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Gminny Ośrodek Pornocy Społecznej w §trawczynie

ogłasza natlór do świetlic środowiskowych

pr*wadzonych lv ranrach projektu ,,Świetlice Śrttlowiskorvo-Terapeutyczne w Gminie
Strawczyno' realizorvanego przez Gminę Strar,vczynlGrninny Ośrodek Ponrocy Społeczne,j
w Strarvczynie li, partnerstliie z Powiatoł.va Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna
lv Piekclszorvie. Prr;jekt jest współfinansowanv zę środkółv IJnil Errropejskiei
w ramach truropejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacl,jnego
Wojelvóciztrła Swiętokrzyskiego na ]ata 20t4-2aż,a (RPOWS ż(}14-2a2}i OE Prior,.,tetowa IX"
\,Vłączenie społeczne i rvalka z ubóstrł,em Działanie 9,2 i.Jłatwienie dostępu dtł łrysokiej iakości
usług społecznvch i zdrcli,votnych Foddziałanie 9,2.1 Rozwój wysokiej jakości usług
społecznych.

T}LA K{}GO:

f}rojekt przeznaczony jest dla dzieci i młodziezy, od 6 do i6 roku z3,,cia, zanrieszku|ący,ch na
tęrenie Gminy- Strarvczyn, którzy są z grup zaslozony,ch rłlvklur:zęrriern społecznym. Oznacza
t§, ze przrjrnrrjerny dzieci i rnłodziez:

* znigp€łnosprarvnościami,

" z rłdzin korzystającvch z Programu Operac.vjnego Porrroc Zvrvnosciorr-a.
. przeby\vające w ple§zy zastepczej oraz 7, rodzin przeżrywającvch trudnł;ści rv pełnieniu

iun kcj i opi ek ur'r czc1-lł_vch o lvalł,czych,
* z łodzin potrzebrłjącvcir rłsparcia- korzvstającl,ch ze świadezeń pornocy społecznej,
. z rodzln klvalit-ikrr"lących sie do objgcia wsparcietn polnocy społecznej z powodów:
. nbóstwa,
. sieroctr,va,
. bezrobocia,
. niepełnosprarvności,
e prz€tl,i0cy, alkoholizmu, itp.,

" dłu8łtrivałei lrrb cięzkiej charoby,
. rvielodziętności,
. b},,cia rodziną niepełną.
n rdarzęnią lłłsorł,ego, sytuacji un'*zysorłcj.
. klęski ż.l rviołttirc.;

GDZl§,:

lJtrł'orzvnry trzy śrvietlice środorviskowę rv siedzilrach śivietlic rviejskich rv miejscawościach,

" Promnik_
* Strar,vczynek
. Chełlrlcę

ZAJĘCIA w ŚtutrLICACH:

. Plastyczne.

. ]-afieczn§,

. Sy'okalne
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ffi §,r,**:", W §;;uc;gosrorita ffii;,llln*;łt ,_,_§,:;?":il:§:i,.x ffi
]'eatralne,
Dziennikarskie
Sptlfiorve
Jęzi.ka angielskiego
Matęnratyczne
K o re l..ci, j no-kom pcltsaclj ne
Zaj ęci a ind,vwi dualne : psvchoterapę utvczn e i soc1 ote rape utvczne
L,ogopedyczne
W"lj azdy edukacrlj ne : Ki el ce, Sandomiere, Pacanów, Chec i ny
W yj azdolve dvr,,udni orłe t urn usy socj oterape u tyczne 

"

P*nadto, opiekunowie będą pomagac iv cdrabianiu lekc.ji i organizorvae dzieciom czas rvoin,v
na śrł,ietlicach.

ZAPT§\':

Abv zapisac dziecko na śr,vietlłce. niezbędne jest rr_y-pełnienie formularza zgłoszeniclrrego.

Na pcdstarłrie formujarza ocenim_y-. cz,v kandydat spełnia rv_vmagania udziału rv projekcie i
skontaktujerłr,g się z rcdzicami.

Formularze n]ozna rłłpehiac i składac rv siedzibie Cminnegcl Ośrodka Pomacy Społeczrrej
rv Strarł,czvnie,

Fonnularz i.v rversii *iektronicznej jest także ł-ałączonv ponizęi. Mozna go rv_y-drukorvać,
rv_v-połnic i dostarczyc do COPS-u.

INF{}RMACJE

inlbrmacie mozna uzyskać,

osobiścic, rł-, GOPS rł, §trawcz_vnie
pocztą elęktron i czną: gops/,@straivczyn, p1

telef-oniczrrie: 4 1 30380 l 8

KlERo\^ł.{lK
GM|NNEGO OŚRODKA POMOCY

SPOŁECZNEJa łŃL.
ę9 Janąbek
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