo 

powiatowego doradcy ds. 

Regionalnej Akademii 

Dzieci i Młodzieży 

 

  01.01.2021 – 

30.06.2023 r. 

7.00 

-15.00 

Centrum Usług 

Społecznych 

w Koszalinie,  

al. Monte 

Cassino 2. 

 

 

 

Wsparcie świadczone w formie zdalnej 

(telefonicznej/elektronicznej) lub osobistej: 

tel. (94) 316-03-50 

e-mail: n.dablewska-figura@cuskoszalin.eu 

adres biura: al. Monte Cassino 2, pok. 324. 

 

2. Indywidualne poradnictwo 

psychologiczne 

 

lipiec –  grudzień 

2021 r. 

I kwartał 2022  

– czerwiec 2023r. 

 

Wg 

potrzeb 

Do ustalenia 

 

Wsparcie świadczone w formie stacjonarnej 

lub zdalnej, do wyczerpania miejsc,  

po uprzednim umówieniu się: 

tel. (94) 316-03-50. 

Harmonogram dostosowany  

do potrzeb uczestników 

3. Rodzinne warsztaty 

kreatywne 

lipiec – grudzień 

2021 r. 

Wg 

potrzeb 
Do ustalenia 

Rekrutacja do wsparcia zgodna z kolejnością 

wpływu formularzy do biura projektu. Jeśli 

liczba chętnych do udziału w warsztatach, 

przewyższy liczbę miejsc, jaka jest na nią 

przewidziana, stworzona zostanie lista 

rezerwowa.  

Wsparcie świadczone po uprzednim 

umówieniu się: tel. (94) 316-03-50. 

4.  

Zajęcia kompensacyjne  

w formie korepetycji 

sierpień – 

grudzień 2021 r. 

I i II kwartał 

2022 r. 

 

Wg 

potrzeb 
Do ustalenia 

Rekrutacja do wsparcia zgodna z kolejnością 

zapisów na zajęcia. Jeśli liczba chętnych do 

udziału w zajęciach, przewyższy liczbę miejsc, 

jaka jest na nią przewidziana, stworzona 

zostanie lista rezerwowa.  

Wsparcie świadczone po uprzednim 

umówieniu się: tel. (94) 316-03-50. 

3. Wsparcie uczestników 

projektu pn. „Regionalna 

Akademia Dzieci  

i Młodzieży” przez 

pedagoga rodzinnego. 

 

lipiec – grudzień 

2021 r. 

I kwartał 2022 – 

czerwiec 2023 r. 

Wg 

potrzeb 
Do ustalenia 

Wsparcie świadczone w formie stacjonarnej 

lub zdalnej, do wyczerpania miejsc, po 

uprzednim umówieniu się: 

tel. (94) 316-03-50.  

Brak stałych dyżurów – dostosowane  

do potrzeb uczestników 

5. Warsztaty pn. „Kierunek - 

Dorosłość”, rozwijające 

kompetencje  społeczne  

i osobiste dzieci  

i młodzieży w wieku 6-10 

lub 11-16 lat 

14.05.2022 

21.05.2022 

11.06.2022 

9.00 

-15.00 

Park 

Technologiczny  

ul. Partyzantów 

17 

w Koszalinie 

Wsparcie kierowane do uczestników, 

wytypowanych przez asystenta dorastania 

oraz pedagoga rodzinnego. 

Jeśli liczba chętnych do udziału  

w warsztatach, przewyższy liczbę miejsc, jaka 

jest na nią przewidziana, stworzona zostanie 

lista rezerwowa. 

 

mailto:n.dablewska-figura@cuskoszalin.eu

