
Uchwała Nr XLVI/66/2013 
Rady Gminy Kosakowo  

Z dnia 29 sierpnia 2013 roku 
 

w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Kosakowo na lata 2013-2015 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 ) w związku z art. 176 pkt 1, art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz.887 i Nr 288, 
poz.1690) Rada Gminy w Kosakowie  

Uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Zatwierdza się Program Wspierania Rodziny Gminy Kosakowo na lata 2013-2015, 
stanowiący załącznik  nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do działań podejmowanych  
od 01.01.2013 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 Zgodnie z treścią art.176 pkt 1 i art. 180  pkt 1  ustawy z dnia  9 czerwca 2011r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 i Nr 288, poz. 1690) 
ustawodawca nałożył na Gminy nowe obowiązki w zakresie wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej nad dziećmi,  które pozbawione są prawidłowo funkcjonującej władzy 
rodzicielskiej.   
          Przyjęcie Programu Wspierania Rodziny Gminy Kosakowo na lata 2013-2015  
i realizacja 3 – letnich gminnych programów wspierania rodziny przewiduje rozwój działań 
profilaktycznych mających na celu:  

1. wzmocnienie rodzin z grupy ryzyka,  
2. zapobieganie narastania kryzysu poprzez pracę z rodziną naturalną; 
3. zapewnienie każdemu dziecku prawa do stabilnego, trwałego i rodzinnego środowiska 

wychowawczego. 
 

          Zakłada się, iż realizacja programu w kilkuletniej perspektywie ograniczy liczbę dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej  

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik                              
do uchwały Nr XLVI/66/2013 

Rady Gminy Kosakowo              
z dnia 29 sierpnia 2013        

           

 

 

 

 

PROGRAM WSPIERANIA RODZINY 

GMINY KOSAKOWO 

NA LATA  2013 – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” 

(Janusz Korczak)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. WSTĘP 
 

Program Wspierania Rodzin Gminy Kosakowo na lata 2013-2015 zwany dalej ”Programem” 

opracowany został  w związku  z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.               

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. nr 149, poz.887 z późn. 

zm.)  

W myśl ustawy na jednostki samorządu terytorialnego nałożony został obowiązek wspierania 

rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz 

organizacji pieczy zastępczej. 

Zgodnie z art. 176 cytowanej ustawy działania realizowane przez samorząd to: 

1. opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny, 

2. tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, 

3. tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem , w tym placówek wsparcia  

dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych przez: 

a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny 

oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa, 

b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających, 

c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci. 

4. finansowanie: 

a) kosztów szkoleń dla rodzin wspierających, 

b) podnoszenie kwalifikacji przez asystentów rodziny, 

c) kosztów związanych z udzielaniem pomocy ponoszonych przez rodziny wspierające, 

5. współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 

placówce piekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej 

lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, ( 10% w pierwszym  roku pobytu 

dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

50% w trzecim i następnym. 

6. sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz 

przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej z zastosowaniem 

systemu teleinformatycznego, 

7. prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej 

zamieszkałego na terenie gminy, 



8. przekazywanie do biura informacji gospodarczej o powstałych zaległościach z tytułu 

ponoszenia przez rodziców opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, za okres nie 

dłuższy niż 12 miesięcy. 

  

ORGANIZACJA  SYSTEMU WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZA STĘPCZEJ 

 

Rodzina to podstawowe środowisko, które powinno zapewnić bezpieczeństwo 

emocjonalne dziecku. Oddziałuje w sposób świadomy i nieświadomy na osobowość dziecka 

przekazując mu swój system wartości, tradycje, ukierunkowuje jego aktywność  

i postępowanie na całe życie. Jest najbardziej stabilnym punktem odniesienia  

w doświadczeniu dziecka. Dlatego ,jeśli w funkcjonowaniu rodziny pojawiają się dysfunkcje, 

to  instytucje i służby zobligowane do wspierania rodziny zobowiązane są do podjęcia na jej 

rzecz określonych działań. Problemy występujące w rodzinie często są złożone i wymagają 

interdyscyplinarnych rozwiązań. Choroba alkoholowa, czy pijaństwo rodziców, przemoc  

w rodzinie, niewydolność w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, to główne 

problemy dezorganizujące życie rodzin, którym często towarzyszy również problem ubóstwa 

czy długotrwałego bezrobocia. 

