
Rozwój usług wspierania 
rodziny

W Gminie Pełczyce



Cele projektu:

• Zwiększenie dostępu 
usług wsparcia rodziny

• Ograniczenie 
umieszczania dzieci w 
pieczy zastępczej

• Wsparciem zostanie 
objętych 10 osób 
dorosłych i ich 23 dzieci 

• Utworzenie ,,Akademii 
rodzin’’



 TERAPIA UZALEŻNIEŃ

> zatrudnienie terapeuty uzależnień 4h mc/ 1 os.

> zainicjowanie i utrzymanie zmian w kierunku           
procesu zdrowienia os. uzależnionej

> utrzymanie pacjenta w abstynencji 

> nacisk na poprawę funkcjonowania 
psychospołecznego

> wzbudzanie prozdrowotnej postawy życiowej

zadanie 1. Stworzenie specjalistycznego
p punktu wsparcia rodziny 



zadanie 1. Specjalistyczny punkt 
wsparcia rodziny 

 Zatrudnienie asystenta 
rodziny 8h m-c/ 1 rodz.

 Rodziny:

> otrzymają wsparcie, aby 
mogły samodzielnie 
pokonywać trudności życiowe

> otrzymają wsparcie 
dotyczące opieki i 
wychowywania dzieci



zadanie 1. Specjalistyczny punkt 
wsparcia rodziny 

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

 Grupowe spotkanie z psychologiem 4h 

> celem będzie poprawa kondycji 
psychicznej

> wsparcie rodziców w rozwiązywaniu 
problemów psychologicznych

> nauka radzenia sobie z nagromadzonym 
stresem oraz z trudnymi emocjami



zadanie 1. Specjalistyczny punkt 
wsparcia rodziny

PORADNICTWO PRAWNE

 Grupowe spotkanie z prawnikiem 4h

> celem spotkań jest pomoc prawna w 
rozwiązywaniu problemów np. zadłużenia 
finansowego

> pomoc może być dopasowana tematycznie w 
zależności od potrzeb uczestników klientów



zadanie 2. Akademia rodzin

Cele ,,Akademii rodzin’’: 

• wspólne spędzanie czasu 
rodziców z dziećmi

• Integracja 

• Nawiązywanie nowych 
znajomości, kontaktów

• Otwarcie się na otoczenie



zadanie 2. Akademia rodzin

 W ramach tego zadania zostanie zakupione 
niezbędne wyposażenie pomieszczenia w celu 
prawidłowej realizacji wsparcia, tj. telewizor, 
biurko, szafa zamykana.



zadanie 2. Akademia rodzin

W II i III kwartale roku  realizowane będą:

> dwa spotkania integracyjne 

> jeden wyjazd okolicznościowy
 Dla 10 uczestników projektu oraz ich 2 dzieci

 W ramach wyjazdu uczestnicy będą mieli zapewniony 
transport, ubezpieczenie NNW, wyżywienie, opiekę, 
bilety wstępu

 Spotkania integracyjne będą odbywać się na terenie 
gminy Pełczyce



zadanie 2. Akademia rodzin

W III i IV kwartale roku będą realizowane 

WARSZTATY DLA RODZICÓW
Celem warsztatów jest:

 Nabycie umiejętności radzenia sobie z rolami 
społecznymi, w tym małżeńskimi i rodzicielskimi

 Nabycie umiejętności wychowawczych umożliwiających 
kształtowanie dojrzałości psychospołecznej własnych 
dzieci  

 Wprowadzenie do własnych rodzinnych domów 
systematycznych ćwiczeń z własnymi dziećmi zdobytej 
wiedzy i umiejętności



zadanie 2. Akademia rodzin

 Aby rodzice mogli 
uczestniczyć w warsztatach 
,,Akademii rodzin’’ na czas 
trwania zajęć dziećmi 
zajmować się będą opiekunki 
(zatrudnione w  ramach 
projektu) na terenie    
Miejsko – Gminnego 
Przedszkola w Pełczycach.



 Ograniczenie zachowań patologicznych wśród dzieci

 Ograniczenie wśród rodziców nadużywania alkoholu, 
narkotyków, agresji i przemocy

 Poprawa motywacji do zmiany funkcjonowania 
rodziny

 Poprawa stabilizacji życiowej rodzin

Planowane cele:



Wartość projektu za okres 2 lat
Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych 
Projektu wynosi 195 220 zł
 Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 

185 459 zł
 Wkład własny ze środków własnych budżetu 

jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 
9 761 zł



Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie!

,,Rozwój wspierania usług rodziny w Gminie 
Pełczyce’’

W razie pytań zapraszamy do siedziby MGOPS  w 
Pełczycach 

ul. Starogrodzka 12

lub kontaktu telefonicznego 507971913, 95 7684200


