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       Oferta dla matek z małymi dziećmi (do 3rż ) i kobiet w ciąży  

 1.Grupy Zabawowe - spotkania matek z małymi dziećmi do 3r.ż celem  integracji  

   i rozwoju kompetencji wychowawczych- miejsce spotkania  Samorządowe Przedszkole   

  "Słoneczny Zakątek" w  Pieckach-wtorek  od 16.00- 18.00 - 

   Organizator GOPS w Pieckach  

   Osoba prowadząca:  animator pracy z dziećmi/opiekun, 

   bliższe informacje i zapisy u pracowników GOPS Piecki pod nr. tel. 665621888  

   lub pracownika socjalnego 

2.Cykliczne spotkania ,,Szkoła rodzenia''(planowane od marca) 

 

Oferta dla dzieci i młodzieży  

1. Zajęcia dla dzieci-rozwój zainteresowań muzycznych, teatralnych i zuchowych 

   - piątek w godz. 13.00- 15.00 

2. Punkt Wolontariatu ,, Pomocna Dłoń”- piątek w godz. 15.00-17.00 

    Miejsce spotkań : świetlica GOPS w Pieckach 

 

Oferta dla rodziców ,,Klubik profilaktyczny'' 

1. Spotkania rodziców z dziećmi z pieczy zastępczej- środa (co drugi tydzień)  

    w godz. 14.00- 16.00 

2. Spotkania z profilaktyką pozytywną projekcje filmu i warsztaty -   

    środa (co drugi tydzień) w godz. 14:00-16:00 

    Miejsce spotkań: świetlica GOPS w Pieckach 

     

 

Oferta dla bezrobotnych 
1.Projekt ,,Aktywni i kompetentni w Gminie Piecki" -realizowany przez Bank Żywności  

   w Olsztynie w partnerstwie GOPS Piecki (zajęcia wg. harmonogramu) 

2.Projekt ,,Przyszłość to aktywność "-realizowany przez Instytut Badawczo-Szkoleniowy   

   z Olsztyna przy współpracy z GOPS w Pieckach(zajęcia wg. harmonogramu) 

   Miejsce spotkań : świetlica GOPS w Pieckach 

3. Prace społecznie użyteczne (od kwietnia do września na terenie sołectw  

    wg.zapotrzebowania) 

     

 Pomoc osobom  uzależnionym i współuzależnionym 
 

1.Punkt Konsultacyjno-Informacyjny( poradnictwo w GOPS) 

  - Psycholog - mgr. Halina Sierpińska 
    wtorek 15:00-18:00 w GOPS  Piecki 

   



  Punkt Wczesnej Interwencji  Szkolnej w Szkole Podstawowej w Pieckach 

    wtorek-13:00-15:00 

  - Specjalista d/s mediacji i poradnictwa rodzinnego -mgr. Halina Chorążewicz 
    poniedziałek-13:00-16:00 w GOPS Piecki 

 -Punkt Wczesnej Interwencji Szkolnej w Placówkach Wsparcia Dziennego(Szkoła    

  Podstawowa w Nawiadach) 

  czwartek -13:00-15:00 

 - Prawnik- dr.Stanisław Bułajewski 
    czwartek-8:00-11:00 w GOPS Piecki 

2.Grupa  edukacyjno -wspierająca ,,Al- anon'' 

    wtorek -15:00-17:00 

3.Grupa samopomocowa AA ,,Nadzieja" 

   czwartek-18:00-20:00 

4.Grupy terapeutyczne ( wg potrzeb) 

5. Kampanie społeczne i akcje profilaktyczne (wg. harmonogramu) 

Grupy miejsce spotkań świetlica w GOPS Piecki 

Oferta dla seniorów 

 

1.,,Stowarzyszenie Active Seniors In Piecki'', amatorska grupa teatralna  ,,Iskierka 

Nadziei''   w Pieckach  

poniedziałek- 12:00-16:00  

2.Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło nr.1 w Pieckach 

   pierwszy czwartek miesiąca  10:00-12:00 

3.Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Turystyki Wiejskiej w Pieckach  

Miejsce spotkań: świetlica GOPS Piecki 

 


