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Program SZTUKA BUDOWANIA  

 

 Program „Sztuka budowania” to projekt dla Placówek Wsparcia Dziennego z terenu 

miasta Szczecina trwający trzy lata i obejmujący trzy cykle po pięć spotkań. Każde spotkanie 

będzie trwać trzy dni – od piątku do niedzieli. Roczny cykl zakończony jest tygodniowym 

wyjazdem podsumowującym. Są to spotkania dla całych rodzin wychowanków placówek 

Wsparcia Dziennego.  

 Jeden cykl trwa rok czasu i obejmuje dwa spotkania wyjazdowe, trzy spotkania na 

miejscu oraz wyjazd kończący tygodniowy. Projekt jest przygotowany dla dziesięciu rodzin – 

około czterdziestu osób, w tym rodzice/opiekunowie prawni, wychowankowie PWD oraz 

rodzeństwo wychowanków PWD. Kadra pracująca przy programie to dobrze przygotowani 

specjaliści i eksperci. Podczas wyjazdu zajęcia socjoterapeutyczne, psychoprofilaktyczne, 

wychowawcze, integrujące rodziny ze sobą i wszystkich razem, jak również zajęcia 

wyposażające w wiedzę niezbędną na rynku pracy czy zajęcia proekologiczne  

Cele projektu: 

• wsparcie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym/ubóstwem; 

• ograniczenie istniejących nierówności w zakresie dostępu do usług społecznych; 

• wsparcie rodzin w w rozwoju i samodzielnym wypełnianiu funkcji społecznych; 

• wsparcie rodzin w celu uniknięcia umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej; 

• promowanie włączenia społecznego poprzez dostęp do wiedzy, trwałych oraz 

wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej oraz usług socjalnych; 

• budowanie kompetencji społeczno-kulturowych w naturalnym środowisku dziecka                           

i rodziny; 

• poradnictwo rodzinne – wyposażenie rodziców/opiekunów prawnych w wiedzę 

pedagogiczną, psychologiczną oraz prawną wspomagającą rozwój dziecka;  

• wzmocnienie więzi rodzinnej oraz poprawa funkcjonowania rodziny; 

• integracja rodzin oraz wymiana doświadczeń między rodzinami. 
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PLANOWANY HARMONOGRAM SZTUKI BUDOWANIA- III EDYCJA: 

 

WYJAZD I (listopad 2021 r.) 

SZTUKA BUDOWANIA POZYTYWNEGO OBRAZU SIEBIE  

 

SPOTKANIE II (styczeń 2022 r.) 

SZTUKA BUDOWANIA RELACJI W RODZINIE  

 

SPOTKANIE III (luty 2022 r. ) 

SZTUKA BUDOWANIA CV 

 

SPOTKANIE IV (marzec 2022 r.) 

SZTUKA, KULTURA I NATURA 

 

WYJAZD V (maj 2022 r.) 

SZTUKA BUDOWANIA KOMUNIKACJI W RODZINIE 

 

WYJAZD VI – (lipiec, sierpień 2022 r.) 

SZTUKA BUDOWANIA SAMODZIELNOŚCI  

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE EDYCJI PROJEKTU  

 

 


