
 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 

ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY           

ZA 2020 ROK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Wągrowiec, marzec 2021 r.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

I. Wprowadzenie 

Na podstawie art. 179 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny                  

i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.), w terminie do           

31 marca każdego roku, wójt składa radzie gminy roczne sprawozdanie z realizacji 

zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją 

zadań. 

Do realizacji zadań gminy w zakresie wykonania ustawy o wpieraniu rodziny                

i systemie pieczy zastępczej, miasto Wągrowiec wyznaczyło Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Wągrowcu. 

Zadania gminy obejmujące: wsparcie rodziny w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej, podejmowanie działań profilaktycznych 

ukierunkowanych na wzmocnienie rodziny i pracę na rzecz integracji rodzin poprzez 

zapewnienie spójności i ciągłości oddziaływań na rodziny, również po umieszczeniu 

dziecka w pieczy zastępczej realizowane są zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny       

i systemie pieczy zastępczej. 

Stosownie do zapisów cytowanej ustawy, uchwałą nr VII/48/2019 Rady Miejskiej                   

w Wągrowcu z dnia 28 lutego 2019 r. został zatwierdzony Gminny Program 

Wspierania Rodziny miasta Wągrowca na lata 2019 - 2021.  

Adresatami tego programu są rodziny przeżywające trudności w prawidłowym 

funkcjonowaniu, a zwłaszcza w pełnieniu funkcji opiekuńczej i wychowawczej, bez 

względu na rodzaj dysfunkcji występujący w tych rodzinach.  

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej MOPS w Wągrowcu, po dokonanej 

analizie sytuacji i określeniu przyczyn kryzysu obejmował wsparciem osoby i rodziny, 

które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie były wstanie samodzielnie 

przezwyciężyć występujących problemów bez pomocy z zewnątrz.  

Z danych MOPS wynika, że wśród 135 rodzin posiadających dzieci                    

i korzystających z pomocy MOPS w 2020 roku, 28 rodzin korzystało z usług 

asystentów rodziny zatrudnionych w MOPS Wągrowiec. 

Na terenie miasta Wągrowca funkcjonują instytucje państwowe, samorządu 

miejskiego i powiatowego oraz  organizacje pozarządowe udzielające wsparcia 

rodzinom borykającym się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi tj. m. in.-  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz       

z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Miejski Zespół Interdyscyplinarny, Poradnia 
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Psychologiczno-Pedagogiczna, Sąd Rodzinny, Miejski Ośrodek Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze Świetlicą Socjoterapeutyczną, Miejska 

Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, Komenda Powiatowa Policji, 

placówki oświatowe oraz organizacje pozarządowe. 

 
Tabela nr 1. Liczba rodzin korzystających ze wsparcia MOPS Wągrowiec 
 

Wyszczególnienie 
                                          

2020 
 

Liczba mieszkańców Wągrowca 
w tym: kobiet 

24292 
12 707 

Liczba rodzin z dziećmi korzystających z pomocy 
społecznej 

135 

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej 532 

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń 
rodzinnych 

1401 

Liczba rodzin korzystających z Funduszu 
Alimentacyjnego 

152 

Liczba rodzin korzystających z dodatku 
mieszkaniowego 

196 

Liczba rodzin korzystających ze stypendium 
szkolnego 

50 

Liczba rodzin korzystających z usług asystenta 
rodziny 

28 

Liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy 
zastępczej  

32 

Liczba rodzin korzystających z Programu „DOBRY 
START” 

2428 

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń 
wychowawczych 

3477 

Źródło: opracowanie własne 
 
 
Tabela nr 2. Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej, za które Gmina ponosi 
odpłatność  
w latach 2018 - 2020 
 

Lp. Rodziny zastępcze 
 

2018 
 

 
2019 

 
2020 

1. Liczba dzieci przebywających w 
pieczy zastępczej 

43 38 32 

2.  Liczba dzieci przebywających w 
placówce opiekuńczo-
wychowawczej 

0 0 0 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela nr 3. Wybrane przyczyny przyznawania pomocy, a liczba rodzin i osób w rodzinach na 
podstawie danych MOPS Wągrowiec  latach 2018 - 2020 
 

 
 
Powód trudnej sytuacji życiowej 
 
 
 

