
 
 

 

W dniu 22 grudnia 2020 r.  Miasto Opole podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. „Trudny start, 

lepsza przyszłość 2”- program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu. Realizatorem projektu 

jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu. Okres realizacji: 04.10.2020-30.11.2022. 
 

Projekt jest realizowany 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. 

 

Głównym celem projektu jest rozwój kompleksowego wsparcia dla rodzin przeżywających problemy 

opiekuńczo-wychowawcze (w tym w sytuacji zagrożenia utraty możliwości opieki nad dziećmi) i pieczy 

zastępczej. 

 

Projekt jest adresowany do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich 

otoczenia – do osób fizycznych mieszkających w rozumieniu KC i/lub pracujących i/lub uczących się na terenie 

województwa opolskiego. Uczestniczyć w nim będą dzieci do 15. roku życia umieszczone przez MOPR w Opolu 

w rodzinnej pieczy zastępczej. Uczestnikami projektu będą też osoby stanowiące otoczenie osób lub rodzin 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

 

MOPR w Opolu  zaplanował udział łącznie 100 osób : w tym 50 dzieci (25 K, 25 M) dzieci w wieku do 15 lat 

przebywających w pieczy zastęp, 40 rodziców zastępczych (22 K, 18 M). Dodatkowo udział weźmie 5 dzieci (3 

K, 2 M) biologicznych rodziców zastępczych (otoczenie tych osób) oraz 5 osób   

(3 K, 2 M) z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze. 

 

W ramach zadania nr 1 zorganizowane zostaną wyjazdy aktywizacyjno- integracyjne tj. 2 wyjazdy  

7 -dniowe (kolonie letnie) oraz 2 ferie zimowe ( 7-dniowych) każde po ok. 20 osób.  Odbiorcami wsparcia są 

dzieci z pieczy zastępczej i dzieci z rodzin z problemami wychowawczymi. Celem wyjazdów jest zapobieganie 

procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego dzieci umieszczonych w środowisku różnych 

form pieczy zastępczej, w tym w rodzinach zastępczych spokrewnionych - wyrównywanie szans. Na wyjazdach 

zajęcia z aktywnej integracji będą miały formę aktywną, zabawową, edukacyjną i poznawczą. Propozycja 

wyjazdów będzie skierowana będzie do wszystkich dzieci, zarówno tych które wymagają pomocy i wsparcia i 

przeważających problemy opiekuńczo-wychowawczej. jest to także propozycja spotkania w grupie 

rówieśniczej, a więc okazja do budowania więzi emocjonalnych, koleżeństwa i przyjaźni. W ramach wyjazdów 

dzieci otrzymają możliwości pobudzenia kreatywności, wyobraźni, kształtowania umiejętności analizy i 

syntezy oraz umiejętności współdziałania i współpracy, funkcjonowania w grupie rówieśniczej zgodnie z 

normami społecznymi. Dzieci przebywające w pieczy skorzystają z atrakcji, których, na co dzień nie mają 

zagwarantowanych z uwagi na brak środków finansowych swoich opiekunów na tego typu cele. W trakcie 

wyjazdów dzieciom zostanie zapewniony udział psychologa z doświadczeniem w pracy z dziećmi z problemami 

społecznymi i/lub wychowawczymi, którego zadaniem będzie pomoc dzieciom w rozwiązywaniu konfliktów, 

adaptacji w nowych warunkach, przystosowania w grupie, wyciszanie emocji, pomoc w budowaniu relacji z 

rówieśnikami, obserwacja pracy dzieci w grupach i reakcja w przypadku negatywnych emocji, kontakt z 

rodzicami w przypadku sytuacji kryzysowych. 
 

W ramach  zadania nr 2 zorganizowane zostaną wyjazdy integracyjne tj. 2 wyjazdy integracyjne  

1-dniowe do ciekawych miejsc dla 2 grup po ok. 50 osób, w których udział weźmie 25 osób, w tym dzieci do 

15 r.ż. przebywające w pieczy zastęp, 20  rodziców zastępczych i ich dzieci biologiczne  

5 osób  jako otoczenie w celu wskazania alternatywnych form spędzania czasu wolnego wraz z dziećmi, a także 

integracji środowisk rodzicielstwa zastępczego. Wspólne wyjazdy mają charakter pozytywnego wzmocnienia 

i przyczyniają się do zmniejszenia izolacji rodzin zastępczych, wzajemnego poznania się, pozwolą na wymianę 

doświadczeń w pokonywaniu trudności, a także wzajemnego wsparcia i pomocy w spotykanych problemach, 

a także ich zapobieganiu. Takie wyjazdy dadzą możliwość, aby odetchnąć od problemów dnia codziennego i 

spędzić beztrosko wspólny dzień z dzieckiem. 



