
dostęp do zintegrowanych usług
społecznych w zakresie kompleksowego 
wspierania rodziny poprzez rozwój usług 

wspierających rodzinę w prawidłowym pełnieniu 
jej funkcji  w każdej fazie cyklu życia rodziny



Projekt realizowany w partnerstwie

ze Stowarzyszeniem „Na Rzecz Rozwoju 

Miasta i Gminy Debrzno” 
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Centrum Rodzin

• warsztaty umiejętności rodzicielskich 

(dla 20 rodziców)

• grupy wsparcia, grupy samopomocy 

• pomoc psychologiczna

• pomoc prawna

• wsparcie środowiskowe - 2 asystentów rodziny

• poradnictwo rodzinne, terapia, mediacje, 

pomoc psychologiczna

• zapewnione zostaną: poczęstunek i materiały

na warsztaty



Placówka Wsparcia Dziennego 

dla 20 dzieci

• 2 wychowawców 

• zajęcia z języka obcego

• warsztaty artystyczne

• zajęcia z zakresu kompetencji informatycznych

• zajęcia z zakresu świadomości i ekspresji 

kulturalnej

• praca podwórkowa - kolorowe podwórka  

(min. 10 dzieci)

• zapewnione zostaną poczęstunek i materiały 

na zajęcia



Centrum Usług Opiekuńczych - Klub 

Seniora dla 15 osób

• opiekun 

• zajęcia z zakresu kompetencji informatycznych

• zajęcia aktywizujące z zakresu kultury fizycznej

• zajęcia rehabilitacyjne

• poradnictwo prawne

• poradnictwo psychologiczne, rodzinne

• zapewnione zostaną: poczęstunek i materiały  

na zajęcia



Punkt Usług Opiekuńczych

• usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania 

dla 5 osób

• zatrudnienie 5 osób świadczących usługi 

opiekuńcze



Wsparcie opiekunów osób niesamodzielnych

• poradnictwo prawne

• poradnictwo psychologiczne, rodzinne

• organizacja grupy wsparcia

• zapewniony zostanie poczęstunek na spotkania

grupy wsparcia



Pokój 
warsztatów 
rodzicielskich

Pokój 
poradnictwa 
prawnego 
i mediacji

Pokój 
asystentów 
rodzin

Pokój porad 
psychologicznych

Zaplecze  
socjalne 
pracowników

Szatnia dla 
uczestników

Toalety 

PIWNICA

Centrum Rodzin



Pracownia 
kreatywności 
i organizacji czasu 
wolnego  wraz 
z zapleczem 
i magazynem

Pracownia 
wsparcia 
dziennego 
i zaplecze 
socjalne

Bawialnia 
i biuro

Pracownia 
rozwoju 
kompetencji 
i zaplecze 

Pokój do 
muzykoterapii 
i pokój wyciszeń

Magazyn 
sprzętu do 
zajęć 
podwórkowych

PIWNICA

Placówka Wsparcia Dziennego



Pomieszczenia 
Klubu Seniora,  
zaplecze socjalne 
Klubu (aneks 
kuchenny ), 
szatnia

Pomieszczenie 
aktywności 
ruchowej 
seniorów

Biuro usług 
opiekuńczych

Pokój wyciszeń 
i poradnictwa 
psychologicznego

PARTER

Centrum Usług Opiekuńczych



Pomieszczenie 
ergoterapii

Biuro ergoterapii, 
zaplecze, magazyn

PIĘTRO

Punkt Usług Opiekuńczych



CENTRUM  RODZIN

Wartość projektu  1 364 912,40 zł

w tym:

• 1 299 916,57 zł dotacja UE

• 64 995,83 zł wkład własny


