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Małopolskie Obserwatorium Rozwoju 
Regionalnego 

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego (MORR) to element budowania 

inteligentnego systemu uprawiania polityk publicznych, który stanowi ogniwo w strategicznym 

zarządzaniu regionem. 

Wspiera proces prowadzenia i definiowania kierunków realizowanych polityk publicznych przez 

decydentów w województwie małopolskim: 

 Zarząd Województwa Małopolskiego 

 Sejmik Województwa Małopolskiego 

Oczekiwania 

Badania 

Wyniki 

Debata 

Postulaty 

Decydenci 

 Strategii Województwa Małopolskiego 2011-2020 

 Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2020 

 Regionalnych Programów Strategicznych 

Realizacja badań na potrzeby monitorowania i aktualizacji: 



Wsparcie dzienne dla rodzin w Małopolsce. 
Badanie małopolskich placówek wsparcia dziennego 

wsparcie realizacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM); Działanie 9.2; Poddziałanie 

9.2.1. „Usługi społeczne i zdrowotne w regionie” 

brak danych dotyczących sposobów funkcjonowania oraz organizacji pracy 

placówek w województwie małopolskim 

poprawne zdefiniowanie polityki publicznej, w tym działań strategicznych, 

wymaga pozyskania danych i informacji, aby planowana interwencja była 

jak najbardziej adekwatna do rzeczywistych potrzeb w zakresie działania 

placówek wsparcia dziennego i udzielania przez nie pomocy potrzebującym 

rodzinom 

 

Geneza badania 



Cele badania 

zdiagnozowanie aktualnej oferty i standardów pracy małopolskich PWD 

scharakteryzowanie podopiecznych ich opiekunów korzystających ze wsparcia oferowanego 

przez małopolskie PWD 

określenie zasobów kadrowych i finansowych małopolskich PWD 

określenie systematyki pracy małopolskich PWD oraz poziomu zainteresowania oferowanym 

przez PWD wsparciem 

zidentyfikowanie potrzeb w zakresie wsparcia dziennego dzieci i młodzieży w Małopolsce 

zidentyfikowanie barier w zaspokojeniu zdiagnozowanych potrzeb 

przedstawienie systemu opieki oraz instytucji wspierających rozwój dzieci i młodzieży 

 

Najważniejsze cele badania:  



Placówki wsparcia dziennego w liczbach – 

trudności metodologiczne 

Przy realizacji badania zdecydowano się wykorzystać bazę danych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Różne instytucje publiczne dysponują danymi na temat liczby i działań PWD w Małopolsce: 

W Małopolsce mamy nierównomierny 

rozkład terytorialny PWD. 

121 małopolskich placówek wsparcia 

dziennego jest rozmieszczonych na terenie 

61 gmin i 21 powiatów. 



Etapy badania 

Badanie ilościowe wśród podopiecznych wybranych małopolskich placówek wsparcia 

dziennego 

Cel:   poznanie opinii podopiecznych na temat funkcjonowania placówki wsparcia dziennego 

Efekt: 39 PWD odesłało wypełnione ankiety dla 757 podopiecznych w wieku od 10 do 18 lat. 

Badanie zostało zrealizowane w 3 etapach 

Badanie ilościowe wśród małopolskich placówek wsparcia dziennego  

Cel:     charakterystyka małopolskich PWD  

Efekt: 89 uzupełnionych ankiet z 121 PWD (wskaźnik zwrotu – 73,6%) 

Badanie jakościowe wśród reprezentantów placówek wsparcia dziennego  

oraz instytucji z nimi współpracującymi: 

Cel:   diagnoza aktualnej oferty i standardów pracy PWD; charakterystyka podopiecznych; 

zidentyfikowanie potrzeb w zakresie wsparcia dziennego dzieci i młodzieży  

Efekt: zrealizowano 28 wywiadów indywidualnych (IDI) oraz 3 zogniskowane wywiady 

grupowe (FGI) z kierownikami PWD.  



Organ prowadzący: 

PWD były najczęściej prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego (43,8% PWD) lub 

przez organizacje pozarządowe (42,8% PWD). Pozostałe w większości były prowadzone przez 

podmioty kościelne (11,2% PWD).  