Rodziny dysfunkcyjne wymagają stałego monitorowania przez pracowników 

socjalnych, pedagogów szkolnych, pracowników służby zdrowia, policji, kuratorów 

sądowych i przedstawicieli innych instytucji, które mają kontakt z rodziną oraz 

podejmowania działań na rzecz rodziny w oparciu o sprecyzowany plan działania. 

 Praca z rodziną przedstawicieli służb społecznych powinna być połączona  

ze wsparciem ze strony środowiska, w tym również bliższych i dalszych krewnych oraz 

aktywnością własną ze strony rodziny. 

 Ponadto praca z rodziną powinna być prowadzona przez odpowiednio przygotowaną 

kadrę, kompetentną i obiektywną oraz podejmowana możliwie jak najwcześniej.  

Organizując różnorodne formy wsparcia na rzecz rodziny wieloproblemowej, należy 

docenić i konsekwentnie realizować zasadę podstawowej roli opiekuńczej i wychowawczej 

rodziny w rozwoju dziecka. Zamiast zastępować rodzinę w pełnieniu jej funkcji opiekuńczo- 

wychowawczej, należy ją wspierać i wspomagać tak aby przywrócić prawidłowe 

funkcjonowanie. Na początku roku 2013 do tego celu powołano stanowisko asystenta rodziny, 

którego zadaniem jest praca z rodziną za jego zgodą i z jej aktywnym udziałem wg wcześniej 

ustalonego planu pracy z rodziną. Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku 

czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną w pieczy zastępczej. Praca asystenta  



z wybraną rodziną jest prowadzona do momentu osiągnięcia przez tę rodzinę stabilizacji 

życiowej, umożliwiającej podstawowe wypełnianie obowiązków wobec małoletnich dzieci. 

W momencie, gdy pomoc instytucjonalna w danym środowisku rodzinnym nie daje 

zadawalających efektów decyzją sądu dziecko umieszczone jest pieczy zastępczej, powiat 

koordynuje poszukiwania dla dziecka form pieczy zastępczej, a gmina jest obowiązana 

pokrywać część kosztów na utrzymanie dziecka w tej pieczy. 

 

W styczniu br. Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Kosakowie został powołany Zespół ds. Asysty Rodzinnej. Do podstawowych zadań 

Zespołu należy:   

• praca na rzecz rodziny i udzielenie jej pomocy w rozwiązywaniu problemów 

socjalnych, zdrowotnych, psychologicznych oraz w rozwijaniu umiejętności 

wychowawczych, społecznych, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i poszukiwania 

pracy,  

• podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w przypadku zagrożenia 

bezpieczeństwa dzieci i rodziny, prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka  z rodziny 

zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej,  

• organizowanie rodzinom przeżywającym trudność w wypełnianiu  funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do 

specjalistycznego poradnictwa, a także organizowanie innych form pracy z rodziną. 

 

Zawarte w niniejszym programie propozycje pomocowe wspierają rodzinę  

w prawidłowym wypełnianiu funkcji. Założeniem Programu jest wspieranie rodziny 

naturalnej już na etapie, gdy problemy się zaczynają oraz eliminowanie takich sytuacji kiedy 

dziecko musi opuścić rodzinę. 

 

DIAGNOZA SYTUACJI RODZIN W GMINIE KOSAKOWO 

 

Działania na rzecz rodziny wynikają bezpośrednio z aktów prawnych, m.in.: 

− ustaw z dnia 12 marca 2004 r. tj. (Dz. U z 2013 r. , poz.182 z pózn. zm.) 

− ustawa z dnia 29 lipca z 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 

2009 r., Nr 180, poz. 1493 ze zm.) 



− ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. Nr 149, poz.887 ze zm.) 

− ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 

139, poz. 992 ze zm.) 

− ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. 

U. z 2009 r. Nr  1, poz. 7 ze zm.) 

− ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz.473 ze zm.) 

 

Rodziny z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi stanowią znaczną część 

klientów pomocy społecznej. Najczęściej niezaradność rodziny w opiece i wychowaniu 

własnych dzieci łączy się z dysfunkcjami takimi jak: ubóstwo, uzależnienia, przemoc 

domowa, zaburzenia równowagi systemu rodzinnego w sytuacjach kryzysowych, problemy w 

pełnieniu ról rodzicielskich, małżeńskich i zawodowych, bezrobocie, bezdomność  itp. 

Problemy społeczne w gminie Kosakowo rozwiązuje przede wszystkim Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej, przy współpracy z zakładami, instytucjami, stowarzyszeniami, 

w tym w szczególności ze szkołami, Komisariatem Policji, Służbą Zdrowia, Kuratorami 

zawodowymi i społecznymi,  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku, Sądem 

Rejonowym w Wejherowie. 

Gminę Kosakowo według stanu na dzień 31.12.2012 r. zamieszkiwało 11 741  osób,  

w tym na stałe zameldowanych 10284, czasowo zameldowanych 1457, a już na koniec 

30.06.2013 r. zamieszkuje 12 391 mieszkańców, z tego 10 781 mieszkańców zameldowanych 

na stałe, 1610 mieszkańców zameldowanych jest  czasowo. 

W roku 2012 skorzystało z pomocy tut. Ośrodka 253 rodziny. W tych rodzinach 

wychowuje się  237 dzieci. 

Głównymi powodami przyznawania pomocy było ubóstwo – dotknęło 154 rodziny,  

Ubóstwo – trudna sytuacja ekonomiczna – jest czynnikiem społeczno- 

ekonomicznym dezintegracji rodziny. Trudna sytuacja na rynku pracy, niskie zarobki, 

problemy związane ze zdobyciem  czy  utrzymaniem mieszkania,  jak również wysokie 

koszty edukacji dzieci – tego rodzaju problemy dotykają wiele polskich rodzin, także z gminy 

Kosakowo. Niedostatek materialny, który uniemożliwia zaspokajanie elementarnych potrzeb, 

prowadzić może do wykluczenia rodziny z życia społecznego.   Szczególnie z ubóstwem 

wiąże się bezrobocie – z tej przyczyny na dzień 31.12.2012 r. objętych było 57 rodzin. 



Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego – z tego tytułu  objętych było 108 rodzin,  w tym: 41 rodzin 

niepełnych i 14 rodzin wielodzietnych 

Nie bez wpływu na wypełnianie przez rodzinę funkcji w sposób prawidłowy jest samotne 

rodzicielstwo albo wielodzietność. Rodziny z zaburzoną strukturą (niepełne) często  

są rodzinami zdezorganizowanymi, występują w nich konflikty. Osłabione są funkcje 

opiekuńcze, kontrolne oraz kontakty z innymi instytucjami wychowawczymi. Młodzież  

z takich  rodzin częściej deklaruje podejmowanie różnego typu zachowań ryzykownych. 

Niejednokrotnie rodziny doświadczają trudności materialnych.  

Kwestią równie istotną i wymagającą wsparcia jest wielodzietność. Istnieje wiele przesłanek, 

które uzasadniają promowanie wielodzietności rodzin. Wielodzietność uważana jest za 

idealną sytuację wychowawczą, pociąga za sobą zarówno pozytywne jak i negatywne skutki 

w zachowaniu dziecka. Rodziny wielodzietne są rodzinami, którym łatwiej stworzyć 

odpowiednią atmosferę z punktu opiekuńczo wychowawczego, łatwiej ponadto kształtować  

u dzieci cechy społeczno-moralne, ponieważ dzieci wchodzą w interakcję z rodzeństwem   

w sposób stały. Jednak rodziny te często przeżywają problemy natury ekonomicznej, 

wymagają większego wysiłku rodziców w utrzymanie rodziny, co może generować 

konieczność wsparcia tych rodzin w codziennym funkcjonowaniu w celu uzyskania 

optymalnych warunków wychowawczych dla licznego potomstwa. 

