
Sprawozdanie z Realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej 
 Oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej w Trzebini 

za rok 2021 

cele strategiczne, operacyjne i zadania miernik wartość miernika dostawca danych

PPP.1. Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie, poprawa dostępności i skuteczności pomocy w rozwiązywaniu problemów z nim związanych

PPP.1.1. Poprawa stanu wiedzy społeczności lokalnej na temat problemu przemocy domowej  i możliwości podejmowania  skutecznych interwencji
PPP.1.1.1. Prowadzenie akcji 
informacyjnych w środowisku lokalnym, 
obejmujących różne grupy społeczne

PPP.1.1.1.1. Liczba akcji informacyjnych 26 wartość skumulowana

PPP.1.1.1.2. Krótki opis sposobu realizacji 
zadania, poszerzony o informację o 
instytucjach współpracujących, proszę 
ponadto określić czy działanie ma charakter: 
ciągły, czy jednorazowy? (jeżeli nie dotyczy, 
proszę wpisać "nie dotyczy")

Artykuły:
- Wirtualny świat dziecka - zagrożenie dla współczesnej rodziny
- Czynniki destabilizacji rodziny
Ulotki i broszury:
- Myśli pedagogiczne-wskazówki jak być dobrym rodzicem
- Cyberzagrożenia
- Rodzina a zagrożenia współczesnego świata
- Inny nie znaczy gorszy
- Przemoc w rodzinie
- Czynniki dezorganizacji współczesnej rodziny
- Bezpieczne ferie z Plusem
- Zapraszamy na wakacje z Plusem
- Do czego prowadzi przemoc
Ulotki i broszury miały charakter jednorazowy.
Happening promujący postawy proekologiczne - charakter 
jednorazowy.
Plakaty informacyjne: 
- Co czyha na nas w sieci
- Bezpieczny Plusiak
- Inny nie znaczy gorszy
Plakaty miały charakter jednorazowy

"Świetlica Plus" 
Placówka Wsparcia 
Dziennego w Trzebini

DZIAŁANIE MA CHARAKTER CIĄGŁY. są to akcje ekologiczne, 
prozdrowotne, cyberprzemoc PS w Myślachowicach

Informacja o czym jest przemoc domowa oraz o możliwości uzyskania 
wsparcia na terenie gminy poprzez stronę internetowa OPS i UM 
Trzebinia. 
Akcja Informacyjna poprzez plakaty i ulotki na terenie Szpitala 
Powiatowego w Chrzanowie. 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Trzebini

Plakaty, ulotki udostępnione dla środowiska lokalnego dotyczące SP w Lgocie
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danej akcji, zajęcia, pogadanki dla uczniów - realizowane co roku
Profilaktyka chorób zakaźnych, szczepienia ochronne, zagrożenia 
związane z covid 19 - akcja informacyjna - charakter cykliczny, SP w Dulowej

PPP.1.1.2. Systematyczne podnoszenie 
kwalifikacji kadr specjalistycznych 
udzielających pomocy w sytuacjach 
przemocy domowej

PPP.1.1.2.1. Liczba szkoleń specjalistycznych 9 wartość skumulowana

PPP.1.1.2.2. Krótki opis sposobu realizacji 
zadania, poszerzony o informację o 
instytucjach współpracujących, proszę 
ponadto określić czy działanie ma charakter: 
ciągły, czy jednorazowy? (jeżeli nie dotyczy, 
proszę wpisać "nie dotyczy")

ciągły SP w Bolęcinie

podnoszenie kwalifikacji dotyczących sytuacji przemocy prowadzony 
przez grupy profilaktyczne , jednorazowy SP w Psarach

Szkolenie dla Zespołu Interdyscyplinarnego pn. "Ewolucja rodziny czy 
jej rzeczywisty rozpad". Charakter jednorazowy

Wydział Polityki 
Społecznej Sportu i 
Turystyki

Udział pedagoga szkolnego w spotkaniach grupy wsparcia 
pedagogów i psychologów organizowanych w Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej w Chrzanowie; szkolenia i 
konsultacje związane z organizacją pomocy specjalistycznej dla ofiar 
przemocy domowej. Udział pedagoga szkolnego dla specjalistów 
przygotowującym do prowadzenia Programu profilaktycznego 
"Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej". Pedagog szkolny brał 
również udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje w zakresie 
wspierania i pomocy dla ofiar przemocy, procedury „Niebieska Karta” 
oraz lokalnego systemu wsparcia w latach ubiegłych.

