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W 2012 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku po 
raz piąty przystąpiło do realizacji projektu „Aktywna integracja w 

powiecie płockim” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

ze środków budżetowych Powiatu Płockiego  
 

Projekt ten jest elementem działania priorytetu VII Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe 
centra pomocy rodzinie  

 

O projekcie w 2012 



Głównym celem projektu, podobnie jak w latach ubiegłych, była integracja społeczna  i 
zawodowa: 

 osób niepełnosprawnych i osób usamodzielniających się bezrobotnych, 

 osób nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

 osób będących w wieku aktywności zawodowej korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej 

W bieżącym roku projekt przewidywał realizację niżej wymienionych zadań: 

 szkolenia grupowe i indywidualne z doradcą zawodowym, psychologiem  i prawnikiem, 

 szkolenia połączone z warsztatami z zakresu motywacji i umiejętności psychospołecznych, 

 w ramach aktywizacji zdrowotnej dwutygodniowy wyjazd na turnus rehabilitacyjny, 

 ćwiczenia fizyczne usprawniające psychoruchowo lub zajęcia rehabilitacyjne, 

 szkolenia zawodowe dla usamodzielniających się wychowanków i osób niepełnosprawnych, 

 pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla usamodzielniających się  wychowanków, 

 zorganizowanie pikniku integracyjnego połączonego z warsztatami psychologicznymi dla 
rodzin zastępczych i otoczenia, 

 zorganizowanie forum dotyczącego praw i obowiązków dla rodzin zastępczych i otoczenia, 

 terapia psychologiczna i psychospołeczna dla wychowanków rodzin zastępczych, 

 sfinansowanie kosztów dojazdu uczestników projektu w związku z działaniami w projekcie, 

 zorganizowanie imprezy integracyjnej dla osób niepełnosprawnych objętych projektem i ich 
najbliższego otoczenia, 

 zorganizowanie konferencji dla rodzin zastępczych oraz konferencji podsumowującej projekt 
 

Nasze cele w 2012 roku  



Aktywną 
rekrutację 

zaczęliśmy w 
kwietniu 
2012 roku 

Komisja rekrutacyjna w ramach 
prowadzonej rekrutacji uczestników 

projektu w kwietniu wyłoniła 10 
wychowanków rodzin zastępczych, 18 
rodzin zastępczych z terenu powiatu 

oraz 51 osób niepełnosprawnych. 

W sumie w projekcie w roku 2012 udział 
brało 79 osób 

 



 
 
 

W ramach Projektu 3 lipca 2012 roku 
zorganizowano w ramach Programu 
Aktywności Lokalnej Forum dotyczące 
praw i obowiązków rodzin zastępczych i 
ich otoczenia. 
Szkolenie połączone z panelem 
dyskusyjnym skierowane było do: 

rodzin zastępczych, 
sądów rodzinnych w Płocku, Sierpcu i 

Gostyninie, 
kuratorów sądów rodzinnych, 
ośrodków pomocy społecznej i 

powiatowych centrów pomocy rodzinie, 
ośrodków adopcyjno-opiekuńczych. 

Jego celem było przybliżenie zagadnień 
związanych z Ustawą z dnia 9 czerwca 
2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej. 
Na spotkanie zaproszono  specjalistę z 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 
aby optymalnie przybliżyć zagadnienia i 
wspomóc w rozwiązywaniu trudnych 
spraw dotyczących realizacji zadań 
wynikających z  cytowanej Ustawy 

 

Forum – prawa i obowiązki rodzin 
zastępczych 

Płock, 3 lipca 2012 roku 



 
 
 

 



 
 

Warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym 
Leonów, 14-15 lipca 2012 roku 

 

Dwudniowe warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym, zorganizowane 
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku w ramach projektu , miały 

na celu wsparcie zawodowe i psychologiczne jego beneficjentów.  
Warsztaty odbyły się w miejscowości Leonów  w dniach 14-15 lipca 2012 roku 

 
 
 

- 18 rodzin zastępczych, 
- 10 wychowanków zastępczych form opieki. 

