
 

 

METODOLOGIA OPRACOWANIA LISTY AKTYWNOŚCI I USŁUG POWIATOWO-

GMINNEJ, WOJEWÓDZKIEJ (koszyka usług) 

 

Wiedza lokalnych podmiotów, społeczności, a także osób i rodzin korzystających z pomocy 

dotycząca zasobów, którymi dysponują instytucje publiczne, jednostki sektora prywatnego, organizacje 

oraz grupy nieformalne, dostępnych na terenie gminy/powiatu/województwa jest zazwyczaj niepełna. 

Nie odzwierciedla realnej sytuacji i rzeczywistego zakresu świadczonych usług i aktywności. Lista 

zasobów w gminie, powiecie i województwie jest z reguły o wiele większa.  

 

Jako jeden z najważniejszych efektów współpracy podmiotów przy opracowaniu Modelu 

Kooperacji w projekcie Liderzy Kooperacji, wymieniano: poznanie kompetencji, usług i uprawnień 

innych instytucji,  a także wykorzystanie tej wiedzy do pomagania. 

   Z raportów doradców Modelu: Mocne strony Modelu Kooperacji, 2018 

 

Zespołowe przygotowanie (przez Partnerski Zespół Kooperacji) oraz aktualizacja listy 

odzwierciedlającej stan faktyczny, zapewni  kompleksowe rozpoznanie usług i aktywności dla danego 

terenu. Działanie to posłuży również analizie diagnostycznej istniejących zasobów, w kontekście 

niezbędnych oraz brakujących usług i aktywności dla dzieci i młodzieży, rodzin z dziećmi, osób 

dorosłych i starszych.  

 Wezmą w nim udział podmioty powiatowe i gminne działające w obszarze integracji, pomocy 

społecznej, ubóstwa czy wykluczenia społecznego dla terenu lokalnego (powiatu i gminy). 

Dzięki opracowaniu listy i jej upowszechnieniu, lokalne władze oraz radni gmin i powiatów 

będą mogli zapoznać się z funkcjonującymi aktywnościami i usługami, zweryfikować je w kontekście 

potrzeb społecznych wspólnie z animatorami ops, pcpr, komisjami społecznymi oraz ewentualnie, 

w razie potrzeby zaplanować zmiany (rozszerzenie usług, wdrożenie nowych, optymalnych) dla 

osób/rodzin potrzebujących wsparcia.  

 

Niektóre usługi realizowane są dla trzech gmin w powiecie, a na przykład usługi hospicyjne dla 

pięciu. Nie wiadomo, czy potrzeby są większe, wymagają wspólnej analizy i określenia dostępności.  

   Z raportów doradców Modelu: Mocne strony Modelu Kooperacji, 2018  



 

 

Na poziomie województwa, dzięki pracy ROPS i Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji zostanie 

opracowana lista regionu, która będzie udostępniała informacje o wszystkich (możliwie dostępnych) 

realizowanych usługach i aktywnościach. 

Często się zdarza, ze inne podmioty, gminy lub powiaty znalazły już odpowiedź na nurtujące je 

lokalne problemy społeczne. Takie usługi, czy aktywności o charakterze dobrych praktyk, realizowane 

dla podobnych potrzeb w specyfice wsi, mogą się stać wskazówka, a osoby je realizujące 

„informatorem” dla instytucji czy grup.  

 

OPRACOWANIE LISTY POWIATOWO – GMINNEJ  

Czas trwania zadania: trzy miesiące, aktualizacja minimum raz na pół roku. 

 

Odpowiedzialny: animator PCPR, przy współpracy animatora GOPS, Partnerskiego Zespołu 

Kooperacji. 

Proponuje się, by opracowanie listy powiatowo-gminnej było wstępnym, a zarazem kluczowym 

zadaniem Partnerskich Zespołu Kooperacji.  

 

Przygotowanie wstępnej listy:  

Prace nad listą zostaną zainicjowane podczas pierwszego spotkania, zaplanowanego 

w harmonogramie pracy PZK. Każda z instytucji przygotuje w wersji papierowe i elektronicznej, 

wstępną listę oferowanych przez nią aktywności i usług realizowanych na rzecz: 1) dzieci i młodzieży, 

2) rodzin z dziećmi, 3) osób dorosłych i 4) osób starszych ( wzór tabeli do uzupełnienia zostanie 

rozesłany przez animatora PCPR, będzie również dostępny na Platformie Modelu).  

