Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy
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Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Dębickim na lata 2021 - 2023, przyjęty
Uchwałą Nr XXVIII.226.2021 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 4 marca 2021r.- pobierz
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Dębickiego na lata 2018 - 2020 wraz z
Zasadami przyznawania świadczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz zatrudniania osób
wspomagających funkcjonowanie rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Dębickiego w 2018 roku
- pobierz
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Dębickiego na lata 2015-2017 wraz z
Zasadami przyznawania świadczeń fakultatywnych dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz
zatrudniania osób wspomagających funkcjonowanie rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu
Dębickiego w 2015 roku - pobierz
,,Zasady i wysokość przyznawania świadczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz
zatrudniania osób wspomagających funkcjonowanie rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie
Powiatu Dębickiego w 2021 roku", przyjęte Uchwałą Nr XXVI.209.2020 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 29
grudnia 2020r. - pobierz
„Zasady i wysokość przyznawania świadczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz
zatrudniania osób wspomagających funkcjonowanie rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie
Powiatu Dębickiego w 2020r.", przyjęte Uchwałą Nr XV.123.2019 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 23 grudnia
2019r. - pobierz
„Zasady przyznawania świadczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz zatrudniania
osób wspomagających funkcjonowanie rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu
Dębickiego w 2019r.” - pobierz
,,Zasady przyznawania świadczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz zatrudniania
osób wspomagających funkcjonowanie rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu
Dębickiego w 2017r." - pobierz
,,Zasady przyznawania świadczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz zatrudniania
osób wspomagających funkcjonowanie rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu
Dębickiego w 2016r." - pobierz

,,Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Dębickim na lata 2021 - 2027 - pobierz
,,Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Dębickim na lata 2014 2020" - pobierz

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz Program Zwiększenia Dostępności i
Zmniejszenia Nierównowści w Dostępie do Różnych Form Środowiskowej Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej na lata 2021-2022 - pobierz

●

,,Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 - 2020 - pobierz

●

,,Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Dębickim na lata 2019-2026"- pobierz

●

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w
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Powiecie Dębickim na lata 2019-2022- pobierz
●

,,Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w
Powiecie Dębickim na lata 2015- 2018" - pobierz
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