 



 
 

W warsztatach udział wzięło 101 osób 
 
  

 

51 osób niepełnosprawnych wraz  z 22 
opiekunami 

18 rodzin zastępczych 

10 wychowanków zastępczych form opieki 



… rozwoju 
umiejętności 

interpersonalnych 

 

 

Zajęcia prowadzone 
przez psychologa 
dotyczyły m.in. 

asertywności, radzenia 

sobie ze stresem i … 



Warsztaty z doradcą 
zawodowym dotyczyły 

kompetencji i 
predyspozycji 
zawodowych, 
umiejętności 

sporządzenia życiorysu 
zawodowego oraz … 

… listu motywacyjnego i 
metod poszukiwania pracy 







Warsztaty z psychologiem i pedagogiem dla rodzin 
zastępczych oraz wychowanków rodzin zastępczych 

Cierszewo, 21-22 lipca 2012 roku 

 
 

W  Ośrodku 
Rekreacyjno-

Szkoleniowym w 
Cierszewie odbyły się 

warsztaty z zakresu 
motywacji i umiejętności 

psychospołecznych z 
psychologami   i 

pedagogiem. 
Uczestnikami  

warsztatów były rodziny 
zastępcze zagrożone 

wykluczeniem 
społecznym oraz 

wychowankowie tych 
rodzin, łącznie wzięło w 

nich udział 60 osób 
 



Dzieci w 
wieku 3-11 

lat 
Rodziny 
zastępcze 

Dzieci w wieku 12 – 17 lat 

W ramach warsztatów wyodrębniono trzy grupy zajęciowe 



Warsztaty dla rodzin 
zastępczych 

poświęcone były 
podniesieniu 
kompetencji 

społecznych w 
zakresie komunikacji 
interpersonalnej oraz 
metod rozwiązywania 

konfliktów, nauce 
form radzenia sobie ze 
stresem, z uczuciami 
smutku i złości przez 

wprowadzenie 
elementów treningu 
zastępowania agresji 

oraz  wyposażeniu 
uczestników w wiedzę 

o dostępnych 
instytucjach oraz 

osobach udzielających 
pomocy i wsparcia w 

sytuacjach 
problemowych 



 
 

Dla grupy dzieci w wieku 3 – 11 lat koncepcja zajęć zakładała, że ujawnione przez 
dziecko umiejętności społeczne w jednej grupie, będą się pojawiały również 

innych grupach. Dlatego też stworzenie warunków do zdobywania pozytywnych 
doświadczeń, budowania pozytywnych relacji zwiększają szansę na ich powielanie 

poza realiami warsztatowymi 

 



Dla grupy dzieci w wieku 12 – 17 lat celem zajęć było: 
- przedstawienie „aktu działania”, 

-kształtowanie świadomości konieczności realizowania: celów konkretnych, 
zadań, czynności, 

- wskazanie na trudności, przeszkody, problemy w realizacji zadań, 
- kształtowanie umiejętności pokonywania trudności i rozwiązywania 

problemów 
 











Turnus rehabilitacyjny 
Jarosławiec, 18 – 31 sierpnia 2012 roku 

 

Pomorskie Centrum Rehabilitacji Zdrowia i Urody Szpital-Sanatorium 
„Panorama Morska” w Jarosławcu było w dniach 18 - 31 sierpnia 2012 r. 

organizatorem czternastodniowego turnusu rehabilitacyjnego dla 68 
osób, w tym 46 osób niepełnosprawnych i 22 opiekunów -Beneficjentów 

Projektu 

 



Podczas pobytu w 
nadmorskim sanatorium 

Beneficjenci uczestniczyli w 
rehabilitacji zdrowotnej i 

społecznej. Korzystali 
codziennie z bezpłatnych 

indywidualnych zabiegów 
rehabilitacyjnych, a także z 

bogato wyposażonego 
zaplecza rekreacyjnego 

ośrodka: kąpieli w 
Aquaparku z podgrzewaną 
wodą, aerobiku wodnego z 
instruktorem, inhalacji w 

tężniach solankowych, 
siłowni, przejażdżek 

rowerowych, zajęć 
sportowych i plastycznych, 
hipoterapii, nordic walking 



Program kulturalno-
oświatowy 

zaproponowany 
przez organizatora 

był bogaty w 
koncerty oraz 

zabawy prowadzone 
przez 

profesjonalnych 
animatorów kultury 
tj.: karaoke, występy 
cyrkowe czy imprezy 
tematyczne: „Disco 