Za przygotowanie i aktualizację listy odpowiadał będzie Animator PCPR. Do jego zadań 

należało będzie przygotowanie informacji o dostępnych usługach/aktywnościach na terenie powiatu, 

z wykorzystaniem danych opublikowanych na stronach  internetowych(w części powiatów i gmin 

funkcjonują na stronie www.MAPY AKTYWNOŚCI LUB LISTY NGO) oraz danych zebranych 

z innych źródeł. 

Animator GOPS dokona również analizy informacji na stronie internetowej gminy.  

 

Uzupełnianie i uporządkowanie  listy: 

Podczas dwóch kolejnych spotkań PZK, lista zostanie zebrana w całość i uzupełniona o wiedzę 

o innych, znanych, realizowanych usługach/aktywnościach gminno-powiatowych. Uzupełnianie listy 



 

 

usług i aktywności będzie systematycznie realizowane podczas trzech kolejnych spotkań PZK, do 

momentu wyczerpania wszystkich znanych przez podmioty usług i aktywności.  

Aktualizacja listy będzie możliwa podczas każdego spotkania, a weryfikacja całości 

przeprowadzana minimum raz na pół roku pracy PZK (zadba o to animator PCPR).  

Animator PCPR może zostać poproszony przez PZK o uzyskanie dodatkowych, 

uzupełniających informacji od innych podmiotów lub z innych dostępnych źródeł ( podmioty wskażą je 

podczas spotkania). 

 

Takie działanie PZK na rzecz jednej, wspólnej listy, ma wymiar nie tylko edukacyjny dla 

uczestników (poznania kompetencji i usług na terenie gminy i powiatu), ale jest również prostym 

elementem na budowanie zespołu i wzmocnienie zaangażowania w pracę partnerską (na rzecz 

wspólnego celu, korzystnego dla wszystkich podmiotów i osób/rodzin). 

„W typie współpracy realizowanej przez podmioty rzadko wskazywano wspólne działania; 

najczęściej działania różnych instytucji na rzecz osoby/rodziny. Zaś w charakterze wsparcia: pracę 

krótkoterminową, pomoc interwencyjna, rzadko: aktywizowanie i profilaktykę, budowanie zespołu” 

Raport z badań ROPS Lublin 2018:  Rozpoznania potrzeb, trudności i zasobów potrzebnych do 

budowania kooperacji pomiędzy służbami pomocy społecznej a podmiotami i jednostkami z innych 

sektorów. 

 

Doradca ROPS, podczas kolejnego spotkania zapozna PZK z przykładowymi pakietami usług 

opracowanymi w ramach Projektu: Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji 

społecznej ( obowiązkowy pakiet, optymalny pakiet usług pomocy i integracji społecznej, pakiet usług 

społecznych z obszaru kompetencji niebędących zadaniami pomocy społecznej obszar kultury, zdrowia, 

sportu, kultury itp.)oraz modułami koszyka usług opracowanego w ramach Projektu: 

SCHEMATOM STOP. Oba opracowania mają zainspirować pracowników podmiotów członków 

zespołu do uzupełniania list o nieujęte usługi, a w przyszłości służyć budowaniu nowych aktywności  

i usług oraz poddawać pomysły i motywować do rozszerzania oferty gminno- powiatowej. 

 

Pakiet usług to działania, które należy wystandaryzować. Dotychczasowe działania odznaczają 

się różną skutecznością. Działania w tym zakresie ‒ prowadzone przez instytucje samorządowe, rządowe 

i organizacje pozarządowe ‒ rzadko tworzą spójny, skuteczny system, w którym wiadomo, jakie 

działania są faktycznie realizowane, jakie powinny być prowadzone, a jakich po prostu brakuje. Każdy 



 

 

podmiot działa według swoich własnych norm i sam decyduje, co jest najważniejsze dla zaspokajania 

istotnych potrzeb. 

Preambuła i pakiet usług pomocy i integracji społecznej dla osób starszych, WRZOS 2015 

 

Opracowana i dostępna lista będzie ważnym elementem współdziałania podmiotów PZK oraz 

wstępem diagnostycznym do analizy usług gminno-powiatowych i powiatowo-gminnych. Wiedzę  

o zasobach PZK będą mogły mogą wykorzystać wielokrotnie: podczas planowania pracy 

z rodziną/osobą, realizacji planu, kontraktów rodzinnych czy monitorowania sytuacji osób/rodzin we 

wsparciu.  

