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Miasto Gniezno i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie przystępują do realizacji 
zadania z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, pod nazwą 

„POMOC - Wspieramy funkcjonowanie rodzin z terenu miasta Gniezna.” 
Projekt jest współfinansowany ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a takŜe ze 

środków własnych Miasta Gniezno i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie. 
Termin realizacji projektu : 01.08.2010r. – 15.12.2010r. 
Całkowita wartość projektu : 32 110,00 zł 
Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł 
Wkład własny: 7 110,00 zł 

Planuje się objąć opieką i specjalistycznym poradnictwem 10 rodzin korzystających z usług 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, a takŜe grupę 20 dzieci i młodzieŜy 
gnieźnieńskich szkół podstawowych i gimnazjalnych, korzystających z uczestnictwa w zajęciach 
organizowanych przez Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne.  

Wsparcie to realizowane będzie w formie specjalistycznego poradnictwa, prowadzonego przez 
certyfikowanych specjalistów posiadających wysokie kwalifikacje, które wpłyną na osiągnięcie 
zamierzonego celu. 

Poradnictwo specjalistyczne będzie prowadzone dwutorowo: 
- poradnictwo specjalistyczne – diagnostyka, konsultacje indywidualne i grupowe oraz 
- poradnictwo specjalistyczne prowadzone przez asystenta rodziny (osobę koordynującą 

bezpośrednią pracę nad rodziną).  
Poradnictwo specjalistyczne – diagnostyka, konsultacje indywidualne i grupowe, prowadzone 

będą przez: psychologów, terapeutę ds. uzaleŜnień od narkotyków, psychologa- terapeutę 
rodzinnego, specjalistów psychoterapii uzaleŜnień od alkoholu, instruktora terapii uzaleŜnień od 
alkoholu, psychiatrę. 

Wsparcie dzieci realizowane będzie poprzez organizację warsztatów umiejętności 
społecznych i zajęć socjoterapeutycznych, a takŜe konsultacje z pedagogiem i psychologiem, lub 
wspomnianymi juŜ specjalistami. Dodatkowo we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury 
zorganizowane zostaną zajęcia ogólnorozwojowe, taneczne, muzyczne, teatralne, sportowe, 
szachowe, break dance, modelarskie, w ramach funkcjonujących sekcji kulturalno - sportowe. 

Partnerem w realizacji tego zadania będą Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne. 
Udostępnione zostaną pomieszczenia Świetlicy do przeprowadzenia zajęć socjoterapeutycznych i 
warsztatów umiejętności społecznych z grupą dzieci wytypowanych przez pracowników Miejskich 
Świetlic Socjoterapeutycznych.  
 
Zakładane rezultaty realizacji zadania: 

- udzielenie poradnictwa specjalistycznego, 
- zmiana i polepszenie jakości funkcjonowania rodziny, 
- udzielenia wsparcia rodzinie w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego, 
- wzrost umiejętności wykorzystania przez rodzinę własnego potencjału, 
- rozwijanie umiejętności społecznych wśród dzieci i młodzieŜy, 
- rozwój zainteresowań dzieci i młodzieŜy. 