Charakterystyka PWD w Małopolsce (1) 

Godziny otwarcia: 

Placówki wsparcia dziennego były otwarte średnio 5 godzin dziennie w dni powszednie. Placówki 

działają od 3 do 11 godzin dziennie.  

Zdaniem 58,4% PWD nie ma potrzeby zwiększania ich wymiaru czasu pracy. 

Posiłki: 

W 87,6% PWD były wydawane posiłki dla podopiecznych. Najczęściej był to podwieczorek (79,8% 

PWD), rzadziej: obiad (21,3% PWD) i drugie śniadanie (10,1% PWD).  

Źródło dochodu: 

Podstawowym źródłem były fundusze pozyskane od jst –  dla 52,3% PWD w 2015 r. były one 

jedynym dochodem. Pozostałe PWD łączyły różne formy dofinansowania, z których najpopularniejsze 

były fundusze z darowizn (27,9%), środków prywatnych (10,5%) i zbiórek publicznych (9,3%).  

Tylko 39% PWD prowadzonych przez jst pozyskiwało środki finansowe z innych źródeł, natomiast w 

przypadku PWD prowadzonych przez inne podmioty niż jst, odsetek wzrasta aż do 80% PWD. 



Charakterystyka PWD w Małopolsce (2) 
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Miejsca statutowe: 

Na koniec kwietnia 2016 r. małopolskie PWD 

dysponowały 5 168 miejscami statutowymi.  

Wśród PWD biorących udział w badaniu średnia 

liczba miejsc statutowych wyniosła 46. 

Zasięg oddziaływania: 

W rejestrze MUW 108 PWD ma zasięg gminny 

a 13 powiatowy.  

Wśród PWD biorących udział w badaniu 

większość stanowiły placówki o gminnym 

zasięgu działania. 
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Charakterystyka PWD w Małopolsce (3) 

Małopolskie placówki to doświadczone instytucje. Średnia długość funkcjonowania wyniosła 

15,5 lat.  

Prawie 40% PWD stanowią placówki funkcjonujące od 6 do 10 lat. Najwięcej placówek zostało 

założonych w latach 2006 – 2008 (17 PWD).  

Najdłuższy staż – 31 lat działalności – wykazała 

placówka funkcjonująca od 1985 roku w 

Krakowie.  

9 PWD (12,2%) posiadało ponad 20-letni 

staż działalności. 



Charakterystyka PWD w Małopolsce (4) 

Udział podopiecznych PWD według ich formy 

Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w formie: 

 Opiekuńczej i takich jest 77,7% PWD w Małopolsce 

 Specjalistycznej i takich jest 19% PWD w Małopolsce 

 Pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę i takich jest 0,8% PWD w Małopolsce 

 Łączone formy i takich jest 2,5% PWD w Małopolsce 
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Budżet PWD 

Sytuacja finansowa placówek wsparcia dziennego w województwie małopolskim jest bardzo 

zróżnicowana. W regionie funkcjonują zarówno bardzo zasobne placówki, jak i te borykające się  

z problemami finansowymi.  

Średni budżet placówek wsparcia dziennego w Małopolsce w 2015 r. wyniósł 178,8 tys. zł. 

Średnia wysokość budżetu PWD w 2015 r. w przeliczeniu na jedno miejsce statutowe wyniosła 

ok. 3,7 tys. zł, jednak wartości w badanej grupie wahały się od 700 zł do 29,1 tys. zł.  

Najwięcej PWD (44,1%) dysponowało rocznym budżetem do 100 tys. zł.  

Placówki o profilu opiekuńczym miały średnio niższy budżet (ok. 119 tys. zł), niż te o pozostałych 

formach działalności (ok. 310 tys. zł).  
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Średnia wysokość budżetu PWD w 2015 r. w przeliczeniu na jedno miejsce statutowe  



Dobre praktyki w zakresie pozyskiwania 
środków finansowych przez PWD 

Placówki wsparcia dziennego w Małopolsce w różny sposób radzą sobie z niewystarczającym 

poziomem finansowania: 

 pozyskują wsparcie u sponsorów np.: lokalnych firm, dużych korporacji 

 ubiegają się o granty w ramach ogłaszanych konkursów i programów, organizowanych 

zarówno przez instytucje publiczne, prywatne i pozarządowe.  