 
 

 

W ramach  zadania nr 3 zorganizowane zostaną 3 cykliczne warsztaty społeczno-integracyjne dla 10  rodziców 

(zastępczych/rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze) i 10 dzieci, które stanowią element 

usług aktywnej integracji o charakterze społecznym. W ramach warsztatów zorganizowane zostanie : 
1. Szkolenie z zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży dla rodzin zastępczych wraz z dziećmi dotyczące 

profilaktyki działań w zakresie zachowań ryzykownych, narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych. 

2. Nauka efektywnych sposobów organizacji czasu wolnego dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-

wychowawcze z dziećmi. 

3. Nauka wyrażania emocji i uczuć w oparciu o arteterapię, warsztaty twórcze dla dzieci zakończone 

konkursem plastycznym itp. dla rodzin zastępczych wraz z dziećmi. 

Efektem warsztatów będzie poznanie współczesnych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi przez 

rodziców i dzieci, podniesienie własnej wartości wśród uczestników projektu, wzrost umiejętności 

interpersonalnych, przełamanie własnych słabości i ograniczeń, wzrost umiejętności aktywnego i twórczego 

spędzania czasu. Wszystkie planowane warsztaty będą odbywać się w salach szkoleniowych w Centrum 

Aktywizacji Społecznej w Opolu. 

 

W ramach zadania nr 4 będzie pełniony dyżur konsultanta prawnego w szczególności w zakresie prawa 

rodzinnego, ale także z zakresu innych dziedzin prawa, będzie udzielana również pomoc w sporządzaniu pism 

itp. Dyżur konsultanta będzie pełniony - 1 raz w tygodniu przez 2 godziny (średnio 4 tygodnie w każdym 

miesiącu). 
 
W ramach zadania nr 5   zostaną zorganizowane spotkania integracyjne środowiska pieczy zastępczej oraz 

rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowacze objętych pracą asystenta rodziny (rodziny z dziećmi 

maks. 80 osób  łącznie – 8 spotkań w grupach po ok. 10 osób, których celem będzie integracja rodzin 

zastępczych i rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz dzieci w nich przebywających, 

promocja aktywnego i twórczego wypoczynku poprzez ukazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu 

wolnego. Cykliczne spotkania rodzinne poprzedzone rozmową/spotkaniem/pogadanką z asystentem rodziny, 

obejmą: - seanse, koncerty, spektakle np. kino (poranki w kinie Meduza lub w Helios), teatr (lalki i aktorem 

lub eko studio), koncerty w filharmonii; - zwiedzanie np. grota solna, muzeum wsi opolskiej w Bierkowicach, 

wieża piastowska baszta rycerska, muzeum polskiej piosenki, zoo. - zajęcia ruchowe np. lodowisko, ścianka 

wspinaczkowa, kręgielnia, jazda konna. 
 

W ramach zadania nr 6   w celu  podniesienia świadomości mieszkańców Opola w temacie rodziny  

i rodzicielstwa zastępczego zaplanowano zorganizowanie 2 pikników dla rodzin zastępczych  

i pozostałych atrakcji wspierających ideę systemu pieczy zastępczej. Organizacja pikników rodzinnych jest 

odpowiedzią na problem słabej integracji pomiędzy rodzinami zastępczymi będąca okazją do zacieśnienia 

stosunków w tym środowisku. W ramach zadania zostanie zorganizowana również   konferencja nt. 

rodzicielstwa zastępczego dla ok. 70 osób. Kampania poprzedzona będzie konferencją prasową z udziałem 

władz miasta i dyrekcji MOPR’u. Konferencja pt. „Blaski i cienie rodzicielstwa zastępczego” będzie 

organizowana w Ratuszu z udziałem krajowych ekspertów, pedagogów, specjalistów z zakresu pracy z dziećmi, 

przedstawicieli urzędów i samorządów, kandydatów na rodziny zastępcze. Konferencja ma na celu 

rozpropagować ideę rodzicielstwa zastępczego, nagłośnić problem małej liczby kandydatów na rodziny 

zastępcze i będzie okazja do wręczenia wyróżnienia "Anioły Rodzicielstwa Zastępczego" dla aktywnych rodzin 

zastępczych. 
  

Wartość projektu: 355 075,00 zł 

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 335 545,87 zł 

 

 

  