 
2018 

 
2019 

 

 
2020 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób w 

tych 
rodzinach 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób w 

tych 
rodzinach 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób w 

tych 
rodzinach 

Bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych i 
prowadzeniu gospodarstwa. 
domowego 
W tym: 
- rodziny niepełne 

 
69 
 
 
 

54 

 
235 

 
 
 

163 

 
71 
 
 
 

55 

 
225 

 
 
 

152 

 
73 
 
 
 

57 

 
233 

 
 
 

155 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 
lub wielodzietności 

 
33 

 
145 

 

 
42 

 
184 

 
39 

 
165 

Źródło: opracowanie własne 
Tabela nr 5. Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny wraz z ilością dzieci                   
w rodzinie wg danych MOPS Wągrowiec w latach 2018 - 2020 

 

Liczba 
dzieci w 
rodzinie 

2018 2019 2020 

Liczba 
rodzin 

Łączna liczba 
dzieci w tych 

rodzinach 

Liczba 
rodzin 

Łączna liczba 
dzieci w tych 

rodzinach 

Liczba 
rodzin 

Łączna liczba 
dzieci w tych 

rodzinach 
1 7 7 2 2 6 6 

2 6 12 8 16 7 14 

3 6 18 5 15 7 21 

4 5 20 5 20 4 16 

5 0 0 1 5 1 5 

6 0 0 3 18 3 18 

Ogółem 24 57 24 76 28 80 

Źródło: opracowanie własne 
 
 

II. Realizowane zadania 

 Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych spoczywa m.in. na jednostkach 

samorządu terytorialnego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu 

realizował zadania według powyższej ustawy pomagając rodzinom w wypełnianiu jej 

funkcji opiekuńczo – wychowawczej. Pomoc specjalistyczną w formie asystenta 

rodziny w 2020 roku skierowano do 28 rodzin, w których wychowywało się 80 

dzieci, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 

wychowawczych, niewydolnych wychowawczo i opiekuńczo ze względu na 
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niedostateczne kompetencje opiekuńczo -wychowawcze, spowodowane np. 

niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami osobowości.  

Zadania asystenta rodziny wynikające z ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej 

 opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami 

rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, 

 opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej 

pieczy zastępczej plany pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem 

pracy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej, 

 udzielanie pomocy rodzinie w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym                 

w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa 

domowego, 

 udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, 

 udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, 

 udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych              

z dziećmi, 

 wspieranie aktywności społecznej rodzin, 

 motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

 udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy 

zarobkowej, 

 motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na 

celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności 

psychospołecznych, 

 udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach 

psychospołecznych, 

 podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa dzieci i rodzin, 

 prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, 

 dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, 

 monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, 

 sporządzenie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach, 

 współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej i innymi 

podmiotami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, 
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 współpraca z zespołem interdyscyplinarnym i grupą roboczą lub innymi 

podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uznał za niezbędną. 

Asystent rodziny w systemie wspierania rodziny odgrywał znaczącą rolę już na 

etapie profilaktyki. Jego zadaniem było kompleksowe wspieranie rodzin 

wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi dysfunkcjami. Charakter pracy 

asystenta jest odrębny, nie może być utożsamiany z pracą pracownika socjalnego, a 

nienormowany czas pracy dawał możliwości kontrolowania i stymulowania rodziny w 

różnych porach dnia. Wspieranie rodziny wymagało planowych działań mających na 

celu przywrócenie rodzinie zdolności do właściwego wypełniania swoich funkcji. 

     W 2020 roku, dwie asystentki rodzin, zatrudnione na umowę o pracę, 

obejmowały pomocą i wsparciem 28 rodzin z problemami opiekuńczo – 

wychowawczymi, w których wychowywało się 80 dzieci. 

