
Współpraca z Instytucjami 

wspierającymi rodziców i uczniów



INSTYTUCJE

wspierające rodziców / uczniów

• Gminny / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS/

• MOPS).

• Urząd Gminy/ Miasta

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR).

• Poradnia psychologiczno-pedagogiczna.

• Organizacje pozarządowe ( fundacje, stowarzyszenia, organizacje 

kościelne).

• Dom Samotnej Matki.



• Sąd Rodzinny / Kurator Sądowy.

• Placówki opiekuńczo – wychowawcze.

• Domy Pomocy Społecznej.

• Dom Dziecka

• Poradnia Leczenia Uzależnień.

• Przedszkola, Szkoły Publiczne.

• Policja

• Przychodnia Lekarska / Szpital



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

Ustawa o pomocy społecznej wyróżnia następujące rodzaje świadczeń z pomocy 

społecznej: świadczenia pieniężne i świadczenia niepieniężne (art. 36 Ustawy o 

pomocy społecznej).



Świadczeniami pieniężnymi są:

• zasiłek stały,

• zasiłek okresowy,

• zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

• zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,

• pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,

• wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.



Świadczeniami niepieniężnymi są:

• praca socjalna,

• składki na ubezpieczenie zdrowotne,

• składki na ubezpieczenie społeczne,

• pomoc rzeczowa, w tym ekonomiczne usamodzielnienie,

• sprawienie pogrzebu,

• poradnictwo specjalistyczne,

• interwencja kryzysowa,

• posiłek,

• schronienie,

• niezbędne ubranie,



• usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych 

domach pomocy,

• specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,

• pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,

• pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym mieszkaniu 

chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie 

rzeczowej dla osób usamodzielnianych.



• Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej – w przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego 
marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub 
korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź 
marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić 
ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie 
pomocy w formie świadczenia niepieniężnego





Urząd Gminy / Gmina 

Frysztak 

• https://frysztak.pl/

• https://bip.frysztak.pl/

https://frysztak.pl/
https://bip.frysztak.pl/


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rehabilitacji 
społecznej osób niepełnosprawnych oraz ich 

zatrudnieniu. 



Misją Funduszu jest ułatwianie osobom 

niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu 

zawodowym i społecznym.



Programy realizowane obecnie…

• Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

• Dostępność ponad barierami

• Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością

• Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

• Pilotażowy Program „Praca - Integracja”

• Pilotażowy program "Rehabilitacja 25 plus"

• Program „Zajęcia klubowe w WTZ”

• Aktywny samorząd

• Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami

• Program wyrównywania różnic między regionami III

• Wsparcie Inicjatyw

• Program "STABILNE ZATRUDNIENIE"

• Pilotażowy program „ABSOLWENT” 

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepnosc-ponad-barierami/
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/centra-informacyjno-doradcze-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia/
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pilotazowy-program-prac/
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pilotazowy-program-rehabilitacja-25-plus/
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/partnerstwo-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami/
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/wsparcie-inicjatyw/
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-stabilne-zatrud/
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pilotazowy-program-abso/


PIECZA   ZASTĘPCZA 

Rodzinę zastępczą tworzą małżonkowie 

lub osoba niepozostająca w związku 

małżeńskim, w której umieszczono 

dziecko w celu sprawowania nad nim 

pieczy zastępczej.







• https://www.facebook.com/watch/?v=2969628669945865

https://www.facebook.com/watch/?v=2969628669945865


Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

• Udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej i logopedycznej dzieciom i 
młodzieży (do ukończenia szkoły średniej), a także ich rodzicom (opiekunom 
prawnym) i nauczycielom w zakresie wychowania i kształcenia.

• Pracownicy Poradni udzielają porad, pomocy psychologicznej, pedagogicznej i 
terapeutycznej. W razie potrzeby kierują do innych kompetentnych osób lub 
instytucji. Z naszej pomocy mogą korzystać uczniowie, ich rodzice i nauczyciele 
przedszkoli, szkół i placówek z terenu powiatu Strzyżowskiego.

• Pomoc oferowana w Poradni jest bezpłatna. Nie jest wymagane żadne 
skierowanie, wystarczy wniosek rodziców lub prośba samego dziecka. Zapewniamy 
dyskrecję i pełną poufność informacji.



Formy pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej

• 1. DIAGNOZA

•
2. TERAPIA

•
3. ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA UCZNIÓW

•
4. POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA DLA NAUCZYCIELI

•
5. POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA DLA RODZICÓW

•
6. PORADNICTWO DLA UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, RODZICÓW

•



Organizacje pozarządowe 

(fundacje, stowarzyszenia, organizacje kościelne)

• Ziemia Frysztacka Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju

tel. 17 27 77 044

• Stowarzyszenie „Gogołów bez Granic" w Gogołowie 

tel. 693165259 

• Fundacja „Morgan”

tel. 532357979



• Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Twierdza 

sriptwierdza@gmail.com     Twierdza 236

• Fundacja Troska, tel.  509554335 Kozłówek 

• Stowarzyszenie przy SOSW we Frysztaku: „Jest Taka Sprawa”. 

• Strzyżowskie Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Strzyżów ul. 

Przecławczyka 5, Strzyżów



Dom Samotnej Matki
• Dom samotnej matki oferuje nieodpłatną pomoc samotnym opiekunom 

z dziećmi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Ośrodek 
zapewnia nie tylko dach nad głową, ale także m.in. pomoc materialną, 

psychologiczną i prawną.

W Polsce funkcjonuje ponad 60 domów samotnej matki, które zwykle prowadzone 
są przez instytucje kościelne 

oraz organizacje pozarządowe.

Dom Samotnej Matki Interwencji Kryzysowej

Caritas Diecezji Rzeszowskiej

Księdza Józefa Sondeja 7, 35-011 Rzeszów 

tel. 17 8507230



Sąd Rejonowy

• Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich w Strzyżowie tel. 17 27 68 100

• Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich w Krośnie tel. 13-437-52-40

• Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich w Jaśle tel. 13 446 20 80

KURATOR  RODZINNY 

osoba delegowana przez sąd, która ma za zadanie nadzorować 

konkretnego członka społeczeństwa lub rodzinę.



• Instytucje i organizacje wspierające edukację ekologiczną



Urząd Pracy w Strzyżowie

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy:

• ABC bezrobotnego i poszukującego pracy

• Poszukiwanie pracy, rekrutacja

• Pośrednictwo Pracy

• Pośrednictwo zawodowe

• Podnoszenie kwalifikacji 

• Świadczenia pieniężne



WSPÓŁPRACA Z…

• Lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarką

• Policją

• Z Władzami lokalnymi i samorządowymi

• Strażą Pożarną

• Gminnym Ośrodkiem Kultury, Biblioteką Publiczną



Dziękuję za uwagę

A. Kubiak

M. Pawlik


