
 
PAKIET USŁUG POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DLA RODZIN Z DZIEĆMI +, 

Lp. Nazwa i zakres 
usługi 

Rodzaj usługi Odbiorcy 
usługi 

Obszar 
interwencji EFS 

Warunki 
kwalifikowana 

Typ kwalifikowania Uzasadnienie 

1. Placówka Wsparcia 
Dziennego (PWD) 

prowadzona  
w formie opiekuńczo-

specjalistycznej  
 

Organizacja  
i prowadzenie 3 PWD  

 
zapewniających 

dzieciom   
i młodzieży opiekę  

i wychowanie, pomoc 
w nauce, organizację 

czasu wolnego, 
zabawę i zajęcia 
sportowe, rozwój 
zainteresowań,  

a także w zależności 
od indywidualnych 
potrzeb organizacja 

zajęć 
socjoterapeutycznych, 

terapeutycznych, 
korekcyjnych, 

kompensacyjnych oraz 

W ramach działalności PWD 
realizacja usług: 

 
 - zapewnienie dzieciom   

i młodzieży opieki  
i wychowania,  

- pomoc w nauce, 
- organizacja czasu wolnego,  
- zabawa i zajęcia sportowe,  

- zajęcia rozwijające 
zainteresowania; 

  
a także w zależności od 
indywidualnych potrzeb 

organizacja zajęć: 
 

- socjoterapeutycznych, 
- terapeutycznych, 

- korekcyjnych, 
kompensacyjnych,  
- logopedycznych, 

- terapii pedagogicznej,   
- terapii psychologicznej, 

- socjoterapii.  
 

W ramach działalności PWD 

Dzieci  
i młodzież  
w wieku:  

od 7 do 18 
lat oraz 
rodzicie 
dzieci i 

młodzieży  
w wieku:  

od 7 do 18 
lat /  

 

1) Wsparcie 
rodziny  
i pieczy 
zastępczej, 

Dzieci i młodzież w 
wieku od 7 do 18 
lat zamieszkałe/a 
na terenie gminy 

Adamówka / 
Rodzice dzieci  

i młodzieży 
uczestniczących  

w zajęciach; 

Wniosek wraz z 
oświadczeniem osoby 
zainteresowanej, jej 

przedstawiciela 
ustawowego albo 

opiekuna faktycznego, 
indywidualny plan 

usług społecznych – 
przewidywana liczba 

osób korzystających z 
usług: PWD – 45 oraz 

poradnictwo 
specjalistyczne: 30; 

Zasadność 
świadczenia usług  
z zakresu wsparcia 

rodziny, 
a w tym pieczy 

zastępczej  
(np. placówki wsparcia 

dziennego, świetlice 
środowiskowe) 

potwierdziło ok. 90% 
osób, które wzięły 

udział w wywiadach 
indywidualnych; 



logopedycznych, 
realizujących  

w szczególności 
terapię pedagogiczną, 

psychologiczną  
i socjoterapię.  

W ramach działalności 
PWD prowadzone 

będzie także 
poradnictwo 

specjalistyczne,  
w szczególności 
psychologiczne, 

prawne i rodzinne dla 
rodziców uczestników.  

prowadzone będzie także 
poradnictwo specjalistyczne 

dla rodziców uczestników  
w zakresie: 

 
- poradnictwa 

psychologicznego, 
- poradnictwa prawnego, 
- poradnictwa rodzinnego. 

 
  

2.  Opieka nad dziećmi 
do lat 3 –  

 

Usługa zabezpieczenia opieki 
oraz wyżywienia dzieciom od 

20 tygodnia życia do 3 lat  
w ramach działalności 
Dziennego Opiekuna. 

Dzieci od 20 
tygodnia 

życia do 3 lat 
oraz ich 
rodziny 

1) Opieka nad 
dziećmi do 
lat 3. 

 

Dzieci od 20 
tygodnia życia do 3 
lat oraz ich rodziny 
zamieszkujące na 

terenie Gminy 
Adamówka. 

Wniosek wraz  
z oświadczeniem 

osoby 
zainteresowanej, jej 

przedstawiciela 
ustawowego albo 

opiekuna faktycznego, 
indywidualny plan 
usług społecznych, 

przewidywana liczba 
osób korzystających z 

usługi – 15. 

Wśród badanych 
mieszkańców gminny 

Adamówka 90% 
wskazało na potrzebę 
wsparcia w zakresie 

opieki nad dziećmi do 
lat 3. 

 


