
 

Poddziałanie: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych 

Celem  projektu jest utworzenie i wsparcie nowej placówki wsparcia dziennego dla 25 dzieci (13K, 

12M) i ich rodzin (25 osób - 15K, 10M) z terenu gminy Miedziana Góra w miejscowości Tumlin-

Wykień. Projekt zapewni  wsparcie rodzinom  poprzez objęcie dzieci  w wieku 6 – 17 lat w czasie 

wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz bezpłatnymi zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi:  

 Nauka języka angielskiego i niemieckiego w małych grupach, 

 Zajęcia komputerowe, 

 Nauka efektywnego uczenia się i pomoc w odrabianiu lekcji, 

 Warsztaty kulinarne, 

 Warsztaty artystyczne, taneczne, plastyczne 

 Wsparcie pedagogiczne i psychologiczne, prawne i terapeutyczne. 

Projekt realizowany będzie od 1.07.2020 do 30.06.2022  

SPPS „Zdrowy Tumlin”  ogłasza  rozpoczęcie rekrutacji uczestników projektu. 

KRYTERIA DOSTĘPU: 

 1. miejsce zamieszkania Gmina Miedziana Góra, 

 2. osoba zagrożona ubóstwem i wykluczeniem społecznym lub osoba z ich otoczenia zgodnie z 

definicją : 

- osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej (np. zasiłek rodzinny) lub 

kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, 

 - osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny 

przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczowychowawczych 

- osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i 

przestępczości  

- osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach 

socjoterapii 

- osoby z niepełnosprawnością , a także osoby z zaburzeniami psychicznymi 

- rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie 

pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością; 

 - osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r. poz. 149, z późn. zm.); 

 - osoby niesamodzielne;  



- osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu 

- osoby korzystające z PO PŻ. 

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z prezes stowarzyszenia „Zdrowy Tumlin” Alicją Rogowską 

tel. 796 295 368 lub  koordynatorem projektu Elizą Żelazną  tel. 663 770 163. 

 


