
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 
lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, 

lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Jan Paweł II



Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza przy ul. Niepodległości 5, jest suwerenną jednostką organizacyjną, wchodzącą w skład szerszej struktury – Centrum Opieki nad Dzieckiem „Razem”. Placówka funkcjonuje w środowisku miejskim, w odrębnym mieszkaniu przy ul. Niepodległości 5 w Gorlicach. Jest kameralną formą wychowania, zbliżoną do naturalnego środowiska rodzinnego, przeznaczoną dla dwanaściorga dzieci w różnym wieku. Nasza placówka stwarza wychowankom jak najlepsze warunki do osiągnięcia przez nich pełnej niezależności w przyszłości. Pomaga zdobyć umiejętności niezbędne w codziennym, dorosłym życiu.Hasłem przewodnim w naszej pracy z wychowankiem, jest sentencja „ Moja przyszłość w moich rękach”



Obecnie w placówce przebywa 11 wychowanków w wieku 13-19 lat. Uczęszczają do różnych typów szkół na terenie miasta Gorlice. Placówka dysponuje czteroma sypialniami dla wychowanków w których mieszka od 2 do 4 podopiecznych. W wystroju swoich sypialni wychowankowie biorą czynny udział. 



Placówka dysponuje pokojem dziennym, w którym toczy się życie towarzysko – kulturalne, czasem bardzo leniwe i relaksujące z kubkiem herbaty, pod ciepłym kocem. Niekiedy zaś energiczne - pełne dobrej zabawy, muzyki, śmiechu i żartów… Ze względu na to, że placówka jest koedukacyjna, dziewczynki i chłopcy mają oddzielne łazienki.



Sercem naszego domu jest kuchnia połączona z jadalnią. To tutaj powstają pyszne smakołyki: ciasta, sałatki, czasami nawet egzotyczne dania… Jedno jest pewne, maksyma „przez żołądek do serca” spełnia się tu w stu procentach. 



Działalność opiekuńcza i wychowawcza, prowadzona jest przez koordynatora placówki oraz czterech wychowawców. Praca ich jest wspierana przez psychologa, pedagoga oraz pomoc wychowawcy.  Praca z wychowankiem realizowana jest za pośrednictwem: zajęć wychowawczych, edukacyjnych, tematycznych i specjalistycznych we współpracy ze szkołami, rodzinami podopiecznych oraz instytucjami wspomagającymi. Dokładamy wszelkich starań, aby naszym wychowankom zapewnić poczucie bezpieczeństwa i przynależności oraz efektywny rozwój. Szczególny nacisk kładziemy na przygotowanie podopiecznych do startu w dorosłe życie. Pragniemy odkrywać w dzieciach ich pasje i predyspozycje, stąd często wychodzimy z inicjatywą i proponujemy wychowankom atrakcyjne spędzanie czasu wolnego czy dodatkowe zajęcia.



Lubimy aktywnie spędzać czas, często wyjeżdżamy na wycieczki…

Rajd w Pieniny Rajd do Wapiennego



Rajd Wysowa Wyjazd do stadniny w Regietowie

Często obcujemy z przyrodą…



Poznajemy lokalną historię i kulturę…

Cerkiew w Męcinie Wielkiej
Rocznica Bitwy pod Gorlicami



Co roku Dzień Dziecka spędzamy na dobrej zabawie …

Park rozrywki „Rabkoland”



Uczestniczymy w ogólnopolskich i lokalnych programach i konkursach… 



Uroczyście obchodzimy święta, urodziny oraz ważne wydarzenia w życiu naszych podopiecznych…





Dobry humor zawsze nam dopisuje. Każdą okazję wykorzystujemy do kreatywnej zabawy… 
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