W Polsce działa kilka inicjatyw, które realizują działania mające na celu wsparcie takich instytucji jak 

PWD: 

Fundacja „Tesco Dzieciom” i jej Ogólnopolski Program Dożywiania Potrzebujących Dzieci 

„Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” 

Program działa od 2012 roku i jest skierowany do podopiecznych placówek wsparcia dziennego. 

PWD, która korzystała z tego rodzaju wsparcia otrzymywała przez 9 miesięcy po 1500 złotych 

miesięcznie, z czego 10% można było przeznaczyć na środki higieniczne, a pozostałe na 

żywienie w formie kart podarunkowych. 

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie internetowej: 

www.fundacjatesco.pl 



Dobre praktyki w zakresie pozyskiwania 
środków finansowych przez PWD (2) 

Program „Żółty Talerz” 

Program uruchomiony przez Kulczyk Foundation wraz z 5polskimi organizacjami 

pozarządowymi: Caritas, Banki Żywności, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Polski Czerwony Krzyż 

i SOS Wioski Dziecięce. Umożliwia wsparcie działalności placówek wsparcia dziennego  

w zakresie dożywiania podopiecznych. 

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie internetowej: 

www.kulczykfoundation.org.pl 

 

Działalność Małopolskiej Federacji Świetlic (MFP)  

organizacja pozarządowa zrzeszającą szereg świetlic i placówek wsparcia dziennego. Jej celem 

jest prowadzanie działań wspierających tego typu podmioty, organizowanie wspólnych akcji, 

aplikowanie o środki oraz wymiana doświadczeń.  

Federacja zrzesza 15 świetlic oraz jest organem prowadzącym najstarszej świetlicy nie tylko w 

Krakowie, ale i w Małopolsce – 31 lat.  



Spełnienie wymagań lokalowych i sanitarnych 

W Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostały określone wymagania 

lokalowe i sanitarne jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia 

dziennego.  

Większość placówek wsparcia dziennego (84,4%) zadeklarowała, że spełniała wymagania 

ustawowe. 15,6% PWD nie spełnia lub nie ma zdania w tej kwestii.  

Respondenci badań jakościowych zwracali 

uwagę na problem z wywiązywaniem się  

z wymogów ustawowych odnośnie 

warunków lokalowych i określali je jako 

trudne do realizacji.  



Sposoby dotarcia do podopiecznych 

W różny sposób placówki wsparcia 

dziennego pozyskują swoich 

podopiecznych.  

Najczęściej rodzice lub 

opiekunowie prawni samodzielnie 

zgłaszają swoje dzieci do PWD 

(58,7%).  
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Odsetek podopiecznych pod względem sposobu dotarcia do badanych PWD w 2015 r.  

Podopieczni zadeklarowali, że 

najczęściej dowiadują się o placówce 

wsparcia od swoich kolegów  

i koleżanek (42,9%) lub od swoich 

rodziców/ opiekunów prawnych 

(34,2%). 

Źródła informacji o PWD wskazane przez badanych podopiecznych 



Diagnoza (1) 

Dobrą praktyką jest przeprowadzanie diagnozy wśród swoich podopiecznych oraz monitoring ich 

sytuacji rodzinnej, aby w jak najlepszy sposób dostosować oferowane wsparcie do realnych 

potrzeb.  

W 48,9% PWD są opracowywane indywidualne diagnozy dzieci będących uczestnikami 

zajęć. W ponad 30% placówek nie sporządzano takich ocen dla swoich podopiecznych, z czego 

17,1% przymierzało się do wdrożenia takich działań w przyszłości. 

 

Przeprowadzanie diagnozy podopiecznych w badanych PWD w 2015 r. 

90% PWD wskazało, że podopieczni potrzebują pomocy przede wszystkim w nauce oraz  

w budowaniu pozytywnych relacji ze swoimi rówieśnikami. 
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Diagnoza (2) 
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Wyniki badania jakościowego potwierdzają, iż podopieczni placówek wsparcia dziennego są 

najczęściej zaniedbani pod względem wychowawczym, a ich potrzeby nie są w pełni 

zaspakajane przez rodziców/ opiekunów prawnych.  

