
 
 
 

W dniu 06 lipca 2018 r.  Miasto Opole podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. „Trudny start, 

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

projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu. Okres realizacji: 30.05.2018 – 31.12.2020. 
 

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, jak również poszerzenie oferty wsparcia placówek wsparcia dziennego 

funkcjonujących w Opolu. 

 

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 oraz dzieci umieszczone w ramach 

instytucjonalnej pieczy zastępczej w POW do 14 osób działających w Opolu i nadzorowanych przez 

Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (COAPOW) w Opolu. 

 

MOPR w Opolu  zaplanował udział łącznie 90 osób (55K, 35M): w tym 40 dzieci (20 K, 20 M) dzieci w 

wieku do 15 lat przebywających w pieczy zastęp, 40 osób z rodzin zastęp/biologicznych/ kandydatów 

na rodz. zastęp. (30K, 10M). Dodatkowo udział weźmie 10 dzieci (5K, 5M) biologicznych rodziców 

zastępczych (otoczenie tych osób).  

 

W ramach zadania nr 1 zorganizowane zostaną dwa 11-dniowe wyjazdy podczas, których dzieci i 

rodzice wezmą udział w zajęciach integracyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych i coachingowych 

w ramach usług aktywnej integracji i doskonalenia osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą 

i/lub kandydatów na rodziny zastępcze. 
Zajęcia w ramach usług aktywnej integracji prowadzone będą w formie 

grupowych warsztatów, mini wykładów, treningu grup. Dodatkowo w części 

zajęć wezmą udział rodzice i rodzeństwo, by poprzez pracę grupową 

wzmocnić pozytywne zachowania dzieci. W tym czasie rodzice biologiczni 

pracować będą z asystentem rodziny nad rozwiązywaniem problemów 

psychologicznych, rozwojem aktywności społecznej oraz kształtowaniem 

prawidłowych wzorców rodzicielskich. Następnie będą odbywać się zajęcia 

indywidualne rodzin z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej/ prac. 

socjalnym i asystentem rodziny m.in. w celu poprawy relacji dzieci i rodzin 

zastępczych z rodzicami biologicznymi. Zostaną również zorganizowane 

dwa 1-dniowe wyjazdy integracyjne do ciekawych miejsc w Polsce.  
Ponadto w ramach zadania nr 1 rodzice zastępczy i/lub kandydaci będą uczestniczyć w grupowych 

konsultacjach w ramach tzw. AKADEMII RODZICA prowadzonej przez pracowników MOPR w zakresie 

doskonalenia ich umiejętności związanych ze sprawowaniem pieczy zastępczej.  

W ramach  zadania nr 2 w usługach aktywnej integracji zaplanowano udział 90 dzieci (45 K i 45 M) 

w wieku 7-15 lat umieszczonych w pieczy zastępczej (w tym częściowo dzieci uczestniczące w 

Zadaniu 1). Kierowane są do nich zajęcia o charakterze społecznym, w tym integracyjnym, 



 
 
rekreacyjno-sportowym i kulturalnym.  
Prowadzone one będą w trakcie 11-dniowych wyjazdów grupowych poza miejsce zamieszkania. 

Zakłada się utworzenie 2 grup wyjazdowych po 45 dzieci (plus personel 

merytoryczno-obsługowy 2 osoby - pracownicy MOPR i COAPOW): 1 

koordynator pieczy/pracownik socjalny, 1 wychowawca).  
Dzieci w ramach USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI o charakterze 

SPOŁECZNYM wezmą udział w zajęciach z animatorem. Będą one 

zdobywać i wzmacniać swoje kompetencje społeczne poprzez poprawę 

relacji w grupie oraz rozwijanie postaw prospołecznych (w tym nauka 

zaradności i samodzielności, akceptacji w trakcie zajęć grupowych i 

indywidualnych). Podczas zajęć będą ćwiczyć umiejętności pracy 

zespołowej, współdziałania, a także wzmocnią kompetencje kluczowe. 

Dążąc do pobudzenia zainteresowań i rozwoju uzdolnień realizowane 

będą też zajęcia o charakterze kulturalnym, edukacyjnym czy 

sportowym. 

W ramach  zadania nr 8 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. 
  

Wartość projektu: 1 785 216,00 zł 

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 687 029,12 zł 

 

 

  