SP 3 w Trzebini

W 2021 roku Zespół Interdyscyplinarny zorganizował wspólnie z 
GKRPA  szkolenie na temat „Ewolucja rodziny czy jej rzeczywisty 
rozkład”. W szkoleniu uczestniczyli członkowie zespołu oraz grup 
roboczych w ilości 17 osób.  
Na stronie internetowej UM Trzebinia została umieszczona 
informacja o formach wsparcia i pomocy dla rodzin 
uwikłanych w przemoc domową. 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Trzebini

W ubiegłym roku kalendarzowym pedagog szkolny ani inni 
nauczyciele nie uczestniczyli w szkoleniach na temat pomocy w 
sytuacjach przemocy domowej. w latach wcześniejszych 3 
pracowników zostało przeszkolonych w tym zakresie.

SP 6 w Trzebini

PPP.1.1.3. Prowadzenie akcji PPP.1.1.3.1. Liczba akcji informacyjnych 21 wartość skumulowana
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informacyjnych na temat procedur 
ochrony prawnej, możliwości uzyskania 
pomocy i wsparciach poprzez  działania 
profilaktyczno-medialne

PPP.1.1.3.2. Krótki opis sposobu realizacji 
zadania, poszerzony o informację o 
instytucjach współpracujących, proszę 
ponadto określić czy działanie ma charakter: 
ciągły, czy jednorazowy? (jeżeli nie dotyczy, 
proszę wpisać "nie dotyczy")

ciągły SP w Bolęcinie

Informacja o czym jest przemoc domowa oraz o możliwości uzyskania 
wsparcia na terenie gminy poprzez stronę internetowa OPS i UM 
Trzebinia. 
Akcja Informacyjna poprzez plakaty i ulotki na terenie Szpitala 
Powiatowego w Chrzanowie. 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Trzebini

Informacja o poradni psychologiczno pedagogicznej, w jakich 
godzinach działa, gdzie się zgłosić PS 6 w Trzebini

Na stronie Urzędu istnieje informacja, że Działa Punkt Konsultacyjny 
dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz dla osób doznających 
przemocy domowej, w których można uzyskać informacje w zakresie 
procedur ochrony prawnej, możliwość uzyskania pomocy i wsparcia, 
charakter ciągły

Wydział Polityki 
Społecznej Sportu i 
Turystyki

Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych i pogadanek 
profilaktycznych z uczniami w ramach zajęć lekcyjnych. 
Propagowanie informacji dotyczących praw dziecka oraz instytucji 
powołanych do ochrony tych praw. Organizacja spotkań ze 
specjalistami i warsztatów dla uczniów dotyczących bezpieczeństwa 
oraz debat uczniowskich poświęconych zagadnieniom praw dziecka. 
Wspieranie rodziców w prawidłowej realizacji funkcji wychowawczych 
poprzez działania edukacyjne, informacyjne i mediacyjne: kierowanie 
do właściwych instytucji, specjalistów, informowanie o 
możliwościach otrzymania pomocy w środowisku lokalnym. 
Propagowanie prowadzonej przez psychologa i pedagoga z Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Chrzanowie "Szkoły dla rodziców", 
wspierających ich w pokonywaniu problemów wychowawczych, 
organizacja spotkań mediacyjnych w sytuacjach konfliktowych i 
kryzysowych. Współpraca pedagoga szkolnego z instytucjami 
wspierającymi funkcjonowanie rodziny w zakresie szybkiej 
interwencji i pomocy w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych; 
pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini, Powiatowego 
Ośrodka Interwencji kryzysowej w Chrzanowie, Powiatowego 

SP 3 w Trzebini
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Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie, kuratorami sądowymi.
Systematyczne i kompleksowe wspieranie rodziców w pełnieniu 
funkcji wychowawczych przez wychowawców klas, pedagoga 
szkolnego podczas spotkań klasowych i konsultacji indywidualnych.