Mambo”, „Poznajmy 
się jeszcze raz”, 
„Kalambury”, 

„Randka w ciemno”, 
„Spotkanie przy 

muzyce biesiadnej”, 
„Święto pieczonego 

ziemniaka” oraz 
wiele innych zabaw z 

muzyką na żywo 



Niezapomnianych 
wrażeń dostarczyły 

również imprezy 
zorganizowanie na 

widowiskowej 
scenie Aquaparku: 
koncert cygański z 

pokazem sztucznych 
ogni, kabareton czy 

rewia tańców 
międzynarodowych.  
Ponadto, w ramach 
turnusu odbyła się 

wycieczka do 
Darłowa połączona 

ze zwiedzaniem 
Zamku Książąt 

Pomorskich, rejs 
statkiem po Morzu 

Bałtyckim oraz 
pobyt w strefie Spa 

& Wellness 



Beneficjenci bardzo 
aktywnie uczestniczyli we 

wszystkich atrakcjach, z 
radością bawili się i 

wspólnie biesiadowali…  

 

…a do domu wrócili 
wzbogaceni o nową wiedzę, 

doświadczenia i piękne 
wspomnienia 



Piknik Integracyjny dla Rodzin 
Zastępczych i ich otoczenia 
Płock, 30 sierpnia 2012 roku  

 
Na terenie płockiego 
MOSiR-u przy Placu 
Dąbrowskiego odbył 

się Piknik 
Integracyjny 
połączony z 
warsztatem 

psychologicznym w 
ramach Programu 

Aktywności 
Lokalnej. Celem 

imprezy była 
aktywizacja i 

integracja rodzin 
zastępczych oraz ich 

otoczenia, 
beneficjentów 

projektu „Aktywna 
integracja w powiecie 

płockim”. 
W Pikniku wzięło 

udział 80 osób 
 



Organizatorzy zapewnili przybyłym gościom doskonałą 
zabawę i wypełnili czas pikniku grami, zabawami i 

konkursami… 



…przejażdżka Ciuchcią Tumską 

turniej piłkarzyków stołowych 

pokaz baniek mydlanych 



Po wspólnych grach i zabawach na wszystkich 

zaproszonych gości czekał smaczny poczęstunek 
 







Środowiskowy Piknik Integracyjny 

Bielsk, 9 września 2012 roku  

 
 

W Bielsku odbył się po raz kolejny Środowiskowy Piknik 
Integracyjny dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia, rodzin 

zastępczych oraz osób usamodzielnianych  

 



Piknik został zorganizowany 
przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Płocku  

w ramach projektu pn.: 
"Aktywna integracja w 

powiecie płockim" 
współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz z budżetu 

Powiatu Płockiego  



Plakat oraz zaproszenie na Środowiskowy Piknik Integracyjny  
Bielsk, 9. września 2012 roku 



Pan Michał Boszko - Starosta Płocki 
objął Piknik Honorowym Patronatem 



Piknik rozpoczęła uroczysta 
msza święta w intencji osób 

niepełnosprawnych i 
usamodzielnianych w 

kościele pw. Jana Chrzciciela 
w Bielsku. Po mszy św. 

zaproszeni goście 
przemaszerowali na plac przy 
Gminnym Ośrodku Kultury 

w Bielsku 



Starostę Płockiego reprezentował 
Pan  

Lech Dąbrowski 
Członek Zarządu Powiatu 

(w środku) 

 

Zebranych gości powitali - 

Pani  

Małgorzata Lewandowska 

Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w 

Płocku 

 oraz  

Pan Józef Jerzy Rozkosz  

Wójt Gminy Bielsk  



Część artystyczną rozpoczął występ Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Bielsku pod batutą kapelmistrza Jana Wojtasa 