Rodziny korzystające ze wsparcia placówek wsparcia dziennego często borykają się z licznymi 

problemami. 



Długość i częstotliwość korzystania ze 
wsparcia 

Podopieczni najczęściej korzystali ze wsparcia do 3 lat – zadeklarowała tak prawie połowa 

ankietowanych placówek (46,1%) .  

W blisko 30% PWD dzieci i młodzież korzystały z udzielanego przez PWD wsparcia dłużej niż rok, 

w 16,8% placówkach rok, natomiast w 7,9% placówkach do miesiąca.  

Analizując częstotliwość korzystania przez 

podopiecznych ze wsparcia okazuje się, 

że najwięcej podopiecznych 

skorzystało z oferty PWD kilka razy w 

tygodniu – tak wskazało 65,2% PWD. 
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Zapotrzebowanie na PWD (1) 

Żadna instytucja nie gromadzi danych na temat potencjalnego zapotrzebowania na ofertę placówek 

wsparcia dziennego w województwie małopolskim.  

Respondenci z 59,6% PWD twierdzą, że ich placówka nie obejmuje wsparciem wszystkich 

potrzebujących dzieci i młodzieży na terenie swojej działalności. 20,2% jest zdania, że 

wszystkie dzieci mają zapewnioną opiekę, natomiast kolejne 20,2% nie wie jak wygląda sytuacja 

związana  z zapewnieniem wsparcia dzieciom i młodzieży na ich obszarze. 



Zapotrzebowanie na nowe PWD (2) 

Dla blisko połowy (48,3%) placówek nie istnieje potrzeba utworzenia kolejnej PWD na ich terenie, 

a 30,3% nie wie czy taka potrzeba istnieje.  

21,3% PWD wskazuje, że istnieje potrzeba 

utworzenia nowych PWD na obszarze ich 

działania.  



Przyczyny nieobjęcia wsparciem wszystkich 
podopiecznych 
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Najczęściej deklarowaną przyczyną nieobjęcia wsparciem wszystkich potrzebujących dzieci 

i młodzieży była niewystarczająca liczba miejsc w placówkach. Właśnie z tego powodu 30 

placówek, zlokalizowanych na terenie 26 małopolskich gmin, nie obejmowało swoją ofertą 

wszystkich potencjalnych podopiecznych.  

Najwięcej takich placówek zlokalizowanych jest w gminach: Kraków (3 PWD), Oświęcim  

i Krzeszowice (po 2 PWD), w pozostałych 23 gminach po 1 PWD. 



Przyczyny braku lub niedoboru PWD w opinii 
respondentów badania jakościowego 

brak zainteresowania ze strony lokalnych władz – obserwowany jest różny 

stosunek rządzących do kwestii organizacji podmiotów wsparcia dziennego. Niektóre 

gminy same inicjują powstanie PWD inne zaś mimo powstałych inicjatyw 

obywatelskich odnoszą się do tej kwestii niechętnie 

ograniczenia finansowe – bariera finansowa wynika również z niedostatecznej 

wiedzy potencjalnych zarządzających PWD na temat innych form finansowania tego 

typu placówek (np. z grantów podmiotów sektora biznesowego, projektów organizacji 

pozarządowych lub funduszy zagranicznych) 

„niedobory kadrowe” – wnika to przede wszystkim nie tyle z braku w dostępie do 

kadry, gdyż respondenci identyfikowali w swoim otoczeniu osoby, które mogłyby pełnić 

tego typu zadania, co z niewystarczających zasobów finansowych na opłacenie takich 

pracowników 

brak lokali – problem jest szczególnie istotny w kontekście zmian w wymogach dla 

nowotworzonych placówek, regulowanych rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej.  



