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W ramach Akademii Rodzicielskiej (edycja 2017 r.) skierowanej do 
rodziców, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej  i  
rodziców mających problemy opiekuńczo-wychowawcze, odbyły się 
warsztaty dotyczące promowania i wdrażania prawidłowych metod 

wychowawczych. W ramach Akademii zrealizowano 5  
trzygodzinnych spotkań, w których udział wzięło 8 osób.  

Uczestnicy mieli możliwość poznać metody rozpoznawania, 
nazywania i wyrażania emocji, radzenia sobie z trudnymi emocjami, 
stosowania granic w procesie wychowawczym, stosowania pochwał i 

budowania pewności siebie u dzieci. 

Dla dzieci uczestników zapewniono opiekę, a uczestnicy zajęć 
otrzymali książki pt.: „Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, 

żeby dzieci mówiły”. 

Koszt projektu wyniósł 3 600,74 zł 

 



W  2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację  
autorskiego projektu pn. „Teraz seniorzy”.  W projekcie udział wzięło 

40 osób  - mieszkańcy z sołectw: Skidziń, Wilczkowice i Zasole.  

W ramach projektu zrealizowane zostały warsztaty:  

1) z funkcjonariuszem Policji pod nazwą „Bezpieczny senior”. 
Podczas tych zajęć seniorzy byli informowani o zagrożeniach i 

oszustwach, które dotykają osoby starsze, a także o problematyce 
przemocy domowej wśród ludzi w podeszłym wieku oraz reagowania 

na przemoc w momencie bycia tego świadkiem; 

2) z pedagogiem, podczas których seniorzy pogłębiali swoje 
umiejętności interpersonalne takie jak asertywność, umiejętność 

radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi, stresem  

 



3) z ratownikiem medycznym, który omawiał jak stosować 

aktywną profilaktykę zdrowotną oraz przeprowadził trening 

pierwszej pomocy przedmedycznej.  

Na zakończenie uczestnicy otrzymali „koperty życia”, w  których 

zawarte są informacje  

o chorobach i przyjmowanych lekach,  

co jest istotne dla ratowników medycznych w sytuacjach 

zagrażających zdrowiu i życiu zwłaszcza osób  chorych, 

samotnych.  

Koperty takie przechowywane są w lodówce oznaczonej 

specjalnym magnesem.   

 

Koszt projektu wyniósł 5759,77 zł 



Projekt skierowany do dzieci dotkniętych przemocą w rodzinie.  

W ramach niniejszego projektu zorganizowano piknik integracyjny z 

zabawami integracyjnymi i jazdą konną dla 15 dzieci, w rodzinach 

których prowadzono procedurę „Niebieskiej Karty” oraz w rodzinach 

zagrożonych przemocą. Przeprowadzono także warsztaty o charakterze 

edukacyjno – terapeutycznym, poświęcone radzeniu sobie z 

trudnościami szczególnie w relacjach interpersonalnych.  

Cześć spotkania poświęcono na zajęcia relaksacyjne, takie jak jazda 

konna czy spacer ścieżką krajobrazową. 

 

Koszt projektu wyniósł  4 255,89 zł 



Centrum Wolontariatu działa w 3 obszarach: 

jest Punktem Pośrednictwa Pracy Woluntarystycznej, z usług 
którego korzystać mogą zarówno wolontariusze jak i instytucje oraz 
organizacje chcące podjąć współpracę z wolontariuszami. Zapewnia 

szkolenia i doradztwo z zakresu wolontariatu. 

W 2017 r. podpisano 17 porozumień z wolontariuszami, 
zorganizowano 4 szkolenia  dla  45 wolontariuszy. 

promuje wolontariat i wszystkie wartości związane z wolontariatem, 
pracę dla dobra drugiego człowieka, a także zdobywanie 

doświadczeń będących fundamentem aktywności zawodowej w 
przyszłości 

uczestniczy w obradach  Wojewódzkiej Kapituły Konkursu „Barwy 
Wolontariatu” 

 



 

Tradycją stało się, że każdego roku w grudniu obchodzony jest 

Światowy Dzień Wolontariusza i z tej okazji w 2017 r. nagrodzonych 

zostało 137 wolontariuszy współpracujących z instytucjami. Centrum 

Wolontariatu wraz z partnerami współrealizuje programy 

środowiskowe tj. pomoc rodzinom, w których są osoby 

niepełnosprawne, starsze, samotne w prowadzeniu gospodarstwa 

domowego, towarzyszenie i pomoc w nauce dzieciom, organizowanie 

czasu wolnego (współpraca ze stowarzyszeniem Free w Oświęcimiu – 

przekazanie artykułów rzeczowych – meble, komputery, rowery, 

ubrania dla klientów OPS) 

 

Koszt realizacji projektu wyniósł 2 212,75 zł 

 



 

W   2017 r. kontynuowano  realizację programu „Starszy brat – starsza 
siostra”. Do współpracy z 16 dziećmi skierowano 16 wolontariuszy. 

Zadaniem programu jest wspierać dziecko i tym samym rodzinę. 
Przeszkolony i przygotowany wolontariusz przychodzi do domu 

wspieranego dziecka, wskazuje mu jak spędzić wolny czas, zaraża 
pasjami, pokazuje, że warto się uczyć. Staje się starszym bratem, 

starszą  siostrą – wzorem do naśladowania.  

W VI 2017r. zorganizowano wspólny Piknik Integracyjny dla 
uczestników projektu Starszy Brat - Starsza Siostra i uczestników 
świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Jawiszowicach wraz z 

rodzinami – udział wzięły 54 osoby. 

Koszt projektu wyniósł 5 876,83 zł 

 



 

Stworzono spójną informację o ofercie specjalistycznej pomocy 

różnych instytucji i organizacji działających na terenie gminy na rzecz 

rodziny w postaci broszury  „Specjalistyczna Pomoc Rodzinie”.       

Rozdystrybuowano 200 szt. broszur w placówkach na  terenie gminy 

(szkoły, przedszkola, placówki służby zdrowia, Ośrodek Kultury, itp.) 

 

Koszt projektu wyniósł 535,05 zł 

 



 

Łączny koszty opisanych powyżej 

przedsięwzięć wyniósł: 22 241,03 zł 

 

Dziękuję, 

Ewa Zarycka - Nikiel 