Wystąpili również:  
Grupa Cygańska „ROMEN”  



Zespół Pieśni i Tańca „Wisła”  

oraz solistki- Patrycja Malinowska, Ewelina Lewandowska i Paulina Mikos 



Nie zabrakło również elementów humoru, który 
zaprezentowali artyści z Zespołu „Mucha” 

funkcjonującego w Domu Pomocy Społecznej w 
Koszelewie 



Gwiazdą pikniku był  
IVAN KOMARENKO 



Nad bezpieczeństwem uczestników od strony medycznej czuwała 
Maltańska Służba Medyczna a Polski Czerwony Krzyż w Płocku 

zaprezentował udzielanie pierwszej pomocy medycznej na fantomach i 
sposób kontaktowania się ze służbami ratowniczymi  

 



Ponadto czynne były punkty informacyjne: KRUS, 
PUP w Płocku, WUP Filia w Płocku 



Domy pomocy 
społecznej z terenu 
powiatu wystawiły 
wyroby rękodzieła 

swoich 
podopiecznych 



Warsztaty z autoprezentacji, wsparcia oraz aktywizacji pełnoletnich 

wychowanków zastępczych form opieki i rodzin zastępczych 

Uniejów, 24-25 września 2012 roku 

 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Płocku 
zorganizowało w 

Uniejowie 
dwudniowe 
warsztaty z 

autoprezentacji, 
wsparcia oraz 
aktywizacji 

pełnoletnich 
wychowanków 

zastępczych form 
opieki i rodzin 

zastępczych 



Celem warsztatów, przeprowadzonych przez psychologów oraz specjalistkę ds. 
autoprezentacji, było przekazanie uczestnikom wiedzy w jaki sposób człowiek 

poprzez swoje wypowiedzi, zachowania i sygnały niewerbalne wyraża kim jest, albo 
za kogo chciałby być uważany 



Tematyka warsztatów 
obejmowała savoir - 

vivre oraz wizaż 

 
 



Na zajęciach omówiono wiele 
zagadnień m.in.: 

przygotowanie się do 
rozmowy kwalifikacyjnej i 

zachowanie w trakcie jej 
prowadzenia z potencjalnym 

pracodawcą, etykietę 
przyjmowania gości, 

komunikację międzyludzką, 
makijaż i dbanie o skórę 

 



Ponadto, ćwiczenia 
ukazały to,  jak duży 
wpływ na kontakt z 
drugim człowiekiem 
ma autoprezentacja 
oraz jak bardzo jest 

przydatna w 
aktywnym 

poszukiwaniu pracy 

Liczne ćwiczenia 
praktyczne 
uświadomiły 
uczestnikom, że 
troszcząc się o swój 
wygląd zewnętrzny 
oraz zachowanie i 
sposób mówienia 
sprawiamy, że w 
życiu prywatnym, 
jak i zawodowym 
jesteśmy odbierani 
jako osoby pewne 
siebie, kompetentne 
i atrakcyjne, co 
wpływa także na 
nasze postrzeganie 
świata 
zewnętrznego, które 
staje się pozytywne  



Poza warsztatami organizatorzy 
zapewnili uczestnikom atrakcje - 
wizyty: na uniejowskim Zamku 

Arcybiskupów, w Zagrodzie 
Młynarskiej, w średniowiecznym 
Kasztelu Rycerskim oraz pobyt w 
kompleksie termalno- basenowym 

Termy Uniejów. 
Okoliczne malownicze tereny i piękna 

nadwarciańska przyroda stworzyły 
znakomite warunki dla aktywnej 
integracji uczestników projektu 

 



W ramach projektu 68 osób, niepełnosprawnych uczestników projektu oraz ich 
opiekunów,  brało udział w dwudniowym wyjeździe połączonym z warsztatem 

podstawowych kompetencji społecznych w Hotelu „Monet” w Łysomicach koło Torunia 

Warsztaty podstawowych kompetencji społecznych dla osób niepełnosprawnych 
Łysomice k. Torunia, 29 – 30 września 2012 roku 



Zajęcia poprowadził 
doświadczony pedagog i 

psycholog, a ich celem było: 
 