 

W czasie diagnozowania środowiska lokalnego należy zmierzać do analizy możliwie szerokiej  

i wieloaspektowej. Analiza zasobów powinna obejmować różne poziomy społeczności lokalnej: zasoby 

instytucji, zasoby środowiska lokalnego (organizacje społeczne, struktury nieformalne). W trakcie 

tworzenia programu, na postawie diagnozy określa się, jakie zasoby lokalne mogą być wykorzystane 

przez rodziny i specjalistów do przygotowania rodzinnych programów aktywizacji.  

Model lokalnej interdyscyplinarnej współpracy na rzecz rodziny wielodzietnej, SCHEMATOM STOP 

CRZL, 2015 

 

Udostępnienie listy : 

Lista, po opracowaniu (aktualizacji) zostanie zamieszczona na stronie internetowej gminy  

i powiatu, a także przesłana przez animatora PCPR do ROPS, w celu upublicznienia na Platformie 

Modelu. Efekt pracy zespołu w postaci opracowanej listy powiatowo-gminnej, w formie dokumentu 

zostanie zaprezentowany podczas spotkań PZK, na komisjach społecznych, czy sesji Rady 

Gminy/Powiatu.  

Dokument można wykorzystać do planowania celów i kierunków działań o charakterze 

strategicznym, programów pomocowych, projektów socjalnych i usług świadczonych przez podmioty 

w PZK (mając na uwadze wypracowane standardy, modele projektów już wdrażanych oraz 

pomysły  i dobre praktyki ze strony Platformy Modelu Kooperacji). 

 

W planowaniu strategicznym należy uwzględnić zadania odnoszące się do różnych resortów, 

wykraczające poza obszar pomocy i integracji społecznej. 

Preambuła i pakiet usług pomocy i integracji społecznej dla osób starszych, WRZOS 2015 



 

 

Taka lista może mieć wymiar informacyjny dla osób/rodzin i być przejrzystym sposobem 

uzyskania bezpośrednich informacji o możliwościach uzyskania wsparcia. 

Uporządkowana lista opracowana w formie tabeli będzie stanowić kompleksowe źródło informacji  

o realizowanym na terenie gminy/powiatu wsparciu na rzecz osób/rodzin.  

Weryfikacja danych przez PZK pozwoli również na diagnozę potrzeb w zakresie usług 

i aktywności, co może być przedmiotem dyskusji z władzami i radnymi, wytycznymi do opracowania 

nowych aktywności i usług oraz pozyskania dodatkowych środków na usługi lub nowych 

usługodawców oferty gminno-powiatowej. 

 

 Pozyskane informacje można wykorzystać do tworzenia wspólnych baz instytucji powiatowych i 

ich ofert (m.in. umieszczanie informacji na temat wspólnej oferty instytucji dla rodzin wielodzietnych na 

stronach PUP, OPS, serwisach powiatowych i gminnych, Facebook). 

Model lokalnej interdyscyplinarnej współpracy na rzecz rodziny wielodzietnej, 

SCHEMATOM STOP, CRZL, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OPRACOWANIE LISTY WOJEWÓDZKIEJ :  

Czas trwania zadania: sześć miesięcy, aktualizacja minimum raz na pół roku. 

 

Odpowiedzialny: ROPS przy współpracy Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji. 

Opracowanie wojewódzkiej listy będzie wstępnym zadaniem Wojewódzkiego Zespołu 

Kooperacji. Podczas pierwszego spotkania WZK zostanie zaplanowane i rozpoczęte zbieranie danych 

do listy wojewódzkiej. Proponuje się rozpoczęcie pracy od analizy dostępnych baz danych na poziomie 

województwa i ustalenie sposobu oraz trybu ich scalenia w jedną listę lub bazę danych. Podział zadań 

dotyczących opracowania listy wśród podmiotów WZK nastąpi zgodnie z  indywidualnymi 

preferencjami i możliwościami pozyskania informacji koniecznych do wypracowania dokumentu.  

