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I. Wstęp 

 

 Rodzina jest fundamentem, na której opiera się całe społeczeństwo. W  niej  zaspakajane są 

podstawowe potrzeby dziecka, takie jak akceptacja, bezpieczeństwo, współdziałanie, uznanie oraz 

doznawanie i odwzajemnianie miłości. Skuteczna realizacja funkcji opiekuńczo – wychowawczych 

rodziny zabezpiecza prawidłowy rozwój dziecka w wymiarze biologicznym i emocjonalnym. 

Dziecko kształtuje w niej kręgosłup moralny, hierarchię wartości oraz kodeks postępowania na całe 

swoje przyszłe dorosłe życie. Na realizację funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodzin składa się 

szereg czynników, do których można zaliczyć między innymi atmosferę emocjonalną panującą            

w rodzinie, postawy rodzicielskie, poczucie odpowiedzialności za opiekę i wychowanie dzieci, 

preferowany styl wychowawczy, system wartości, udział dzieci w życiu rodzinnym, więzi łączące 

członków rodziny, powiązania środowiska rodzinnego z otoczeniem społecznym, współpraca                  

z instytucjami lokalnymi. Współczesny rytm życia, przemiany cywilizacyjne, kulturowe i moralne 

prowadzą do tego, iż postęp stwarza coraz większe zagrożenia dla rodziny, zakłócając jej 

funkcjonowanie. Powoduje to coraz większą liczbę rodzin dysfunkcyjnych, które wymagają 

podjęcia stosownych kroków ze strony państwa, zmierzających do niwelowania destruktywnych 

czynników wpływających na rodzinę.  Podstawą do rozwiązywania problemów społecznych jest 

wsparcie  rodziny w odbudowywaniu prawidłowych relacji w rodzinie oraz we właściwym 

wypełnianiu ról społecznych poprzez jej członków. Wsparcie rodziny powinno być w miarę 

możliwości wczesne i mieć charakter profilaktyczny. Priorytetem wspierania rodziny jest 

zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dzieci, młodzieży oraz kształtowanie wartości                   

i norm związanych z ich wychowaniem. Bezradność w zakresie opieki i wychowania, a także inne 

zaburzenia systemu rodzinnego wpływają negatywnie na rozwój dziecka.   

 Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  do zadań własnych 

gminy należy obowiązek objęcia szczególną pomocą rodziny przeżywające trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Ten obowiązek realizowany jest za pomocą 

trzyletniego programu wspierania rodziny. Podstawowym jego założeniem jest wsparcie dla rodzin  
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zagrożonych społecznemu wykluczeniu oraz ich marginalizacji. Ma charakter osłonowy                    

i profilaktyczny. Wszyscy jego odbiorcy powinni mieć poczucie wsparcia instytucjonalnego. Jest 

spójnym systemem wsparcia rodzin i dzieci.     

 

 

II. Podstawa opracowania programu 

 

 Realizując Gminny program wspierania rodziny w Mieście i Gminie Lipsko na lata               

2016-2018 należy brać pod uwagę między innymi, 

  Ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 r. (Dz. U.  

       z 2016 r.  poz. 575), 

 Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. , poz. 163 z późn. 

zm.), 

 Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. 

1390, poz. 1493 z późn. zm.), 

 Ustawę z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Z 2015  poz. 2082            

z późn. zm.), 

  Ustawę z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 

2014 r.  , poz. 382 z późn. zm.), 

 Ustawę z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016  poz. 157). 

 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 

października 1982 (  Dz. U. 2016 r., poz.195) 

 Ustawa z dn. 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r., 

poz.195). 
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III . Diagnoza sytuacji demograficznej rodzin  

 

 

 Powierzchnia Miasta i Gminy Lipsko zajmuje  135,3 km2, w tym miasto 15,7 km² , a gmina 

119,5 km². Graniczy z gminami: Sienno, Ciepielów, Chotcza, Solec n/ Wisłą oraz Tarłów.  Obszar 

gminy jest zamieszkiwany przez 11397  osób, z czego liczbę 722 stanowią osoby zamieszkujące 

tereny wiejskie, zaś pozostała część 5675 osoby, to osoby zamieszkujące miasto Lipsko. Pod 

względem liczby mieszkańców zajmuje obecnie 546 miejsce w Polsce. Gęstość zaludnienia                   

w gminie wynosi 84 os./km². Terytorium gminy Lipsko stanowi 36 sołectw (Babilon, Borowo, 

Boży Dar, Dąbrówka, Długopola I, Długowola II, Gołębiów, Gruszczyn, Helenów, Huta, Józefów, 