PPP.1.2. Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
PPP.1.2.1. Systematyczne monitorowanie 
zjawiska przemocy domowej na terenie 
gminy

PPP.1.2.1.1. Liczba prowadzonych procedur 
NK

84 wartość skumulowana

PPP.1.2.1.2. Liczba założonych NK w roku  
sprawozdawczym 51 wartość skumulowana

PPP.1.2.1.3. Ilość  osób skierowanych do 
ośrodków mogących zapewnić schronienie 0 wartość skumulowana

PPP.1.2.1.4. Ilość zakończonych procedur NK 30 wartość skumulowana

PPP.1.2.1.5. Krótki opis sposobu realizacji 
zadania, poszerzony o informację o 
instytucjach współpracujących, proszę 
ponadto określić czy działanie ma charakter: 
ciągły, czy jednorazowy? (jeżeli nie dotyczy, 
proszę wpisać "nie dotyczy")

Zespół Interdyscyplinarny prowadzi, szczególnie poprzez 
funkcjonowanie grup roboczych pracę z rodzinami objętymi 
procedurą NK . W związku z faktem, że wszystkie NK wpływają do ZI 
można obecnie kompleksowo ocenić skalę zjawiska przemocy 
domowej na terenie Trzebini. W ramach bezpośrednich działań 
Zespołu odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego w roku 
2021. W czasie spotkań członkowie ZI omawiali bieżące sprawy 
związane z działaniem grup roboczych oraz sytuacje poradnictwa 
specjalistycznego na teranie gminy Trzebinia. We wrześniu 2020 roku 
uległa zmianie ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej. 
Najistotniejszą zmianą jest prawna możliwość zastosowania przez 
policję nakazu opuszczenia lokalu przez sprawcę przemocy domowej. 
Na powiedzeniach ZI przedstawiciele Policji omawiali wprowadzone 
zmiany, od członków ZI uzyskali informacje mogące im 
pomóc w realizacji zadania. np. dotyczące miejsc 
noclegowych i punktów wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy 
domowej.

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Trzebini

PPP.1.2.2. Stała praca nad rozwojem 
infrastruktury instytucji pomocowych  i ich 
skuteczności

PPP.1.2.2.1. Ilość udzielonych porad w 
zakresie problemów związanych z przemocą 
domową

305 wartość skumulowana

PPP.1.2.2.2. Ilość placówek  świadczących 
wsparcie dla rodzin dotkniętych przemocą 
domową

2 wartość skumulowana

PPP.1.2.2.3. Krótki opis sposobu realizacji 
zadania, poszerzony o informację o 
instytucjach współpracujących, proszę 
ponadto określić czy działanie ma charakter: 

Ośrodek Pomocy Społecznej systematycznie rozwija pomoc w postaci 
poradnictwa specjalistycznego, która jest realizowana m.in. przez 
pracowników Zespołu Profilaktyki i Terapii Rodzin.                                         

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Trzebini
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ciągły, czy jednorazowy? (jeżeli nie dotyczy, 
proszę wpisać "nie dotyczy")

Do zadań Zespołu należało przede wszystkim:
- udzielanie porad dotyczących problemów osobistych,                                

- prowadzenie terapii indywidualnej i rodzinnej,
- udzielanie porad i konsultacji w sprawach osobistych młodzieży,
- praca terapeutyczna z rodziną dotkniętą problemem alkoholowym,
- udzielanie informacji o możliwościach i sposobach leczenia 
uzależnień,
- działalność profilaktyczno-edukacyjna w zakresie uzależnień,
- udzielanie informacji o możliwościach i sposobach leczenia 
zaburzeń psychicznych,
-  prowadzenie grupy wsparcia,
- podejmowanie interwencji kryzysowych,
- praca terapeutyczna z osobami zaburzonymi psychicznie i ich 
rodzinami,
- praca w ramach grup roboczych i udzielanie wsparcia osobom 
dotkniętym przemocą domową