Opracowana lista będzie miała zasięg wojewódzki. Jej aktualizacja będzie prowadzona w trybie 

ciągłym, przez ROPS, WZK i Urząd Marszałkowski (na podstawie danych przesłanych przez inne 

podmioty, w tym o zasięgu wojewódzkim).  

Ostatecznie realizatorem tej usługi gminno-powiatowej dla podmiotów, osób, rodzin i grup 

mógłby być administrator PORTALU INFORMACYJNO-USŁUGOWEGO EMPATIA, jak innych zadań 

związanych w Platformą Modeli Kooperacji. 

 

    Z rekomendacji pracy nad Modelem Kooperacji, konsultacje 2019 

 

Uzupełnianie i uporządkowanie  listy będzie przebiegało dwutorowo: 

1. Zebranie informacji o realizowanych usługach i aktywnościach od gminno – powiatowych PZK 

przez doradcę Modeli, umieszczenie treści na stronie Platformy Modelu/ROPS i/lub linków do 

materiałów zewnętrznych.  

2. Przygotowanie/uzupełnienie listy o informacje od pomiotów wojewódzkich oraz z innych baz 

danych, w kontekście listy aktywności i usług realizowanych na rzecz: 1) dzieci 2) rodzin 

z dziećmi, 3) osób dorosłych i 4) starszych. Wzór listy zostanie rozesłany przez ROPS i będzie 

dostępny na Platformie Modelu. W trybie elektronicznej korespondencji ROPS, doradca 

i informatyk, pracownicy Zespołu ds. Modelu, Urząd kolejno uzupełnialiby lub uwspólniali listę 

( np. baza danych NGO w województwie funkcjonująca na www.urzędu marszałkowskiego może 

zostać jedynie uzupełniona o elementy do wyszukiwania niezbędne dla PZK). 

Lista, po jej opracowaniu (aktualizacji) zostanie umieszczona na stronie ROPS/MODELU. 

http://www.urzędu/


 

 

Doradca ROPS, podczas spotkania zapozna WZK z przykładowymi pakietami usług 

opracowanymi w ramach Projektu: Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji 

społecznej (obowiązkowy pakiet, optymalny pakiet usług pomocy i integracji społecznej, pakiet usług 

społecznych z obszaru kompetencji niebędących zadaniami pomocy społecznej obszar kultury, zdrowia, 

sportu, kultury itp.) oraz modułami koszyka usług opracowanego w ramach Projektu: 

SCHEMATOM STOP. Oba opracowania mają służyć WZK do analizy usług w województwie 

zgodnie z metodyką pracy pomocowej, a przyszłości budowaniu nowych aktywności i usług, 

inspirowaniu do rozszerzania oferty usług i aktywności w odpowiedzi na potrzeby społeczne podmiotów 

i ich organów w województwie. 

Opracowana i dostępna lista będzie ważnym elementem współdziałania podmiotów WZK oraz 

wstępem diagnostycznym do analizy usług i aktywności na poziomie wojewódzkim . 

 

Udostępnienie listy: 

Rekomendacje z analizy będą zaprezentowane podczas spotkań WZK, upowszechnione na 

komisjach społecznych, spotkaniach dotyczących wojewódzkich programów  dot. uzależnienia, 

ubóstwa, osób starszych, wspierania rodziny, ekonomii społecznej) czy Zarządzie Województwa. 

Stwierdzone potrzeby w zakresie usług i aktywności mogą być przedmiotem dyskusji z władzami 

i radnymi województwa, posłużyć do opracowania nowych aktywności i usług oraz pozyskania 

dodatkowych środków na usługi lub nowych usługodawców oferty gminno-powiatowej lub 

wojewódzkiej. Można je wykorzystać do planowania celów i kierunków działań strategii, programów 

pomocowych, projektów socjalnych na poziomie podmiotów wojewódzkich.  

Lista/baza danych umieszczona na stronie ROPS będzie miała też wymiar informacyjny dla 

innych podmiotów pomocowych, gmin i powiatów, a także osób/rodzin. Może być przejrzystym 

sposobem bezpośredniego dotarcia do wsparcia.  

