
 
 

Piknik na rzecz rodziny i rodzicielstwa zastępczego  

realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

 

Czas leci nieubłaganie, ostatnie przygotowania trwają , bo już w dniu 22.06.2019r. na  

Pl. Wolności w naszym Mieście Opolu, w związku z przypadającym na dzień 30 maja Dniem 

Rodzicielstwa Zastępczego, który jako polskie święto obchodzony jest od 2006 r. na mocy Uchwały 

Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2006 r., zostanie zorganizowany piknik na rzecz rodziny 

i rodzicielstwa zastępczego dla ok. 100 osób. Planowana impreza będzie realizowana przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu w ramach realizowanego projektu pn. „Trudny start, lepsza 

przyszłość” – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu, w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja 

Społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych.  

Piknik rozpocznie się od godz. 10.00, a zakończenie nastąpi ok. godz. 15.00 kiedy to wszyscy  

uczestnicy  tj. dzieci i dorośli z rodzin zastępczych uśmiechnięci, zintegrowani, wybawieni i pełni energii 

skorzystają już ze wszelkich zajęć i atrakcji przygotowanych na tą okazję.   

Na uczestników będzie czekał poczęstunek aby mieli siłę i ochotę do dłuższej zabawy. Kiedy 

cały plac   będzie zapełniony uśmiechniętymi rodzicami i wesoło bawiącymi się dziećmi to pokaże 

mieszkańcom Opola, że bycie rodzicem zastępczym daje dużo radości, spełnienia i można dać opiekę, 

miłość i radość dzieciom, które bardzo tego potrzebują.  Celem planowanej imprezy jest właśnie  

podniesienia świadomości mieszkańców Opola w temacie rodziny i rodzicielstwa zastępczego. Dlatego 

osoby zainteresowane będą mogły podejść do będących na miejscu pracowników Działu Opieki nad 

Rodziną i Dzieckiem -MOPR w Opolu i uzyskać wszystkie niezbędne informacje. Organizacja pikniku 

rodzinnego jest także odpowiedzią na problem słabej integracji pomiędzy rodzinami zastępczymi 

będąca okazją do zacieśnienia stosunków w tym środowisku.  

W tym właśnie dniu uczestnicy będą mogli korzystać z różnych atrakcji i aktywnie uczestniczyć 

całymi rodzinami w przygotowanych grach sportowych, zabawach i różnego rodzaju zajęciach 

edukacyjnych , a nad bezpieczeństwem bawiących się dzieci będą  czuwać pracownicy z obsługi. 

Podczas imprezy będzie zapewniona opieka medyczna, tak aby każda osoba mogła się czuć bezpieczna 

i pewna fachowej pomocy w razie jakichkolwiek wypadków. Natomiast dla wszystkich dzieci, które 

będą brały udział w różnych konkursach zostaną wręczone drobne nagrody dostosowane odpowiednio 

do grupy wiekowej.   

Nad całą realizacją i przebiegiem będzie czuwać  Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Opolu Pan Zdzisław Markiewicz i Pani Małgorzata Kozak, którzy zawsze chętnie rozmawiają zarówno 

z uczestnikami dorosłymi, jak i z dziećmi, posyłając do wszystkich ciepły i serdeczny uśmiech.   

 

 

 

Serdecznie zapraszamy � 

 