 

Istotnym problemem rodzin, prawie zawsze występującym z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi, bezrobociem, dysfunkcjonalnością rodzin, rozpadem więzi rodzinnych 

wskutek separacji jednego rodziców jest m.in. problem rodziny związany z brakiem własnego 

lokum mieszkalnego. 

 

           Długotrwała choroba - objętych  pomocą było 55 rodzin / Niepełnosprawność –  

objętych pomocą było  – 96 rodzin,  

Problemem współtowarzyszącym problemom wychowawczym jest również choroba lub 

niepełnosprawność jednego lub dwojga rodziców lub ich dzieci. Niepełnosprawność 

intelektualna jednego lub dwojga rodziców  czy choroba psychiczna może stwarzać ryzyko 

deficytów w zakresie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych. Uniemożliwiają one często 

zrozumienie potrzeb dziecka, a także pomaganie w nauce.. Przewlekła choroba somatyczna, 

zaburzenia psychiczne, zaburzenia zachowania mogą wystąpić w każdym wieku. Zaburzenia 

te stanowią ogromne obciążenie dla poszczególnych osób i ich rodzin, stanowią również 



obciążenie ekonomiczne, zwiększają ryzyko przestępczości, wypadków itp. Prowadzą do 

dyskryminacji i marginalizacji chorych. Dzieci wychowywane w takich rodzinach żyją  

w ciągłym stresie. Niewydolność wychowawcza spowodowana przewlekłą chorobą rodzica 

staje się nierzadko przyczyną trudności szkolnych czy braku realizacji obowiązku szkolnego. 

 

Uzależnienia – objętych pomocą było 49 rodzin. 

Jak wynika przeprowadzonej analizy jednym z czynników wpływających na powstanie 

kryzysu w rodzinie, w tym w zakresie prawidłowego wypełniania przez nią funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych  jest  problem alkoholowy jednego lub dwóch rodziców, często 

współwystępujący z problemem przemocy w rodzinie. Niemal u wszystkich dzieci w tych 

rodzinach stwierdza się zaburzenia nerwowe, urazy, lęki, zaburzenia zachowania, a także 

trudności i niepowodzenia w szkole, w tym brak realizacji obowiązku szkolnego. Często też 

dochodzi do demoralizacji dzieci. Obniża się wiek inicjacji spożywania substancji 

uzależniających przez dzieci. Picie alkoholu czy zażywanie substancji psychoaktywnych 

przez nieletnich powiązane jest często z podejmowaniem innych zachowań ryzykownych 

takich jak: przygodne stosunki seksualne  

 

Przemoc w rodzinie  - objętych pomocą było  9 rodzin. 

Problem przemocy domowej przyczynia się do dysfunkcji rodziny oraz skutkuje 

zaburzeniami w sferze emocjonalnej, społecznej, ekonomicznej osób doświadczających 

przemocy. Trauma jaką przeżywają ofiary przemocy to zjawisko, o poważnych długotrwałych 

skutkach, utrzymujących się konsekwencjach, stanowi ważny problem społeczny i może 

prowadzić do wykluczenia jednostki z życia społecznego. Dotyka licznej grupy rodzin, w tym 

dzieci. 

 

 Zgodnie z danymi uzyskanymi z Komisariatu Policji  w Kosakowie  funkcjonariusze 

policji interweniowali na terenie gminy Kosakowo  w 2012 roku w 69 razy. W 90% tych 

rodzin interwencje ze strony policji były wielokrotne a ich powodem był alkohol i przemoc 

domowa. 

 Jak wynika z informacji uzyskanej z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Pucku z terenu gminy Kosakowo aktualnie 9 dzieci przebywa w rodzinach zastępczych,  

z czego: 

- 3 dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych, 

- 6 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych. 



 

Aktualnie z terenu gminy Kosakowo jest 4 dzieci umieszczonych w placówkach  opiekuńczo-

wychowawczych. 