Jakubówka, Jelonek, Katarzynów, Leszczyny, Lipa Miklas, Lucjanów, Leopoldów, Lipa Krępa, 

Maruszów, Maziarze, Małgorzacin, Krępa Górna, Krępa Kościelna, Nowa Wieś, Ratyniec, Poręba, 

Śląsko, Szymanów, Tomaszówka, Walentynów, Wólka, Wola Solecka I, Wola Solecka II, 

Wiśniówek, Zofiówka). Siedzibą gminy jest miasto Lipsko, które od 1999 roku odgrywa rolę 

powiatowego ośrodka miejskiego, pełniąc funkcje o charakterze ponad gminnym. 

 Największą grupę ludności zamieszkującą Miasto i Gminę Lipsko w 2014 roku stanowiła 

ludność należąca do grupy wiekowej 18-65 lat (wiek produkcyjny), tj. 7.288 osoby. Najmniej 

natomiast osób notowało się w grupie wiekowej  0-17 lat (wiek przedprodukcyjny), tj. 1.770. Wiek 

poprodukcyjny – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn stanowi liczba 2.339osób.  

   

 

 

IV.  Diagnoza sytuacji społecznej rodzin 

 

 

       Aby określić  zadania Gminnego Programu Wspierania Rodzin niezbędne jest 

przeanalizowanie danych o osobach objętych wsparciem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

społecznej w Lipsku. 
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Tab. 1 Liczba osób i rodzin objętych pomocą społeczną  

 

Wyszczególnienie Liczba osób, 

którym 

przyznano 

decyzją 

świadczenia 

Liczba rodzin  

ogółem 

Liczba osób na 

wsi 

Liczba osób w 

rodzinie 

Świadczenia przyznane w 

ramach zadań zleconych i 

zadań własnych 

546 401 317 1149 

W tym: 

      świadczenia pieniężne                

297 284 230 666 

    świadczenia niepieniężne 249 117 87 483 

Świadczenia przyznane w 

ramach zadań zleconych 

bez względu na ich rodzaj, 

formę i liczbę 

1 1 0 3 

Świadczenia przyznane w 

ramach zadań zleconych 

bez względu na ich rodzaj, 

formę i liczbę 

545 400 317 1146 

Pomoc udzielana w postaci 

pracy socjalnej ogółem 

xx 225 180 611 

 W tym wyłącznie w 

postaci pracy socjalnej 

xx 68 53 155 

Praca socjalna prowadzona 

w oparciu o kontrakt 

socjalny 

Liczba kontraktów 

socjalnych:22 

Liczba osób objętych kontraktami 

socjalnymi: 55 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych MGOPS w Lipsku rok 2015 
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Tabela 2. Powody przyznania pomocy 

 

Powody trudnej 

sytuacji życiowej 

Liczba rodzin Liczba osób w 

rodzinach 
Ogółem  W tym na wsi 

Ubóstwo 360 288 1001 

Bezdomność 4 0 4 

Potrzeba ochrony 

macierzyństwa 

69 56 385 

W tym wielodzietność 61 49 341 

Bezrobocie 303 240 964 

Niepełnosprawność 90 52 185 

Długotrwała lub ciężka 

choroba 

100 61 236 

Bezradność w sprawach 

opiekuńczo-

wychowawczych i 

prowadzenia 

gospodarstwa 

domowego ogółem 

84 60 320 

W tym rodziny 

niepełne:  

35 24 75 

Rodziny wielodzietne 49 38 245 

Przemoc w rodzinie  108 89 313 

Alkoholizm 114 99 342 

Sytuacja kryzysowa 4 4 17 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych MGOPS w Lipsku rok 2015 

 

Z powyższych danych wynika, że kwestia ubóstwa jest dominującym czynnikiem w strukturze 

udzielania pomocy, kolejnym przeważającym powodem jest bezrobocie, a na trzecim miejscu 

kształtuje się alkoholizm. Według danych Powiatowego urzędu Pracy w Lipsku , na koniec 2015 

roku zarejestrowanych osób bezrobotnych było 698 z czego: 287 to kobiety, natomiast pozostała 

część 411 osób  to mężczyźni 
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            Według danych Sądu Rodzinnego w Lipsku w postępowaniu opiekuńczo-wychowawczy 

kurator pracował z następująca liczbą rodzin: 

 w 2013r. - 38  

 w 2014r. - 36  

 w 2015r. - 34 

 Ponadto do Sądu Rodzinnego w Lipsku wpłynęło : 

 w 2013r. - 8  

 w 2014r. - 9  

 w 2015r. - 10 spraw o ograniczenie władzy rodzicielskiej.  