Dodatkowym elementem listy wojewódzkiej na Platformie Modelu/ROPS będzie możliwość 

swobodnego wyszukiwania aktywności i usług. Podczas wyszukiwania informacji można będzie 

wybrać jedną lub więcej opcji wyszukiwania ( słowa kluczowe), w tym: 

Wyszukiwanie dotyczące: powiatu, miejscowości 

Wyszukiwanie dotyczące: odbiorców ( w tym grupy, zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej) 

Wyszukiwanie dotyczące : obszaru aktywności lub usługi (socjalny, społeczno-integracyjny, zdrowia, 

prozawodowy, rodzinny, sport i kultura, prawny, edukacyjny, inne).  

 



 

 

 

ZAŁĄCZNIK :GMINNO-POWIATOWA LISTA AKTYWNOŚCI I USŁUG 

 

Aktywność społeczna - jest to dobrowolne działanie na rzecz określonej grupy lub środowiska: swojego 

lub zewnętrznego. Działanie to jest realizowane przez grupę osób (wolontariuszy, społeczników), które 

nie otrzymują wynagrodzenia. Koszty aktywności mogą być pokrywane ze źródeł własnych lub 

zewnętrznych. Aktywność może towarzyszyć usłudze społecznej, prowadzić do jej powstania lub z niej 

wynikać. Działanie to cechuje powtarzalność lub akcyjność.  

Przykładem aktywności społecznej jest: 

Chór parafialny występujący nieodpłatnie 

Zorganizowanie opieki nad dziećmi podczas żniw (opiekunowie nie są wynagradzani finansowo) 

Grupa wolontariuszy  

Grupa rodziców prowadzących orkiestrę dętą 

Wspólne spotkania Koła Gospodyń Wiejskich 

Grupy samokształceniowe 

Grupy samopomocowe 

Działanie OSP 

  



 

 

 

WZÓR LISTY AKTYWNOŚCI GMINNO-POWIATOWEJ: 

 

LLISTA AKTYWNOŚCI: POWIAT:……………………………….GMINA:  

DATA SPORZĄDZENIA: …………………………………………………………………………… 

 

AKTYWNOŚĆ  REALIZATOR / 

MIEJSCOWOŚĆ/ 

DNI I GODZINY 

ODBIORCY 

GRUPA 

Z- 

ZAMKNIĘTA  

 O- 

OTWARTA  

WARUNEK  

 

ODBIORCY  

GRUPA CELOWA ART. 

7 USTAWY O POMOCY 

SPOŁECZNEJ, 

NP. UBÓSTWO,  

NIEPEŁNOPRAWNOŚĆ 

PRZEMOC 

BEZRADNOŚĆ  

OBSZAR  
S- SOCJALNY 

SI- POŁECZNO-

INTEGRACYJNY 

Z- ZDROWIA 

P- 

PROZAWODOWY 

R- RODZINNY 

SK - SPORT I 

KULTURA 

P- PRAWNY 

E- EDUKACJI 

I-INNY 

1)DZIECI I MŁODZIEŻ 

Koło 

Wolontariuszy  

Szkoła Publiczna w  

LIPSKU 

WTORKI 16.00 

Młodzież 14-

15 lat 

Otwarta/ 

Zgoda 

rodziców 

X SI 

2) RODZINY Z DZIEĆMI 

     

3) OSOBY DOROSŁE 

Koło Brydżowe  REMIZA OSP W 

CZERWONYM, 

SR-PIĄTKI 18.00  

OTWARTA  X SK 

4) OSOBY STARSZE 

Klub Seniora  PON-SOBOTA 

8.00-14.00 

   

     

 

Usługa społeczna - jest to działanie podejmowane w ramach umowy/kontraktu, która określa m.in. 

wynagrodzenie osoby realizującej usługę, zakres świadczonych usług, prawa i obowiązki stron umowy, 

okres świadczenia usługi. Odbiorca usługi korzysta z niej bezpłatnie (całkowicie lub częściowo). Usługi 

mogą być realizowane bezpłatnie lub odpłatnie oraz uzupełniane lub zastępowane świadczeniami 

pieniężnymi. Realizacja usługi może być wykonywana samodzielnie lub zlecana, np. organizacjom 

pozarządowym, podmiotom ekonomii społecznej, podmiotom komercyjnym. 

 



 

 

Przykładem usługi jest: 

Chór parafialny koncertujący odpłatnie 

Zorganizowanie opieki nad dziećmi podczas żniw  (opiekunowie są wynagradzani finansowo) 

Szkolenia dla społeczności, liderów 

  



 

 

 

WZÓR LISTY USŁUG GMINNO-POWIATOWEJ: 

LISTA  USŁUG: POWIAT:……………… …………..GMINA: ……………………………….. 