 

CEL GŁÓWNY  

 Stworzenie optymalnych warunków do wychowywania dzieci w środowisku rodziny 

biologicznej oraz wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu 

obowiązków opiekuńczo- wychowawczych w gminie Kosakowo 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

A) zapewnienie bezpieczeństwa materialnego i emocjonalnego dziecku i członkom jego 

rodziny 

• analiza rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej 

• nadzorowanie stanu zdrowia dzieci z rodzin mających trudności opiekuńczo-

wychowawcze oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym 

•  dostarczenie usług i świadczenie pomocy społecznej rodzinom żyjącym w trudnych 

warunkach materialnych, 

•  organizacja wypoczynku letniego z odpowiednim programem terapeutycznych dla 

dzieci z zagrożonych środowisk, 

• współfinansowanie pobytu dziecka pieczy zastępczej, 

• współpraca i wymiana informacji ze wszystkimi instytucjami zajmującymi się 

wspieraniem rodziny 

 

B) pomoc udzielana rodzinie w procesie wychowania dziecka, podtrzymywanie 

pozytywnych działań w funkcjach opiekuńczo-wychowawczych: 

•  wspieranie rodzin i dzieci przez asystenta rodziny i pracowników socjalnych  

w wypełnianiu podstawowych funkcji rodzinnych, 

•  promocja i realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych, 

psychoedukacyjnych, skierowanych do rodziców i dzieci, 

•  indywidualne poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne oraz zawodowe, 

•  organizowanie szkoleń i warsztatów dla rodziców i opiekunów, 

•  organizowanie zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych, 

• udzielanie dzieciom i młodzieży stypendiów i zasiłków szkolnych, 



•  uświadomienie rodzicom i opiekunom potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, 

•  współpraca ze szkołami w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych, 

 

C) profilaktyka rodziny w zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, 

•  analiza sytuacji rodzin, których dzieci zagrożone są umieszczeniem w pieczy 

zastępczej, 

•  współpraca wszystkich podmiotów pracujących na rzecz rodziny w zakresie 

kreowania i upowszechniania pozytywnych wzorców funkcjonowania rodziny, 

•  nadzorowanie sytuacji dziecka w rodzinie zagrożonej kryzysem, 

•  aktywizacja zawodowa rodzin z problemem bezrobocia poprzez organizowanie prac 

społecznie użytecznych, i innych form, 

•  przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, przestępczości i uzależnieniom wśród 

dzieci i młodzieży poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży i 

propagowanie sportu, rekreacji i kultury, 

•  usługi opiekuńcze i specjalistyczne, 

•  konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, 

 

ADRESACI PROGRAMU  

Rodziny wychowujące dzieci oraz przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych, dzieci i młodzieży dotkniętych przemocą, problemem 

uzależnień na terenie gminy Kosakowo. 

 

REALIZACJA PROGRAMU  

1. Program realizowany będzie na terenie gminy Kosakowo w latach 2013 – 2015 

2. Działania mające na celu realizacje założeń programu, a nastawione na bezpośrednią pracę 

z rodziną są koordynowane i organizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

   w Kosakowie poprzez: 

− diagnozowanie problemów rodziny i dziecka, 

− podejmowanie działań w środowisku, inicjowanie interwencji w uzasadnionych 

przypadkach, 

− opracowanie i realizację planu pomocy w indywidualnych przypadkach, 

− rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia 

pomocy w środowisku lokalnym, 



− monitorowanie sytuacji rodzin, zwłaszcza niewydolnych w sprawach opiekuńczo- 

wychowawczych, uzależnionych, stosujących przemoc. 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

 

Źródłem finansowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny są: 

- budżet państwa; 

- budżet gminy; 

- inne źródła finansowania. 

   

PARTNERZY 

 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie. 

2. Zespół do spraw Asysty Rodzinnej 

3. Szkoły na terenie gminy Kosakowo. 

4. Policja. 

5. Służba zdrowia. 

6. Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych,  

7. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

8. Zespół Interdyscyplinarny na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

 

 