Z danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku wynika, iż do końca 2015roku pieczą 

zastępcza z terenu gminy Lipsko objętych było 14 dzieci z czego: 

 3 przebywało w niezawodowej rodzinie zastępczej 

 1 w zawodowej rodzinie zastępczej 

 4 w rodzinnym domu dziecka 

 6  w spokrewnionej rodzinie zastępczej. 

 Ponadto wsparciem asystenta rodziny w 2015 roku objętych było 19 rodzin. 

 

 

V.    Analiza SWOT 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

- Strategia Rozwiązywania Problemów                                              

Społecznych Miasta i Gminy Lipsko na lata 

2016 – 2025. 

- Gminny Program Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2016r. 

- Program przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie dla Miasta i Gminy Lipsko do 2020 r.  

- wysoki wskaźnik bezrobocia wśród 

mieszkańców gminy. 

- wysoki wskaźnik ubóstwa. 

- wciąż rosnące koszty utrzymania rodzin. 

-obciążenie pracowników MGOPS dodatkowymi 

zadaniami. 

- ograniczanie środków finansowych z budżetu 

państwa na zadania realizowane przez gminę. 
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- Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa  

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) 

2014-2020 

- Powiatowy Program  pieczy zastępczej             

w Powiecie Lipskim na lata 2016-2018 

- aktywny udział pracowników ośrodka w 

działalności Stowarzyszenia Aktywności 

Społecznej WINDA 

- aktywna współpraca instytucji działających na 

rzecz rodziny. 

- doświadczenie, wiedza we wsparciu rodziny 

przez pracowników MGOPS 

- znajomość zasobów środowiska lokalnego 

przez pracowników MGOPS 

- zapewnienie kadrze MGOPS szkoleń  

- funkcjonowanie na terenie powiatu Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej i Specjalistycznego 

Poradnictwa Rodzinnego w Siennie. 

- baza instytucji wspierających rodzinę                      

( policja, sąd, PCPR, organizacje pozarządowe). 

- profesjonalna praca służb pomocy społecznej 

- otwartość na współpracę ze środowiskiem 

lokalnym 

- realizacja programów profilaktycznych                    

i osłonowych 

- oferty sportowe i baza lokalowa (kompleks 

sportowy, boisko ORLIK). 

- funkcjonowanie placówek służby zdrowia na 

terenie miasta. 

- zajęć pozalekcyjnych oferowane przez szkoły. 

- brak żłobka na terenie miasta. 

- ograniczona liczba miejsc w przedszkolach. 

- ograniczona ilość mieszkań socjalnych. 

- wzrost liczby zadań zlecanych samorządom 

gminnym. 

- brak wzorców osobowych w rodzinach  

- brak wczesnej diagnostyki problemów rodziny. 

- bierna postawa rodziców wobec problemów 

występujących w rodzinie. 

- mała świadomość rodziców dotycząca kwestii 

edukacyjnych i wychowawczych. 

- duża ilość rodzi, w których występuje problem 

bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych 

- brak współdziałania rodziców w zakresie 

edukacji dzieci. 

- brak ośrodków wsparcia rodzin na terenie 

miasta. 

- utrudniony dostęp do poradnictwa 

specjalistycznego (m.in. psycholog). 

- niewystarczające środki finansowe na szerszą 

skalę działań na rzecz rodzin. 
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- funkcjonowanie na terenie miasta świetlic               

i klubów dla dzieci i młodzieży. 

- funkcjonowanie placówek oświatowych na 

terenie miasta. 

- realizacja projektów, celem aktywizacji 

społeczni- zawodowej osób z terenu gminy. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

- polityka prorodzinna państwa 

- rosnąca świadomość społeczna 

- możliwość pozyskania środów zewnętrznych 

- umiejętność korzystania przez rodziny z 

różnych form wsparcia 

- chętna współpraca rodzin dysfunkcyjnych                        

w rozwiązywaniu własnych problemów 

życiowych. 

- powołanie asystenta rodziny (pomoc rodzinom 

przeżywającym trudności w pełnieniu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych). 

- podnoszenie kwalifikacji przez asystenta 

rodziny. 

- rozwój wolontariatu. 

- możliwość tworzenia Klubów Dziecięcych. 

- zacieśnienie  współpracy pomiędzy 

instytucjami wspierającymi rodzinę. 

- funkcjonowanie zespołów 

interdyscyplinarnych. 

- zwiększenie środków finansowych w obszarze 

pomocy społecznej, edukacji i wychowania. 