Działa Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz 
dla osób doznających przemocy domowej, charakter ciągły

Wydział Polityki 
Społecznej Sportu i 
Turystyki

PPP.1.2.3. Powołanie Zespołu 
Interdyscyplinarnego z kompetencjami 
wynikającymi z ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie

PPP.1.2.3.1. Liczba spotkań zespołu 4 wartość skumulowana

PPP.1.2.3.2. Liczba funkcjonujących grup 
roboczych 84 wartość skumulowana

PPP.1.2.3.3. Krótki opis sposobu realizacji 
zadania, poszerzony o informację o 
instytucjach współpracujących, proszę 
ponadto określić czy działanie ma charakter: 
ciągły, czy jednorazowy? (jeżeli nie dotyczy, 
proszę wpisać "nie dotyczy")

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Rada 
Miasta Trzebini podjęła  w dniu 28 maja 2020 roku  uchwałę Nr 
XXI/209/VIII/2020 w sprawie: trybu i sposobu 
powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Trzebini oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania. 
Na jej podstawie Burmistrz Miasta Trzebini Zarządzeniem Nr 
0050.223.2020 z dnia 1.07.2020 r. powołał Zespól Interdyscyplinarny 
(ZI), w skład którego wchodzą przedstawiciele jednostek, 
organizacji i instytucji określonych w ustawie o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie. 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Trzebini

PPP.1.2.4. Współpraca z ośrodkami 
wsparcia mogącymi zapewnić schronienie 
dla osób uwikłanych w przemoc domową

PPP.1.2.4.1. Ilość  osób skierowanych do 
ośrodków mogących zapewnić schronienie

0 wartość skumulowana

PPP.1.2.4.2. Krótki opis sposobu realizacji Stała współpraca z Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej Ośrodek Pomocy 



cele strategiczne, operacyjne i zadania miernik wartość miernika dostawca danych
zadania, poszerzony o informację o 
instytucjach współpracujących, proszę 
ponadto określić czy działanie ma charakter: 
ciągły, czy jednorazowy? (jeżeli nie dotyczy, 
proszę wpisać "nie dotyczy")

Społecznej w Trzebini

PPP.1.3. Zwiększanie profesjonalnej pomocy osobom uwikłanym w przemoc domową na terenie gminy Trzebinia
PPP.1.3.1. Udzielanie specjalistycznej 
pomocy (psychologicznej, socjalnej, 
terapeutycznej, prawnej itp.) ofiarom 
przemocy domowej

PPP.1.3.1.1. Ilość osób doświadczających 
przemocy objętych specjalistyczną pomocą 276 wartość skumulowana

PPP.1.3.1.2. Krótki opis sposobu realizacji 
zadania, poszerzony o informację o 
instytucjach współpracujących, proszę 
ponadto określić czy działanie ma charakter: 
ciągły, czy jednorazowy? (jeżeli nie dotyczy, 
proszę wpisać "nie dotyczy")

Pomoc udzielana w ramach grup roboczych oraz ZPiTR
Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Trzebini

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz dla osób 
doznających przemocy domowej oraz Grupa wsparcia dla osób 
współuzależnionych lub doznających przemocy domowej, charakter 
ciągły

Wydział Polityki 
Społecznej Sportu i 
Turystyki

PPP.1.3.2. Oddziaływania resocjalizacyjne 
ukierunkowane na sprawców przemocy 
domowej

PPP.1.3.2.1. Ilość osób stosujących przemoc 
objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi

41 wartość skumulowana

PPP.1.3.2.2. Krótki opis sposobu realizacji 
zadania, poszerzony o informację o 
instytucjach współpracujących, proszę 
ponadto określić czy działanie ma charakter: 
ciągły, czy jednorazowy? (jeżeli nie dotyczy, 
proszę wpisać "nie dotyczy")

Pomoc udzielana w ramach grup roboczych oraz ZPiTR
Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Trzebini

PPP.1.3.3. Podjęcie działań zmierzających 
do systemowej pomocy rodzinom  
uwikłanym w przemoc domową

PPP.1.3.3.1. Ilość podejmowanych projektów 
- np. grupy wsparcia, itp.               

