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Gmina Mniów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie realizuje projekt pn. " 
Dzienne ośrodki wsparcia w Gminie Mniów" współfinansowany ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020 

Projekt jest skierowany do mieszkańców Gminy Mniów. Polega na realizacji działań zmierza-
jących do zwieszenia dostępności usług społecznych oraz usług wsparcia rodziny dla osób 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym 
Celem projektu jest rozwój i poprawa jakości usług społecznych dla osób zagrożonych ubó-
stwem i wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin i dzieci zamieszkujących i uczących się 
na terenie Gminy Mniów do 31.05.2020r. 
Projekt obejmuje wsparciem 138 osób, będących beneficjentami pomocy społecznej, prze-
żywających trudności w sprawowaniu opieki nad dziećmi i ich wychowywaniu, osób doznają-
cych przemocy, osób uzależnionych oraz osób z ich otoczenia. Projekt składa się z działań 
obejmujących m.in.: utworzenie, doposażenie i funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzyso-
wej i świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej; prowadzenie profilaktyki społecznej skie-
rowanej do rodzin dysfunkcyjnych, zapewnienie wsparcia na rzecz prawidłowego funkcjono-
wania rodzin dysfunkcyjnych – zagrożonych wykluczeniem społecznym i przeżywających 
trudności w sprawowaniu opieki nad dziećmi i ich wychowywaniu, osób i rodzin dotkniętych 
przemocą i uzależnieniem. 
Planowane efekty: 
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakoń-
czeniu projektu 28 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie 138 (80/58); 
Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych: 28 
(15/13) 
Liczba osób objętych szkoleniami w zakresie kompetencji języka angielskiego (osoby) 15 
(8/7) 

Działania projektowe są komplementarne dla przedsięwzięć podejmowanych przez 
samorząd polegających na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi życia społecznego 
i aktywności mieszkańców. Mając na uwadze synergię działań zmierzających do 
zaspokajania potrzeb mieszkańców zarówno w zakresie potrzeb I rzędu jak i potrzeb II 
rzędu. 

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania RPSW.09.02.01 
Rozwój wysokiej jakości usług społecznych 
 
Lokalizacja świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej i Punktu Interwencji Kryzy-
sowej utworzonych w ramach projektu: 
Szkoła Podstawowa Mniowie 
ul. Centralna 11 
26-080 Mniów 
 
Całkowity budżet projektu wynosi: 733 135,63 zł; 
Wartość dofinansowania: 645 295,63 zł 
Wartość wkładu własnego: 87 840,00 zł. 
 
Okres realizacji projektu: 01.06.2018 – 31.05.2020 
  
BIURO PROJEKTU: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie 
ul. Centralna 9 
26-080 Mniów 