-  aktywność organizacji pozarządowych. 

- zwiększenie  ofert kulturalnych. 

- realizowanie programów profilaktycznych  

- osłabienie więzi rodzinnych 

- ciągły wzrost  kosztów utrzymania rodzin. 

- wypalenie zawodowe pracowników MGOPS 

- rozszerzenie zjawisk patologicznych (przemoc, 

narkomania, alkoholizm, uzależnienia). 

- zaniedbywanie obowiązków opiekuńczo-

wychowawczych przez rodziców. 

- traktowanie wsparcia OPS-u jako instytucji 

udzielającej jedynie wsparcia finansowego. 

- ciągle zmieniające się i niespójne przepisy 

prawa 

- ograniczanie środków finansowych na 

podnoszenie kwalifikacji przez specjalistów. 

- wymogi zachowywania standardów w sprawie 

zakładania żłobków, Klubów Dziecięcych. 

- ograniczanie środków finansowych na 

realizację zadań z zakresu wspierania rodziny      

i systemu pieczy zastępczej. 
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- zbudowanie zintegrowanego systemu wsparcia 

rodzin z problemami 

 

 

 

VI.  Cele Programu 

 

 

 Celem głównym Programu jest wspieranie rodzin poprzez działania oraz tworzenie 

warunków sprzyjających poprawie sytuacji rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym                       

i marginalizacją. 

 

Celami szczegółowymi są: 

 

Cel 1  Diagnoza i monitoring skali problemów i potrzeb rodzin 

Działania  monitorowanie rodzin zagrożonych przez pracowników 

socjalnych 

 zacieśnienie  współpracy pomiędzy instytucjami wspierającymi 

rodzinę: kuratorzy, sąd, PCPR, szkoły, policja 

Zakładane rezultaty  sprecyzowana wiedza na temat rodzin wymagających pomocy 

 

Cel 2 Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dzieci i rodzin 

Działania  objęcie dożywianiem wszystkich tego wymagających dzieci 

 zapewnienie pomocy rzeczowej i materialnej rodzinom( zasiłki 

okresowe, celowe, zasiłki rodzinne, świadczenia z Funduszu 

Alimentacyjnego, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki 

pielęgnacyjne) 

 objęcie rodzin wymagających wsparcia profesjonalna pomocą 

asystenta rodziny i pracownika socjalnego 

 pośredniczenie w przekazywaniu pomocy żywnościowej w 

ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym (FEAD) 

Zakładane rezultaty  podniesienie warunków bytowych rodzin 

 poprawa sytuacji dziecka w rodzinie i jego bezpieczeństwa 
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Cel 3 Działania mające na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym i 

rozwiazywaniu już istniejących 

Działania  zapewnienie wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez asystenta 

rodziny 

 pomoc rodzinom dotkniętym uzależnieniem i przemocą 

 systematyczne monitorowanie rodzin zagrożonych kryzysem 

 terapia i mediacje rodzinnego 

 indywidualne poradnictwo (psycholog, pedagog, prawnik) 

 integrowanie rodzin poprzez imprezy organizowane z okazji Dnia 

Dziecka, Wigilii na rynku miasta 

 współpraca z powiatowym Urzędem Pracy ( organizowanie prac 

społeczno-użytecznych dla osób bezrobotnych) 

Zakładane rezultaty  zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców 

 ukierunkowanie pomocy na rzeczywiste potrzeby i problemy 

rodzin i dziecięcych 

 ograniczenie zjawiska niedostosowania społecznego 

 aktywizacja społeczno- zawodowa rodzin 

 zminimalizowanie negatywnych zachowań 

 

 

Cel 4 Interdyscyplinarne wsparcie na rzecz dzieci i rodzin zagrożonych 

marginalizacją społeczną 

Działania  ścisła i skoordynowana współpraca podmiotów podejmujących 

działania na rzecz dzieci i młodzieży 

 prowadzenie monitoringu dzieci w rodzinach dotkniętych sytuacją 

kryzysowym 

 organizowanie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

dla uczniów z trudnościami 

 udzielanie wsparcia pedagogicznego uczniom 

 organizowanie grup wsparcia 

 edukacja służb społecznych w zakresie wykorzystywania metod 

pracy interdyscyplinarnej w rozwiązywaniu problemów rodziny       

i dzieci 

 tworzenie i realizowanie projektów i programów dla dzieci z 

rodzin zagrożonych niedostosowaniem społecznym 

Zakładane rezultaty  systemowa wszechstronna pomoc dzieciom z rodzin 

dysfunkcyjnych  

 zwiększenie umiejętności opiekuńczo- wychowawczych 
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 zahamowanie wzrostu liczby dzieci kierowanych do różnych form 

opieki zastępczej 

 poprawa sytuacji dziecka w rodzinie 

 ograniczenie zjawiska niedostosowania społecznego 

 