Ocena działań placówek wsparcia dziennego 
przez podopiecznych 

Działania i oferta małopolskich placówek wsparcia dziennego została oceniona pozytywnie przez 

podopiecznych:  

 ponad 90% z nich „lubi” lub „bardzo lubi” spędzać czas w PWD 

65% 

28% 

6% 

0% 1% 0% 

bardzo lubię

lubię

średnio lubię

nie lubię

bardzo nie lubię

brak odpowiedzi

Ocena placówek wsparcia dziennego przez badanych podopiecznych 

PWD 

 68,8% ma znajomych, którzy ich zdaniem chcieliby lub powinni skorzystać z PWD  

 95,0% poleciłoby swoim koleżankom i kolegom skorzystanie z oferty PWD, do której uczęszczają  

95% 

4% 

1% 

tak

nie

brak odpowiedzi

Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Czy poleciłbyś swoim koleżankom i 

kolegom tą PWD?” 



Kadry PWD 

W 89 ankietowanych PWD zatrudniało w sumie 517 pracowników.  

Wśród nich było: wychowawców (43,1%), kierowników, pełniących funkcję wychowawcy 

(11,8%), 9,1% pedagogów, 6,0% psychologów oraz 2,9% osób prowadzących terapię.  

  

55,1% PWD korzystała z pomocy 

wolontariuszy (w sumie 179 pracowników), 

którzy stanowili ok. 25,0% personelu 

wszystkich ankietowanych PWD.  

Korzystanie ze wsparcia wolontariuszy było 

znacznie bardziej popularne w placówkach 

prowadzonych przez podmioty inne, niż jst 

(64,5%). 

Tylko 38,9% PWD prowadzonych przez 

samorządy gminne i powiatowe korzystało  

z wolontariatu.  



Braki kadrowe w PWD 

56,2% PWD wskazała, iż zasoby kadrowe ich PWD są wystarczające. Natomiast, 38,2% z nich 

identyfikowało braki.  

Szacuje się, że brakuje co najmniej 62 specjalistów w tym: 25 wychowawców, 15 psychologów,  

7 pedagogów, 7 logopedów, 7 terapeutów oraz 1 opiekuna do dzieci.  

Najczęściej wskazywaną przyczyną 

niewystarczających zasobów kadrowych był brak 

środków finansowych na opłacenie zatrudnienia 

(57,9%).  



Dokształcanie kadr PWD 

Większość małopolskich PWD (66,3%) wspierało rozwój zawodowy swoich pracowników.  

Pozostałe 32,6% PWD nie prowadzi takich działań z powodu: braku środków finansowych, braku 

odpowiedniej oferty na rynku oraz brak czasu na udział w szkoleniach.  

Istnieje duża potrzeba podnoszenia 

kwalifikacji pracowników, co 

potwierdziło 62,9% z nich.  

Wskazane obszary rozwoju dotyczą: 

 metod pracy z poszczególnymi 

odbiorcami, 

 przeprowadzania diagnozy,  

 terapii czy treningu umiejętności 

społecznych 

 komunikacji personalnej 

Kadry małopolskich PWD spełniają podstawowe wymogi dotyczące kwalifikacji zawodowych 

swoich pracowników. 

Formy dokształcania pracowników PWD 

3,4%

6,7%

19,1%

21,3%

30,3%

46,1%

dofinansowanie studiów

inne

dofinansowanie kursów/ szkoleń

spotkania z ekspertami

organizacja szkoleń

delegacja na konferencje/ spotkania



Oferta PWD 

Opieka i wychowanie podopiecznych w badanych PWD – jest to jedna  

z podstawowych funkcji placówek, z której w 2015 r. skorzystało ponad 4,3 tys. dzieci  

i młodzieży 

Pomoc w nauce w badanych PWD – to kolejna podstawowa funkcja jaką pełnią PWD, 

skorzystało z niej w 2015 r. ponad 3,5 tys. dzieci i młodzieży  

Organizacja czasu wolnego i rozwijanie zainteresowań podopiecznych badanych 

PWD –  w 2015 r. ponad 4 tys. dzieci skorzystało z takich możliwości 

Najczęstsze aktywności badanych podopiecznych w PWD 



Rekomendacje (1) 

Rekomendacja nr 1 

Zwiększenie liczby małopolskich placówek wsparcia dziennego, w szczególności o profilu 

specjalistycznym  

Dofinansowanie powstania nowych placówek wsparcia dziennego w szczególności na terenie gmin  

i powiatów, w których obserwowany jest ich niedostatek bądź brak. Premiowane powinny być 

szczególnie placówki o charakterze specjalistycznym. Zalecane jest, aby były one na szczeblu 

powiatowym, aby mogły objąć jak największą liczbę podopiecznych. 

