
 
 

 

Gmina Praszka – Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce – realizuje projekt dofinansowany  

z Funduszy Europejskich pt.: „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających 

problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”. 
 

 

Zadanie zakłada realizację programu wsparcia rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze (rodziny zagrożone umieszczeniem dzieci w 

pieczy zastępczej), które wyrażają chęć współpracy, aby utrzymać lub odzyskać opiekę nad dzieckiem, a tym samym spowodować ich powrót do domu 

rodzinnego. Celem zadania będzie zwiększenie szans na reintegrację rodzin biologicznych z terenu Gminy Praszka, przeżywających trudności w pełnieniu funkcji 

opiekuńczo – wychowawczych poprzez: konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapię rodziny i mediacje oraz organizowanie dla rodzin inicjatyw, mających 

na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji. Zadanie będzie realizowane poprzez następujące formy wsparcia:  

a)    indywidualne oraz grupowe (cała rodzina) wsparcie psychologa poprzez konsultacje i poradnictwo psychologiczne, warsztaty treningu umiejętności 

społecznych, pomoc w pokonywaniu problemów oraz podniesienie umiejętności wychowawczych, 

b)    utworzenie  grupy samopomocowej (min. 15 osób, z grupy  tych samych osób jak powyżej) złożonej z rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – 

wychowawcze a tym samym umożliwienie tym rodzinom spotkań, mających na celu wymianę doświadczeń i informacji, zmianę własnych osobistych 

warunków życia, zniesienie izolacji zewnętrznej (społecznej, towarzyskiej) i wewnętrznej (osobistej), zgodnie z ideą takich grup, tj. bez udziału tzw. 

profesjonalistów. Inicjatywa do założenia grupy - pracownicy OPS, 

c)    pikniki rodzinne wraz z animatorem – podniesienie umiejętności wychowawczych poprzez organizację zajęć rodzinnych, aktywne spędzanie czasu wolnego 

rodziców z dziećmi. 

d)    1 – dniowy wyjazd integracyjny – promowanie właściwych form rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych poprzez wspieranie aktywności społecznej 

rodzin i kształtowanie umiejętności konstruktywnego spędzania czasu – „W zdrowym ciele – zdrowy duch!" – min. 20 osób Wsparcie psychologiczne oraz 

mediacje będą realizowane w siedzibie OPS. Realizacja zadania: Gmina Praszka- bezpośredni realizator Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce Uzasadnienie 

realizacji zadania: niewystarczająca ilość usług świadczonych na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze, w tym prewencyjnych 

mających ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej.  

 

Realizacja projektu: maj 2018r. – grudzień 2020r. 
 

 

 