 

VII. Podmioty uczestniczące w realizacji celów programu 

 

 Program wspierania rodziny realizowany będzie przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Lipsku przy współpracy z następującymi podmiotami: 

 

 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lipsku 

 Placówki Oświatowe 

 Sędziowie i kuratorzy Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego, 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku 

 Miejsko - Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 Komenda Powiatowa Policji w Lipsku, 

 Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku 

 Lokalne organizacje pozarządowe. 

 

 

VIII. Finansowanie 

 

 

 Źródłem finansowania zadań 3-letniego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 

będą środki finansowe: 

  z budżetu gminy, 

  z budżetu państwa w ramach dotacji na dofinansowanie zadań własnych, 

   pozyskane z programów, głównie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i innych źródeł. 
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IX. Adresaci Programu 

 

Adresatami programu są następujące rodziny i dzieci: 

 

1. Rodziny w których problemem jest przemoc oraz uzależnienie 

 Na koniec 2015 roku założono 35 niebieskich kart. Problem przemocy w rodzinie ciągle 

narasta. Zagrożone są nie tylko rodziny, gdzie występuje problem ubóstwa, bezrobocia  czy 

uzależnienia. Coraz częściej przemoc fizyczna i psychiczna występuje w rodzinach dobrze 

sytuowanych. Niestety przemoc domowa często nie jest zgłaszana i pozostaje problemem 

„zatajonym”. Bardzo często uzależnienie rodzi przemoc i problem staje się bardzo złożony. 

 

 

2. Rodziny ubogie zagrożone ubóstwem i obarczone bezrobociem 

 Ubóstwem zagrożone są przede wszystkim osoby bezrobotne i rodziny osób bezrobotnych.  

Większa liczba osób bezrobotnych w rodzinie znacząco zwiększa ryzyko ubóstwa. Brak środków 

do życia znacząco zwiększa ryzyko problemów występujących w rodzinie. Według danych MGOPS 

w Lipsku głównym powodem przyznania pomocy jest właśnie ubóstwo, które dotknęło w 2015 

roku 360 rodzin Miasta i Gminy Lipsko, natomiast drugim największym powodem korzystania               

z pomocy ośrodka są rodziny dotknięte bezrobociem - 303 rodziny.  

 

 

3. Rodziny przezywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych 

 Najczęściej problemy w takich rodzinach wynikają z trudnej sytuacji materialno - bytowej 

oraz  niskiego poziomu wykształcenia rodziców. Powoduje to zachwianie prawidłowego procesu 

opiekuńczo- wychowawczego w stosunku do dzieci. W takich rodzinach brak jest poczucia 

bezpieczeństwa  i stabilizacji. Prowadzi to do dysfuncyjności rodziny, a co za tym idzie do 

niedostosowania społecznego dzieci.  
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X. Monitoring i ewaluacja realizacji Programu 

 

 

 Monitorowanie i ewaluacja odbywać się będzie na bieżąco przez cały czas oraz na 

podstawie corocznej analizy sprawozdań z wykonania zadań, w tym osiągniętych efektów. 

Sprawozdania sporządzane będą przez asystenta rodziny przy ścisłej współpracy z pracownikami 

socjalnymi i innymi podmiotami odpowiedzialnymi za rodzinę. 

 Prowadzenie ewaluacji i monitoringu programu służyć będzie sprawdzeniu czy zostały 

zrealizowane planowane działania oraz jaki jest wynik zrealizowanych przedsięwzięć. 

Cele ewaluacji: 

  doskonalenie podejmowanych działań w ramach programu, 

  informacje o efektach wdrażania programu, 

  pogłębienie odpowiedzialności za wdrażanie programu wśród wszystkich zainteresowanych jego 

funkcjonowaniem i jego efektami, 

  stan zaawansowania prowadzonych działań 

 Ewaluacja będzie prowadzona według kryterium adekwatności, trwałości oraz użyteczności. 

Zebrane informacje w ramach monitoringu i ewaluacji odpowiedzą na pytania czy i do jakiego 

stopnia cele programu są odpowiednie do zmieniających się potrzeb i priorytetów na poziomie 

gminy oraz czy i w jakim obszarze program wymaga aktywizacji lub zmian postawionych celów. 

 

 