DATA SPORZĄDZENIA: ………………………………………………………………………. 

 

USŁUGA  REALIZATOR / 

MIEJSCOWOŚĆ/ 

DNI I GODZINY 

ODBIORCY 

GRUPA 

Z- 

ZAMKNIĘTA  

O- 

OTWARTA  

 

WARUNEK  

ODBIORCY  

GRUPA CELOWA ART. 

7 USTAWY O POMOCY 

SPOŁECZNEJ, 

NP. UBÓSTWO,  

NIEPEŁNOPRAWNOŚĆ 

PRZEMOC 

BEZRADNOŚĆ  

OBSZAR  
S- SOCJALNY 

SI- POŁECZNO-

INTEGRACYJNY 

Z-ZDROWIA 

P- 

PROZAWODOWY 

R- RODZINNY 

SK - SPORT I 

KULTURA 

P- PRAWNY 

E- EDUKACJI 

I-INNY  

 

1) DZIECI I MŁODZIEŻ 

Zajęcia muzyczne  GOK KULESZE  

PON-PIATKI 

17.00 

Grupa pow.16 r. 

życia 

OTWARTA  

X SK 

     

2) RODZINY Z DZIEĆMI 

     

3) OSOBY DOROSŁE 

Poradnictwo 

psychologiczne 

OPS BRAŃSK 

Piątek 8.00-15.00 

OTWARTA    SI 

     

     

4) OSOBY STARSZE 

Usługi 

opiekuńcze   

PCK- cała gmina 

Codziennie 7.00-

15.00 

Otwarta, pow 60 r 

życia  

na zlecenie GOPS 

 Z  

S 

     

Usługi pomocy i integracji społecznej (zwane dalej usługami pomocy społecznej) to wszystkie formy 
pomocy i wsparcia klienta pomocy społecznej wymienione w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej (tekst jednolity dz. U. 2009 nr 175 poz. 1362) i innych ustawach tworzących prawo pomocy 
społecznej w szerokim sensie, niebędące świadczeniami pieniężnymi ani pomocą rzeczową, które są 
świadczone przez osoby lub zespoły osób posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe. Usługi 
mogą być świadczone w miejscu zamieszkania klienta lub w pomieszczeniach spełniających odpowiednie 
warunki.  

„Krajowy raport badawczy. Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup docelowych– diagnoza 
standaryzacji usług i model instytucji”, R. Szarffenberg (red.), wspólnota Robocza Związków organizacji 
Socjalnych, Warszawa 2011  



 

 

 

WOJEWÓDZKA LISTA AKTYWNOŚCI I USŁUG – WZÓR  

DATA SPORZĄDZENIA: ……………………………………………………………… 

 

USŁUGA / 

AKTYWNOŚ

Ć  

REALIZATOR / 

MIEJSCOWOŚ

Ć/ 

POWIAT/GMIN

A 

ODBIORCY 

GRUPA 

Z- 

ZAMKNIĘT

A  

O- 

OTWARTA  

 

WARUNEK  

ODBIORCY  

GRUPA CELOWA 

ART. 7 USTAWY O 

POMOCY 

SPOŁECZNEJ, 

NP. UBÓSTWO,  

NIEPEŁNOPRAWNO

ŚĆ 

PRZEMOC 

BEZRADNOŚĆ  

OBSZAR  
S- SOCJALNY 

SI- POŁECZNO-

INTEGRACYJN

Y 

Z- ZDROWIA 

P- 

PROZAWODOW

Y 

R- RODZINNY 

SK - SPORT I 

KULTURA 

P- PRAWNY 

E- EDUKACJA 

I- INNY  

 

1) DZIECI I MŁODZIEŻ 

    X SK 

     

2) RODZINY Z DZIEĆMI 

     

     

     

3) OSOBY DOROSŁE 

Poradnictwo 

psychologiczne 

OPS BRAŃSK 

Piątek 8.00-

15.00 

OTWARTA    SI 

     

     

4) OSOBY STARSZE 

Usługi 

opiekuńcze   

PCK- cała 

gmina 

Codziennie 

7.00-15.00 

Otwarta, pow 

60 r życia  

na zlecenie 

GOPS 

 Z  

S 

     

 

 

 