 

III. Efekty działań podejmowanych przez asystentów rodziny 
MOPS Wągrowiec 

 
1. poprawa funkcji opiekuńczo – wychowawczej rodziców, 

2. poprawa wyników w nauce i zachowania w domu oraz w szkole, 

3. lepsze gospodarowanie budżetem domowym,  

4. poprawa czystości i porządku w mieszkaniu oraz higieny osobistej małoletnich 

dzieci, 

5. pomoc w znalezieniu pracy, 

6. polepszenie warunków mieszkaniowych, 

7. motywowanie do  utrzymywania abstynencji i uczęszczania na terapię 

odwykową, 

8. pomoc w załatwianiu spraw w urzędach i instytucjach, 

9. pomoc w budowaniu prawidłowych relacji między członkami rodziny, 

10. pomoc w rozwiązywaniu problemów i konfliktów rodzinnych, 

11. pomoc w organizowaniu i  planowaniu  wolnego czasu dziecka, 

12. pomoc w egzekwowaniu obowiązku szkolnego, stosowaniu kar i nagród.   

      

  V.    Wydatkowanie środków finansowych. 

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatkowano środki finansowe     

w kwocie 196.947,04 zł. 
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Zgodnie z art. 191 ust. 9 i 10  ustawy z dnia 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny                           

i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej 

gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka współfinansuje pobyt 

tego dziecka w pieczy zastępczej, w wysokości: 

 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej -  2 dzieci, 

 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej  - 6 dzieci, 

 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej - 24 dzieci.  

 

Tabela nr 3. Wydatki za pobyt  dzieci w pieczy zastępczej w latach 2018 - 2020 

 

Lp. Rok 
 

2018 
 

 
2019 

 
2020 

1. Rodziny zastępcze 220.595,83 208.389,98 196.947,04 
 

2.  Placówki opiekuńczo - 
wychowawcze  

0 0 0 

Źródło: opracowanie własne 
 

VI. Monitoring realizacji celów szczegółowych Programu za 2020 r 

Cel szczegółowy 1.1. - Wspieranie rodzin z dziećmi przeżywających trudności                    

w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej; 

 

Nazwa działania Nazwa wskaźnika Dane liczbowe 

Przedszkole Żłobek 

Promocja placówek 

przedszkolnych wśród 

rodziców objętych wsparciem 

MOPS 

(działanie 1.1) 

Liczba dzieci 

skierowanych do 

przedszkola i żłobka 

 

875 

 

50 

Liczba spotkań 

promujących 

wychowanie 

przedszkolne 

 

2 

 

2 
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Nazwa działania Nazwa wskaźnika Dane liczbowe 

 

Prowadzenie placówek 

wsparcia dziennego 

(działanie 1.4) 

Liczba dzieci objętych 

wsparciem w świetlicy 

socjoterapeutycznej 

 

38 

 

 

Nazwa działania Nazwa wskaźnika Dane liczbowe 
Ilość wydanych kart 

Karta Dużej 
Rodziny 

Karta Młodego 
Wągrowczanina  

Realizacja programów 

dla rodzin m.in. „Karta 

Dużej Rodziny” , Karta 

Młodego Wągrowczanina 

(działanie 1.6) 

 

Liczba wydanych kart 

- tradycyjna  

219 

- elektroniczna 

234 

 

109 

 

 

 

2. Cel szczegółowy 2 - Zapewnienie bezpieczeństwa rodzinom – zapobieganie 

marginalizacji i degradacji funkcji rodziny; 

 

Nazwa działania Nazwa wskaźnika Dane liczbowe 

Pomoc finansowa Pomoc w formie 
usług opiekuńczych  
(SUO) 

Udzielenie rodzinom 

znajdującym się w 

trudnej sytuacji 

życiowej pomocy 

finansowej i pomocy          

w formie  usług 

opiekuńczych (np. 

SUO) (działanie 2.1) 

Liczba i formy 

udzielonej 

pomocy, 

Liczba rodzin              

i dzieci objętych 

pomocą 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

dzieci w 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

dzieci w 

rodzinach 

 

113 

 

228 

 

 

23 

 

39 
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Nazwa działania Nazwa wskaźnika Rodzaj świadczenia Dane liczbowe 

Liczba 

rodzin 

Liczba dzieci 

w tych 

rodzinach 

Udzielenie 

rodzinom pomocy w 

formie świadczeń 

rodzinnych i 

alimentacyjnych 

(działanie 2.2) 

 

 

Liczba rodzin           

i dzieci objętych 

pomocą 

 

Zasiłki rodzinne 

 

521 

 

1511 

 

Świadczenia                 

z funduszu 

alimentacyjnego 

 

152 

 