• doskonalenie kompetencji 
komunikacyjnych, 

• usprawnienie komunikacji z 
innymi, 

• rozpoznawanie 
podstawowych emocji i 

ekspresji u innych, 
• dostrzeganie związku 

pomiędzy własnymi stanami 
somatycznymi a przeżyciami   

emocjonalnymi (kontrola 
własnych emocji), 

• nauka asertywnego 
wyrażania własnych potrzeb 

oraz szanowania zdania 
innych ludzi, 

• budowa swojego 
pozytywnego wizerunku, 
• uświadomienie wpływu 

sposobu mówienia i postawy 
ciała na odbiór przez inne 

osoby 



Pierwszy dzień 
warsztatów 

został 
zakończony 

uroczystą kolacją 
integracyjną 
połączoną z 

zabawą taneczną. 
Pomimo 

napiętego 
harmonogramu 
zajęć znalazł się 
również czas na 

rekreację. 
Uczestnicy mieli 

możliwość 
skorzystania z 

zaplecza 
rekreacyjnego 
oferowanego 

przez ośrodek:  
basenu, kręgli 

oraz bilarda 



Pierwszego dnia 
wyjazdu 

uczestnicy mieli 
okazję poznać 

tajemnice 
toruńskiej 

starówki oraz 
wybrać się w 

podróż 
kosmiczną  w 
planetarium  



Beneficjenci 
wzięli także 

udział w żywej 
lekcji historii 

podczas 
zwiedzana 
Zamku w 
Golubiu-

Dobrzyniu, 
połączonego z 
wystrzałami 

salw armatnich i 
poczęstunkiem 

miodem 
pitnym. Wyjazd 

zakończył 
uroczysty 

staropolski 
obiad w 

klimatycznej 
restauracji 
zamkowej   



Warsztaty sprawiły, 
że w uczestnikach 

wzrosła samoocena i 
poczucie własnej 
wartości, a dzięki 

wskazówkom 
specjalistów zostali 
zmotywowani do 

większej 
samodzielności w 

działaniu oraz 
aktywności w życiu 

społecznym i 
zawodowym 



Warsztaty z zakresu motywacji i umiejętności psychospołecznych 
Warszawa, 17-18 października 2012 roku 

 W dniach 17 – 18 
października 2012 
roku, Powiatowe 
Centrum Pomocy 

Rodzinie w Płocku 
zorganizowało 

dwudniowy  

wyjazd  

do Warszawy 
połączony z 

warsztatem z zakresu 
motywacji i 

umiejętności 
psychospołecznych  



W ramach warsztatów odbyły się zajęcia z: psychologiem, 
pedagogiem i pracownikiem socjalnym.  

Zajęcia z 
psychologiem 

dotyczyły 
psychologicznych 

aspektów 
rozwoju 

osobistego, 
skupiając uwagę 

przede wszystkim 
na samoocenie i 

pracy nad jej 
podwyższeniem 

Pedagog podczas zajęć podjął temat tolerancji i szacunku dla innych 
ludzi, a Pracownik socjalny zapoznał uczestników ze swoją pracą oraz 

wynikającymi z niej zadaniami i obowiązkami  



Uczestnicy uzyskali także informacje od organizatorów o 
dalszych możliwościach wsparcia oraz zadaniach 

zrealizowanych dotychczas w ramach projektu 

 



Konferencja dla rodzin zastępczych 

Płock, 25 października 2012 roku 

W dniu 25 października 2012 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku 
zorganizowało Konferencję dla rodzin zastępczych, której celem była pomoc w 

rozwiazywaniu problemów, jakie napotykają wszyscy ci, którzy pełnią funkcję rodzin 
zastępczych 

 



Na spotkanie zaproszono: Rodziny Zastępcze z terenu powiatu płockiego, 
Panią Krystynę Brudzyńską - Kierownika Wojewódzkiego Ośrodka 

Adopcyjnego – Oddział Zamiejscowy w Płocku oraz  Panią Danutę Lewicką 
– Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 w Nowym Bronowie 

 



 
 