2 wartość skumulowana

PPP.1.3.3.2. Krótki opis sposobu realizacji 
zadania, poszerzony o informację o 
instytucjach współpracujących, proszę 
ponadto określić czy działanie ma charakter: 
ciągły, czy jednorazowy? (jeżeli nie dotyczy, 
proszę wpisać "nie dotyczy")

 Grupa edukacyjno-samopomocowa dla matek. W ramach wsparcia 
dla matek, często samotnie wychowujących dzieci, nie w pełni 
przygotowanych do pełnienia ról rodzinnych, pozbawionych wzorców 
życia rodzinnego, tak jak  w poprzednich latach, również w roku 2021 
zaplanowano dwie edycje wspierających spotkań grupowych.

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Trzebini

Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych lub doznających 
przemocy domowej, charakter ciągły

Wydział Polityki 
Społecznej Sportu i 
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Turystyki

PPP.1.3.4. Podejmowanie działań 
psychoedukacyjnych mających na celu 
podnoszenie kompetencji opiekuńczo - 
wychowawczych rodziców

PPP.1.3.4.1. Liczba szkoleń, kursów i innych 
akcji edukacyjnych skierowanych do 
rodziców

55 wartość skumulowana

PPP.1.3.4.2. Krótki opis sposobu realizacji 
zadania, poszerzony o informację o 
instytucjach współpracujących, proszę 
ponadto określić czy działanie ma charakter: 
ciągły, czy jednorazowy? (jeżeli nie dotyczy, 
proszę wpisać "nie dotyczy")

1. Poruszanie tematyki opiekuńczo- wychowawczej podczas zebrań 
dla rodziców( było ich mniej w związku z pandemią, niż w latach 
poprzednich)
2.Przesyłanie  rodzicom materiałów pedagogicznych poprzez Librusa- 
ta forma pedagogizacji upowszechniła się podczas pandemii 
koronawirusa.

SP 6 w Trzebini

charakter ciągły spotkania z specjalistami z różnych dziedzin 
wychowania i rozwoju dzieci PS 1 w Trzebini

Grupa edukacyjno-samopomocowa dla matek. W ramach wsparcia 
dla matek, często samotnie wychowujących dzieci, nie w pełni 
przygotowanych do pełnienia ról rodzinnych, pozbawionych wzorców 
życia rodzinnego, tak jak  w poprzednich latach, również w roku 2021 
zaplanowano dwie edycje wspierających spotkań grupowych. 
Tematyka zaplanowanych spotkań to:
1. Przezwyciężanie własnej bezradności - minimalizowanie poczucia 
osamotnienia w problemach.
2. Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu: wychowania i opieki nad 
dzieckiem, roli matki i ojca  w  wychowaniu dziecka, organizacja 
wypoczynku w rodzinie i wspólnego spędzania wolnego czasu.
3. Nauka umiejętności nawiązywania życzliwych, ciepłych relacji z 
dziećmi i właściwego okazywania uczuć.
4. Praca nad rozbudzaniem ambicji, budowanie pozytywnego obrazu 
samego siebie i własnej rodziny.
5. Praca nad emocjami  oraz rozpoznawanie własnych zachowań.
6. Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.
7. Treningi umiejętności społecznych /trening budżetowy/.
8. Treningi umiejętności kulinarnych.
9. Zwiększenie umiejętności dbania o własny wygląd / trening 
wizażu/.