222 

Świadczenia 

rodzicielskie 

 

74 

 

74 

Jednorazowe 

świadczenie  

„ Za życiem” 

 

3 

 

3 

Jednorazowe 

zapomogi z tyt. 

urodzenia 

dziecka  

 

179 

 

179 

 

 

 

Nazwa działania Nazwa wskaźnika Dane liczbowe 

Świadczenia 

wychowawcze 

(500+) 

Program „Dobry Start” 

(300+) 

Pomoc w postaci 

świadczeń 

wychowawczych 

oraz Programu 

„Dobry Start” 

(działanie 2.3) 

Liczba rodzin        

i dzieci objętych 

pomocą 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

dzieci w 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

dzieci w 

rodzinach 

 

3477 

 

4673 

 

2428 

 

3161 
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3. Cel szczegółowy 3 - Wzmacnianie roli i funkcji rodziny; 

 

Nazwa działania Nazwa wskaźnika Dane liczbowe 

Liczba rodzin Liczba dzieci 

w rodzinach 

Świadczenie pracy 

socjalnej 

(działanie 3.1) 

Ilość rodzin objętych 

pracą socjalną 

 

198 

 

388 

 

 

Nazwa działania Nazwa wskaźnika Dane liczbowe 

Zapewnienie poradnictwa 

oraz terapii rodzinom 

przeżywającym trudności 

(działanie 3.2) 

 

 

Liczba osób 

korzystających z 

poradnictwa 

Liczba udzielonych porad 

Poradnictwo 

psychologiczne 

świadczone  jest przez 

Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej przy PCPR  

w Wągrowcu. Ilość rodzin 

38, ilość udzielonych 

porad -73  

 

 

Nazwa działania Nazwa wskaźnika Dane liczbowe 

Liczba rodzin Liczba dzieci 

w tych 

rodzinach 

Wsparcie asystenta 

rodziny  rodzin 

przeżywających trudności 

opiekuńczo – 

wychowawcze  

(działanie 3.3) 

Liczba rodzin objętych 

wsparciem 

 

28 

 

80 
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Nazwa działania Nazwa wskaźnika Dane liczbowe 

Ilość rodzin 
objętych 
wsparciem  

Ilość osób 
kierowanych 
na leczenie 
odwykowe  

Wsparcie dla osób 

uzależnionych, 

motywowanie do podjęcia 

leczenia odwykowego 

(działanie 3.4) 

Ilość rodzin  objętych 

wsparciem MOPS 

Ilość osób kierowanych 

na leczenie 

 

14 

 

7 

 

Cel szczegółowy 4 - Rozwój usług, form wsparcia i systemu opieki na rzecz 

rodzin biologicznych; 

 

Nazwa działania Nazwa wskaźnika Dane liczbowe 

Rozbudowa zespołu 

asysty rodzinnej poprzez 

m.in. utworzenie stałego 

zespołu roboczego 

działającego na rzecz 

wsparcia rodzin 

(działanie 4.1) 

 

 

Ilość posiedzeń zespołu 
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Nazwa działania Nazwa wskaźnika Dane liczbowe 

Działania na rzecz 

pozyskania rodzin  

wspierających 

(działanie 4.3) 

 

Ilość rodzin wspierających 

 

brak 

 

 



 

12 

 

 

 

 

 

Cel szczegółowy 5 - Wsparcie kadry zajmującej się profesjonalnie pomocą na 

rzecz rodziny; 

 

Nazwa działania Nazwa wskaźnika Dane liczbowe 

Szkolenie kadry 

zajmującej się 

profesjonalnie wsparciem 

rodziny  

(działanie 5.1) 

 

Ilość osób, które odbyły 

szkolenie 

- 10 pracowników  

socjalnych uczestniczyło  

w 12 szkoleń 

- 2 asystentów rodziny 

uczestniczyło w 1 

szkoleniu 

 

 

Nazwa działania Nazwa wskaźnika Dane liczbowe 

Zwiększenie ilości etatów 

asystentów rodziny 

(działanie 5.2) 

 

Ilość etatów  

 

 

W 2020 roku z powodu epidemii nie były organizowany wypoczynek letni i zimowy 

dla dzieci ( działanie 1.2), ponadto nie były organizowane warsztaty tematyczne dla 

rodzin ( działanie 1.5).  