Elementy prawa rodzinnego i 
opiekuńczego, które omówiła 

Pani Katarzyna  
Osowicz – Szewczyk   

– radca prawny 

Tematyka konferencji obejmowała: 

Zagadnienia dotyczące 
problemów logopedyczno – 

pedagogicznych, które 
przedstawił  Pan Łukasz 

Jakubowski – pedagog terapeuta 
Integracji Sensorycznej z Poradni 

LOGOVITA 



 
Rozwiązywanie problemów 

wychowawczych – radzenia sobie 
ze stresem, metody 

rozwiązywania konfliktów, jak 
rozmawiać z młodzieżą o 

sprawach dotyczących 
dojrzewania seksualnego, które 

przedstawiła Pani Anna 
Zawadzka - psycholog seksuolog 

Rozwiązywanie problemów 
opiekuńczo–wychowawczych, 

sposoby  ich rozwiązywania, jak 
komunikować się z dziećmi i 

młodzieżą, które zaprezentował 
Pan Janusz Kuśmierczyk – 

psycholog terapeuta 



W dniach 23-24 

listopada  2012r. 

niepełnosprawni 

uczestnicy projektu 

wraz ze swoimi 

opiekunami  wzięli 

udział w warsztatach z 

autoprezentacji 

zorganizowanych  w 

Domu Zdrowia „Lila” 

w Ciechocinku.  

Szkolenie zostało 

podzielone na trzy 

moduły tematyczne:  

- savoir vivre i 

autoprezentacja,  

- wizaż, 

 - fryzjerstwo 

Warsztaty z autoprezentacji dla osób niepełnosprawnych 

Ciechocinek, 23-24 listopada 2012 roku 



Przez dwa dni 68 osób korzystało z praktycznych porad i zajęć teoretycznych 
wykwalifikowanych  trenerów. Uczestnicy zgłębiali wiedzę  dotyczącą podstawowych zasad 

odnoszących się do dobrych manier, etykiety, obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich, 
reguł grzecznościowych, a także za zakresu dbania  o swój zewnętrzny  wizerunek.  



Korzystając  z 
praktycznych 
wskazówek  
wizażystki i 

fryzjera  
uczestnicy 
spotkania 

uzyskali wiedzę  
na temat typów 

skóry i jej 
pielęgnacji, zasad 
doboru   makijażu 
i odpowiedniego 
stroju do różnych 
sytuacji. Ponadto, 

osoby chętne  
miały okazję 

oddać się 
bezpośrednio w 

ręce stylistów i na 
miejscu przejść 

zaskakującą 
metamorfozę 

swojego 
wizerunku 



Drugiego dnia  
warsztaty zostały 

wzbogacone o 
wykład prawnika, 

który poruszył 
najważniejsze 
zagadnienia 

dotyczące ulg i 
uprawnień dla osób 
niepełnosprawnych 

oraz problemów, 
jakie 

niepełnosprawni 
napotykają w 
instytucjach 
publicznych 

 



Pomimo bardzo napiętego harmonogramu warsztatów znalazł się również czas 
na spacer po malowniczym Ciechocinku, a wieczorem – na uroczystą kolację 

połączoną z zabawą taneczną  
 
 



W ramach Projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku 
zorganizowało także dla jego Beneficjentów:  

 
 

 bezpłatne kursy zawodowe dla 12 osób w tym 7 pełnoletnich wychowanków 
zastępczych form opieki z zakresu: 

 prawa jazdy kat. B – 4 osoby  
 kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym – 1 osoba 
 języka angielskiego - poziom średniozaawansowany – 7 osób 
 grafiki komputerowej – 1 osoba 
 wychowawca kolonijny – 1 osoba 
 fryzjerstwa – 1 osoba  
 projektowania stron internetowych – 1 osoba 
 pomoc rzeczową polegającą na zakupie mebli oraz sprzętu AGD dla 3 wychowanków 

zastępczych form opieki  
 terapię psychologiczno-psychospołeczną dla 10 wychowanków zastępczych form opieki  
 bezpłatne zabiegi rehabilitacyjne dla 36 osób niepełnosprawnych 