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Trzebini

Informacja na początku roku szkolnego dotycząca przystosowania 
dziecka do przestrzeni przedszkolnej PS 6 w Trzebini

informacje  dla rodziców w związku z prowadzeniem zajęć z zakresu 
"Apteczki pierwszej pomocy emocjonalnej", programu "Nie pal przy 
mnie proszę", "Znajdź właściwe rozwiązanie"

ZSP w Młoszowej

Organizacja warsztatów dla rodziców wspierających ich w SP 3 w Trzebini



cele strategiczne, operacyjne i zadania miernik wartość miernika dostawca danych
realizowaniu funkcji wychowawczych ze względu na pandemię 
została zawieszona. Propagowanie prowadzonej przez psychologa i 
pedagoga z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chrzanowie 
„Szkoły dla rodziców” programowo edukującej ich we właściwym 
realizowaniu funkcji wychowawczych i wspierających w 
konstruktywnym pokonywaniu problemów wychowawczych. 
Organizacja pomocy specjalistycznej psychologa, pedagoga i doradcy 
zawodowego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chrzanowie. 
Konsultacje indywidualne dla rodziców wspierające ich w 
pokonywaniu problemów wychowawczych; organizacja spotkań 
mediacyjnych w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych. Współpraca 
pedagoga szkolnego z instytucjami wspierającymi funkcjonowanie 
rodziny w zakresie szybkiej interwencji i pomocy w rozwiązywaniu 
sytuacji kryzysowych.
Systematyczne i kompleksowe wspieranie rodziców w pełnieniu 
funkcji wychowawczych przez wychowawców klas i pedagoga 
szkolnego podczas spotkań klasowych i konsultacji indywidualnych.
Patrz wyżej- Program Epsilon PSP w Czyżówce
prowadzenie gazetki dla rodziców, umieszczanie ciekawych 
artykułów, udostępnianie adresów instytucji wspomagających PS 4 w Trzebini

Przekazanie rodzicom  artykułów  z dziedziny wychowania i opieki 
opracowanych przez kadrę pedagogiczną na podstawie 
specjalistycznej literatury

PS 3 w Trzebini

Udział rodziców z SP nr 5 w Trzebi w warsztatach szkoleniowych "Co 
dzieci robią w sieci" - jakie są najnowsze zagrożenia dla dzieci w 
internecie, charakter jednorazowy

Wydział Polityki 
Społecznej Sportu i 
Turystyki

Warsztaty dla rodziców "Jak wspierać dziecko po powrocie do nauka 
stacjonarnej", edukowanie rodziców w jaki sposób można radzić 
sobie z kryzysem

SP w Myślachowicach

Zajęcia profilaktyczne:
- Różne aspekty przemocy w rodzinie
- Komunikacja werbalna i niewerbalna
- Mowa nienawiści-zastopuj hejt
- Gry i zabawy przeciwko agresji
- Umiem rozwiązywać konflikty
Ulotki i broszury:
- Cyberzagrozenia
- Przemoc w rodzinie
- Czynniki dezorganizacji współczesnej rodziny
- Inny nie znaczy gorszy

"Świetlica Plus" 
Placówka Wsparcia 
Dziennego w Trzebini



cele strategiczne, operacyjne i zadania miernik wartość miernika dostawca danych
- Rodzina a zagrożenia współczesnego świata
Ulotki i broszury miały charakter jednorazowy.

PPP.1.3.5. Prowadzenie działań 
skierowanych na pomoc opiekuńczo-
wychowawczą i terapeutyczną dla dzieci z 
rodzin dotkniętych przemocą domową

PPP.1.3.5.1. Ilość dzieci w placówce  
wsparcia dziennego 224 wartość skumulowana

PPP.1.3.5.2. Ilość dzieci objętych wsparciem 
poza placówkami wsparcia dziennego 0 wartość skumulowana

PPP.1.3.5.3. Krótki opis sposobu realizacji 
zadania, poszerzony o informację o 
instytucjach współpracujących, proszę 
ponadto określić czy działanie ma charakter: 
ciągły, czy jednorazowy? (jeżeli nie dotyczy, 
proszę wpisać "nie dotyczy")

1. Fundacja „Dobry Start” prowadzi Dom w Gaju - zajęcia 
psychoedukacyjne, socjoterapeutyczne i dotyczące profilaktyki 
uzależnień, edukacyjne i reedukacyjne, artystyczne, sportowo-
rekreacyjne, integracyjne, specjalistyczne poradnictwo pedagogiczne.
2. Świetlica PLUS - 4 filie.
 Charakter ciągły

Wydział Polityki 
Społecznej Sportu i 
Turystyki


