
Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w ramach zadania – 

wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej 

 

PUNKT KONSULTACYJNY 

w zakresie udzielania wsparcia i pomocy rodzinie 

w Gminie Krościenko nad Dunajcem 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że z dniem 

01 czerwca 2020 roku wznawia swoją działalność w formie stacjonarnej 

Punkt Konsultacyjny („Stara Plebania”, Krościenko n.D, ul. Rynek 32). 

W chwili obecnej w Punkcie realizowane są następujące formy wsparcia: 
 

1. Punkt Konsultacyjny Dla Rodzin - otwarty dla osób borykających się z problemami rodzinnymi, 

dla rodziców, którym zależy na poprawie swoich umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, 

relacji w rodzinie, w tym dla osób doświadczających przemocy domowej Osoba prowadząca 

konsultacje: Pani Beata Lutomska, pedagog, praktyk pracy z rodziną, specjalista w zakresie pracy 

z osobami doświadczającymi przemocy domowej, telefon: 509 872 597.  

MIESIĄC DZIEŃ GODZINA 

Czerwiec 01, 22 czerwca 2020 16,00 – 19,00 

Lipiec 13, 20 lipca 2020 16,00 – 19,00 

Sierpień 10, 24 sierpnia 2020 16,00 – 19,00 

Wrzesień 21, 28 września 2020 16,00 – 19,00 

październik 05, 12 października 2020 16,00 – 19,00 

Listopad 09, 23 listopada 2020 16,00 – 19,00 

Grudzień 07, 14 grudnia 2020 16,00 – 19,00 

 

2. Punkt Pomocy Psychologicznej prowadzony przez Panią Marzenę Bandyk, telefon: 606 515 717. 

MIESIĄC DZIEŃ GODZINA 

Czerwiec 25 czerwca 2020 15,00 – 17,00 

Lipiec 23 lipca 2020 15,00 – 17,00 

Sierpień 27 sierpnia 2020 15,00 – 17,00 

Wrzesień 24 września 2020 15,00 – 17,00 

Październik 22 października 2020 15,00 – 17,00 

Listopad 26 listopada 2020 15,00 – 17,00 

Grudzień 10 grudnia 2020 15,00 – 17,00 
 

Osoby zgłaszające się do Punktu Konsultacyjnego prosimy o zachowanie 
obowiązujących zasad bezpieczeństwa (tj. dotyczących bezpiecznej odległości, 
maseczek zasłaniających usta i nos, dezynfekcji dłoni przed wejściem do Punktu) oraz 
stosowanie się do zaleceń osoby zatrudnionej w Punkcie Konsultacyjnym. 
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Zachęcamy do korzystania z podanych form pomocy. Zapewniamy anonimowość !  

Na konsultacje można umawiać się bezpośrednio z osobami prowadzącymi wsparcie 

w Punkcie. 

Planujemy również uruchomienie dodatkowo następujących form wsparcia, które zostaną 

uruchomione w późniejszym terminie, po zrekrutowaniu grup: 

Grupa wsparcia: 

Uruchomienie grupy wsparcia dla osób korzystających z Punktu Konsultacyjnego lub 

potrzebujących wsparcia rodzinnego, w tym doświadczających przemocy.  

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”: 

Realizacja Programu „Szkoła dla rodziców”, skierowanego do rodzin, dla których istotne będzie 

podniesienie swoich kompetencji wychowawczo – opiekuńczo -rodzicielskich.  

Pomoc prawna: 

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców gminy, dyżur jeden raz w miesiącu, dla osób 

korzystających z pomocy społecznej. Miejsce dyżuru: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Krościenku n.D, ul. Esperanto 2.  

 

Więcej informacji dotyczących: Punktu Konsultacyjnego Dla Rodzin, Punktu 

Psychologicznego, Grupy wsparcia, „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” oraz 

pomocy prawnej można uzyskać  w biurze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Krościenku nad Dunajcem bądź pod numerem telefonu 18 262 30 09 

w godzinach pracy Ośrodka, albo kontaktując się bezpośrednio z zatrudnionymi 

specjalistami.  
 

Niniejsze działania rozszerzają wsparcie prowadzone przez Urząd Gminy, w postaci Punktu 

Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym (Pani Janina Żegleń) i Punktu 

Psychologicznego (Pani Marzena Bandyk).  

 

Zadania realizowane przez GOPS zostały sfinansowane ze środków otrzymanych od 

Wojewody Małopolskiego w ramach dotacji celowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie 

finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).  

 

Adam Musiał 

Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Krościenku    

              nad Dunajcem  


