
 

Wymóg trwałości w projekcie „Pomorskie dzieciom” 
projekt realizowany zgodnie z umową nr 17/U-ROPS-EFS/2021 

 

Każdy z dziewięciu grantobiorców zobowiązany jest do zachowania usług zaplanowanych  

w ramach grantu po zakończeniu jego realizacji w okresie trwałości równym co najmniej 

okresowi realizacji grantu, jak również do zachowania instytucjonalnej gotowości  

do świadczenia tych usług w zakresie zbliżonym do projektu i o podobnej jakości  

w zależności od potrzeb i wystąpienia popytu na te usługi.  
 

W przypadku zakupu środków trwałych w ramach grantu okres trwałości wynosi pięć lat od 

dnia zatwierdzenia sprawozdania końcowego z rozliczenia grantu. 

 

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące liczby miejsc oferowanych przez 

poszczególnych grantobiorców po zakończeniu realizacji grantu w okresie trwałości, jak  

i form wsparcia w ramach usług społecznych objętych wymogiem trwałości.  

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Gdyni 

 liczba wspartych miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu realizacji 

Grantu: 14 

 formy wsparcia objęte wymogiem trwałości: specjalistyczne wsparcie psychologiczne  

i psychiatryczne (terapia długoterminowa i konsultacje psychiatryczne), krótkoterminowa 

psychoterapia z elementami konsultacji okołoporodowych, warsztaty psychoedukacyjne  

z elementami socjoterapii realizowane formule wyjazdowej 

 okres trwałości: co najmniej do 01.07.2025 roku 

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Gdyni 

 liczba wspartych miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu realizacji 

Grantu: 14 

 formy wsparcia objęte wymogiem trwałości: specjalistyczne wsparcie psychologiczne (terapia 

długoterminowa, indywidualne wsparcie psychologiczne), warsztaty psychoedukacyjne  

z elementami socjoterapii realizowane formule wyjazdowej 

 okres trwałości: co najmniej do 01.07.2025 roku 

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Gdyni 

 liczba wspartych miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu realizacji 

Grantu: 14 

 formy wsparcia objęte wymogiem trwałości: specjalistyczne wsparcie psychologiczne  

i psychiatryczne (terapia długoterminowa, indywidualne wsparcie psychologiczne, konsultacje 

psychiatryczne), bony edukacyjne dla wychowanków opuszczających instytucjonalną pieczę 

zastępczą w formie kursów zawodowych i prawa jazdy, warsztaty psychoedukacyjne  

z elementami socjoterapii realizowane formule wyjazdowej 

 okres trwałości: co najmniej do 01.07.2025 roku 



 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni 

 liczba wspartych miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu realizacji 

Grantu: 25 rodzin zastępczych zawodowych i Rodzinnych Domów Dziecka 

 formy wsparcia objęte wymogiem trwałości: indywidualne wsparcie psychiatryczne, warsztaty 

psychoedukacyjne pn. „Leśna ekspedycja” dla dzieci i młodzieży z rodzinnej pieczy zastępczej, 

bony edukacyjne dla wychowanków opuszczających rodzinną pieczę zastępczą w formie kursów 

zawodowych i prawa jazdy, warsztaty edukacyjne z wypalenia zawodowego dla specjalistów 

Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz zawodowych rodziców zastępczych i osób 

prowadzących Rodzinne Domy Dziecka 

 okres trwałości: co najmniej do 01.01.2025 roku 

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego nr 1 

 liczba wspartych miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu realizacji 

Grantu: 8 

 formy wsparcia objęte wymogiem trwałości: specjalistyczne wsparcie psychologiczne (terapia 

indywidualna), specjalistyczne, pedagogiczno-psychologiczne poradnictwo rodzinne, korepetycje 

i wsparcie w nauce 

 okres trwałości: co najmniej do 01.07.2025 roku 

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego nr 2 

 liczba wspartych miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu realizacji 

Grantu: 8 

 formy wsparcia objęte wymogiem trwałości: specjalistyczne poradnictwo rodzinne w formule 

wyjazdowej 

 okres trwałości: co najmniej do 01.01.2025 roku 

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego nr 4 

 liczba wspartych miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu realizacji 

Grantu: 8 

 formy wsparcia objęte wymogiem trwałości: specjalistyczne poradnictwo rodzinne w formule 

wyjazdowej 

 okres trwałości: co najmniej do 01.01.2025 roku 

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego nr 5 

 liczba wspartych miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu realizacji 

Grantu: 8 

 formy wsparcia objęte wymogiem trwałości: indywidualne wsparcie specjalistyczne 

(indywidualne wsparcie terapeutyczne, psychoterapia indywidualna, indywidualna terapia 

kształtująca kompetencje społeczne oraz indywidualne poradnictwo rodzinne dla osób 

sprawujących opiekę i wychowanie nad dziećmi), wyjazd rehabilitacyjny z podopiecznymi  

z problemami zdrowotnymi, indywidualne zajęcia rehabilitacyjne, korepetycje i wsparcie w nauce 

 okres trwałości: co najmniej do 01.07.2025 roku 



 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego nr 6 

 liczba wspartych miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu realizacji 

Grantu: 8 

 formy wsparcia objęte wymogiem trwałości: wyjazdy rehabilitacyjne z podopiecznymi  

z problemami zdrowotnymi, terapia psychoruchowa dla dzieci w wieku niemowlęcym, 

indywidualne zajęcia rehabilitacyjne, indywidualne wsparcie psychologiczne o charakterze 

stymulująco-rozwojowym 

 okres trwałości: co najmniej do 01.07.2025 roku 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