Rekomendacja nr 2 

Wypracowanie modelu  pracy placówek wsparcia dziennego na poziomie województwa małopolskiego, 

który byłby na tyle ogólny, aby można go było wdrożyć biorąc pod uwagę specyfikę terenu 

oddziaływania placówek wsparcia dziennego jak i ich charakteru 

Opracowanie modelu pracy dla placówek wsparcia dziennego, działających na terenie województwa 

małopolskiego, wraz z katalogiem dobrych praktyk w zakresie zarządzania i sposobów prowadzenia, 

organizacji jak i udoskonalanie ich oferty. 

Dokument określający model byłby szczególnie pomocny dla instytucji, które otwierałyby swoje pierwsze 

PWD, a na takie działania są przeznaczone fundusze unijne z RPO WM 2014-2020. 

 



Rekomendacje (2) 
Rekomendacja nr 3 

Opracowanie jednolitej dokumentacji dla placówek wsparcia dziennego w skali województwa 

małopolskiego 

Opracowanie dokumentu z wytycznymi oraz wzoru dokumentacji dla sprawozdawczości małopolskich 

placówek wsparcia dziennego. Można posiłkować się dokumentacją wypracowaną w powiecie 

wielickim.  

Dokument powinien zostać wypracowany wspólnie przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Małopolskiego, Małopolski Urząd  Wojewódzki oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  

w porozumieniu z PWD. 

Rekomendacja nr 4 

Organizacja i dofinansowanie dowozu podopiecznych do PWD 

Jednym z problemów, z jakimi borykają się PWD jest transport ich podopiecznych z domów rodzinnych 

do placówek. Problem ten dotyczy w szczególności placówek na terenach wiejskich o dużych 

odległościach pomiędzy miejscowościami.  

Dofinansowanie transportu podopiecznych do placówek wsparcia dziennego w ramach RPO WM na 

lata 2014-2020. 

 



Rekomendacje (3) 

Rekomendacja nr 5 

Organizacja spotkań branżowych adresowanych do pracowników małopolskich PWD oraz instytucji 

współpracujących z nimi 

Respondenci badania jakościowego podkreślali potrzebę spotykania się z pracownikami innych PWD 

oraz instytucji współpracujących w celu wymiany doświadczeń, promocji dobrych praktyk oraz 

opracowywania wspólnych inicjatyw w zakresie udoskonalania oferty wsparcia dziennego dla dzieci  

i młodzieży w Małopolsce. 

Organizacja cyklicznych spotkań i szkoleń dla kadr małopolskich PWD w skali powiatowej, 

subregionalnej oraz wojewódzkiej. Projekt własny województwa małopolskiego albo rekomendacja 

opracowania projektu dla Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Rekomendacja nr 6 

Wdrożenie działań na rzecz zwiększenia zatrudniania kadry a w szczególności specjalistów  

w małopolskich placówkach wsparcia dziennego 

Zaleca się zintegrowanie systemu zarządzania PWD na danym terenie. Współpracujące ze sobą 

placówki powinny się wymieniać się między sobą poszczególnymi pracownikami o specjalistycznych 

kwalifikacjach, co powoduje, że będą oni dostępni dla większej liczby podopiecznych,  

a współpracujące instytucje będą mogły dzielić się kosztami zatrudnienia. 



Rekomendacje (4) 

Rekomendacja nr 7 

Wdrożenie działań na rzecz doszkalania kadr placówek wsparcia dziennego  

Większość ankietowanych PWD (62,9%) stwierdziło, że jest duża potrzeba doszkalania kadr placówek 

wsparcia dziennego, w szczególności w zakresie: pracy z rodziną oraz indywidualnej pracy  

z dzieckiem, socjoterapii i przeprowadzania diagnozy. 

Dofinansowanie i/ lub organizowanie szkoleń dla pracowników małopolskich placówek wsparcia 

dziennego. Projekt własny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego  albo rekomendacja 

opracowania projektu dla Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
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