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Marika Owsiak

Z myślą o wszystkich tych dzieciach oraz 
ich opiekunach powstała inicjatywa „Bliżej 
rodziny i dziecka”. To już druga edycja 
opolskiego projektu. Wspiera on rodziny 
z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, 
rodziców zastępczych oraz wychowanków 
pieczy zastępczej. – Dzieci trafiają do domów 
tymczasowych z różnych powodów - mówi 
Sylwia Staliś-Soboń, pracownica socjalna 
z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kluczborku. – Są to interwencje, niezdol-
ność do opieki nad dzieckiem, strata rodziców 

lub ich choroba. Zawsze to bardzo trudne, 
a nawet traumatyczne sytuacje. Bycie rodzi-
cem zastępczym choćby z tego powodu nie 
jest łatwe - dodaje.

Wartość tegorocznej edycji projek-
tu wyniosła blisko 12 mln zł. W związku 
z przedsięwzięciem zaplanowano m.in. 
kampanie informacyjne w prasie, radio 
i telewizji. Inicjatywa współfinansowana 
z Europejskiego Funduszu Społecznego 
przyniosła wiele sukcesów. Wśród nich 
znajduje się: 

 − utworzenie Rodzinnego Domu Dziecka 
w Gogolinie

 − dwóch Centrów Wsparcia Rodziny 
 − czterech mieszkań chronionych dla osób 

usamodzielnianych 
 − nowe stanowiska pracy dla asystentów 

rodzin i koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej 

Szczęśliwe dzieciństwo to nie tylko 
budowanie barwnych wspomnień. 
To także nauka zaufania, szacunku 
i miłości. Niestety nie wszyscy mają 
beztroskie, młode lata. Niektóre dzieci 
zmagają się z problemami w domu. Są 
także te, które mieszkają w placówkach 
opiekuńczych. Słowo „dom” nie budzi  
w nich pozytywnych skojarzeń. 

Bliżej rodzin i dzieci

W czasie zorganizowanych pikników 
familijnych najmłodsi brali udział 
 w zabawach i animacjach
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Wsparcie dla rodzin

Jednym z przeprowadzonych działań było 
promowanie idei rodzicielstwa zastępczego. 
W czasie zorganizowanych pikników 
familijnych najmłodsi brali udział w zabawach 
i animacjach. Natomiast dorośli uczestniczyli 
w wykładach m.in. z prawa i obowiązków 
rodzin zastępczych. – Opiekunowie otrzymują 
od nas wsparcie w czasie wychowania 
dziecka - mówi Elżbieta Hadaś, dyrektorka 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Oleśnie. – Na wniosek rodziny przydzielony 
jest koordynator, który wspiera ją i udziela 
na bieżąco potrzebnej pomocy - dodaje 
dyrektorka. – Świadczymy również wsparcie 
finansowe związane z utrzymaniem dziecka - 
dodaje.

Szkolenia dla pracowników

Pomoc otrzymują także pracownicy 
socjalni. Często to właśnie oni jako 
pierwsi reagują na to, co dzieje się 
w rodzinach dotkniętych kryzysem. 
Pomagają usamodzielnić się zagubionym 
dorosłym, a także przywrócić ich do życia 
w społeczeństwie. Program umożliwił 
pracownikom socjalnym superwizje 
z ekspertami. To forma konsultacji, która 
pomaga uporać się z trudnościami w pracy. 
Superwizje mają także pozytywny wpływ 
na rozwój zawodowy pracowników. Dzięki 
nim podnoszą poziom swojej wiedzy, 
świadomości i umiejętności. Projekt 
umożliwił pracownikom socjalnym także 
udział w cyklu szkoleń, które dotyczą 
rozwiązywania problemów w rodzinach 
dotkniętych kryzysem. Tak przygotowani 
z pewnością będą wsparciem dla swoich 
podopiecznych.

Opiekunowie 
otrzymują

 od nas wsparcie  
w czasie

wychowania dziecka

Integracja i zabawa
Projekt Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Opolu zapewniał także 

moc atrakcji dla swoich podopiecznych. 
Czekały na nich: karnety na basen, bilety 
do groty solnej i parków rozrywki, kursy 
tańca oraz zimowiska i kolonie. Młodzież 

skorzystała m.in. z indywidualnego 
doradztwa zawodowego, kursów 

języka angielskiego, ale także 
pomocy psychologów, rehabilitacji 

czy korepetycji. Wszystko po to, aby 
młodzi ludzie mogli odważnie wkroczyć 

w dorosłość. 
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