 

VII. Podsumowanie (Sylwia Kujawa – asystentka rodziny MOPS 

Wągrowiec) 

Praca z rodzinami o obniżonych kompetencjach opiekuńczo-

wychowawczymi wymaga dobrej koordynacji działań ze strony różnych 

instytucji co nabrało szczególnego wymiaru w roku 2020 w okresie pandemii 

koronawirusa. Asystenci rodzin, jako osoby towarzyszące rodzinom w 

przezwyciężaniu sytuacji trudnych  i problemowych, współobecne w życiu 



 

13 

 

 

codziennym swoich podopiecznych,    w tym trudnym czasie pozostawały w 

pogotowiu służąc w/w poradnictwem, wsparciem, pomocą w sytuacjach 

nagłych i przekonaniem, że pomimo sytuacji kryzysowej pozostają w 

gotowości aby pomóc rodzinom pokonać trudności, przeprowadzić przez 

różnego rodzaju procedury związane z zagrożeniem epidemiologicznym lub 

też zaproponować nowe sposoby reagowania na codzienne sytuacje.  

     Działania asystenta rodziny z zakresu pracy z rodzinami, w sytuacji 

kryzysu wywołanego pandemią wirusa SARS- CoV-2, zmieniły swoją formę      

i odbywały się głównie poprzez rozmowy telefoniczne lub inne komunikatory 

społecznościowe, co pozwalało zapoznać się głębiej z atmosferą panującą w 

danym domostwie. Podczas kontaktów telefonicznych asystent rodziny 

skupiał się głównie na:    

 - pedagogizacji rodziców dotyczącej prawidłowego wychowania i opieki nad 

dziećmi,  

- przekazywaniu informacji jak dbać o higienę i zdrowie oraz zapobiegać 

zakażeniu koronawirusem,   

 - omawianiu bieżących sytuacji panujących w rodzinach oraz samopoczuciu 

rodziców i dzieci w związku  z nakazem pozostawania w domach,  

- przypominaniu o obowiązku zakrywania nosa i ust w miejscach publicznych 

i innych obostrzeniach w związku z pandemią,  

- przekazywaniu i omawianiu informacji jak postępować w sytuacjach gdy 

ktoś z członków rodziny  będzie miał objawy choroby COVID-19,  

- omawianiu organizacji dnia codziennego z podziałem obowiązków na 

poszczególnych członków  rodziny,  

- tworzeniu z rodzicami planu dnia oraz możliwości spędzania z dziećmi 

czasu wolnego w sposób  kreatywny, 

- omawianiu z rodzicami możliwości udzielania pomocy dzieciom w 

odrabianiu zadań i nauki w  systemie nauki zdalnej, 

- mobilizowaniu rodziców do pozostawania w stałym kontakcie z 

nauczycielami, psychologami, pedagogami pracującymi na rzecz dzieci         

w danych szkołach, 

- motywowaniu rodziców do reagowania na niepokojące sygnały ze strony 

dzieci dotyczące zachowań,  bądź zgłaszania potrzeb i w razie potrzeby 

kontaktowania się z pediatrą, psychologiem, psychiatrą, 
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- poradnictwa w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego i realizacji 

działań i spraw na rzecz  domu i rodziny, 

- zachęcaniu rodziców do utrzymywania mieszkań w czystości, 

systematycznego sprzątania, 

- motywowaniu dzieci do systematycznej nauki i odrabiania zadań 

domowych, wspierania ich w  trudnych sytuacjach związanych z 

obowiązkiem pozostawania w domach, proponowaniu   kreatywnych zabaw i 

form spędzania czasu wolnego. 

W sytuacjach wymagających bezpośredniego kontaktu podopiecznych z 

asystentem rodziny możliwe pozostawało zorganizowanie takiego spotkania, 

w biurze asystenta rodziny przy ulicy Dworcowej 2 w Wągrowcu, z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa związanych                                    

z panującym wirusem SARS- CoV-2.  

Jako asystentki rodzin w okresie trwania pandemii skupiłyśmy się przede 

wszystkim na pomocy w poszukiwaniu członkom rodzin objętych naszym 

wsparciem zasobów niezbędnych do pokonania trudności i poradnictwa w 

kwestiach związanych z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.  
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