
Dobre praktyki  
Działania z zakresu wspierania rodziny 

i systemu pieczy zastępczej. 



PROMOWANIE IDEI RODZICIELSTWA
ZASTĘPCZEGO

ROZDZIELENIE PRACY SOCJALNEJ OD
POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH

WSPIERANIE RODZINY PRZY WYKORZYSTANIU
ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
SPOŁECZNEGO

 

 

   



140 
rodzin

zastępczych

200 
dzieci

RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA



P R O M O W A N I E  I D E I

"Gotowi na samodzielność. Gotowi na dojrzałość",
festyny integracyjne,
wyjazd integracyjny, 
kampania społeczna w autobusach MZK,
grupy wsparcia, 
poligrafia i materiały reklamowe.

RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO:



Dzięki dofinansowaniu Wojewody Lubuskiego i współpracy 
z Lubuskim Stowarzyszeniem na Rzecz Kobiet Baba
zorganizowane zostały  w siedzibie BABY warsztaty 
dla wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 4
w Zielonej Górze. Warsztaty miały na celu przygotowanie
młodzieży do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa
domowego, planowania i zarządzania posiadanymi
zasobami. Szkolenie dotyczyło również kwestii prawnych
związanych z pierwszą pracą, podpisywaniem umów,
ponoszeniem odpowiedzialności za swoje decyzje. Warsztaty
prowadzone były przez specjalistki BABY. 
Efektem szkoleń jest poradnik:
"Gotowi na samodzielność. Gotowi na dojrzałość".

GOTOWI NA DOJRZAŁOŚĆ                
GOTOWI NA SAMODZIELNOŚĆ                



DZIEŃ DZIECKA
01.06.2019 r. ,  deptak zielonogórski

upowszechnianie wiedzy o pieczy zastępczej,
pozyskanie nowych rodzin.

Cele: 



LUBUSKI PIKNIK RODZINNY 
08.06.2019 r. ,  Przytok 

przybliżanie różnorodnych aspektów
dotyczących pieczy zastępczej,
integracja społeczności lokalnej. 

Cele:

 



KAMPANIA SPOŁECZNA  

Promocja pieczy zastępczej 
w 20 autobusach Miejskiego Zakładu
Komunikacyjnego w Zielonej Górze.

 kwiecień 2019 r.
 grudzień 2019 r.

Kampania zorganizowana w II turach:

 

"STWÓRZ IM DOM, 
DAJ MIŁOŚĆ"  



06.09 - 09.09.2019 r., Karpacz
WYJAZD INTEGRACYJNY

Integracja rodzin zastępczych pełniących
funkcję pogotowia rodzinnego w ramach
projektu "Góra pomocy 2".
Piesze wycieczki po terenie Karkonoskiego Parku
Narodowego, wspólne rozgrywki w kręgle, 
gra terenowa dla dzieci, to aktywności, 
które sprzyjają nawiązywaniu więzi. 
Cel został osiągnięty, wszyscy bardzo dobrze 
się bawili i chętnie wezmą udział w kolejnych
wyprawach.       





GRUPY WSPARCIA 
DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH
Cykl  8 spotkań z psychoterapeutą,  
pomagającym rodzinom zastępczym
rozwiązywać bieżące problemy.
Spotkania te to możliwość wymiany
doświadczeń oraz otrzymania wsparcia
w grupie osób pełniących podobną rolę – 
osób pełniących funkcję rodziny zastępczej.  

Designed by Freepik



Wydaliśmy kalendarz ścienny promujący pieczę
zastępczą. Kalendarz został kolportowany 
do różnych instytucji, np. szkoły, ROPS, 
Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze.

MATERIAŁY POLIGRAFICZNE



ROZDZIELENIE PRACY SOCJALNEJ  
OD POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH



W ramach projektu wdrożony został system organizacyjny, zgodny z art. 110 a
ustawy o pomocy społecznej, który zapewnił wykorzystanie rozwiązań modelowych
oddzielenia procedury administracyjnej przyznawania świadczeń pomocy
społecznej od pracy socjalnej.

Od 01.05.2018 r. do 31.10.2019 r. Ośrodek realizował projekt 
"Gotowi do zmian MOPS” 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
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W Dziale Pomocy Środowiskowej wyodrębniono 4 zespoły:



Poza wyodrębnieniem zespołów, podczas realizacji projektu
podjęto inne działania mające na celu zwiększenie skuteczności
udzielanej pomocy:

Szereg szkoleń podnoszących
kompetencje zawodowe

 
(27 szkoleń obejmujących zagadnienia

z pomocy społecznej,
wspierania rodziny i pieczy zastępczej 

oraz  przeciwdziałania przemocy)
 

Superwizja



Zadania zespołów:

przyjmowanie osób zgłaszających się po raz pierwszy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
udzielanie osobom i rodzinom informacji w sprawach pomocy społecznej, organizacji pracy ośrodka
pomocy społecznej oraz prawach i uprawnieniach oraz instytucjach właściwych 

    do załatwienia sprawy osoby zgłaszającej się do ośrodka

prowadzenie pogłębionej pracy socjalnej z wykorzystaniem właściwych jej metod i narzędzi, 
    w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności

prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach świadczeń pieniężnych i
niepieniężnych, diagnozowanie sytuacji, udzielanie informacji i porad, aktywizacja osób i rodzin,
a także ustalanie niezbędnego zakresu współpracy

pomoc osobom bezdomnym
przyznawanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
kierowanie do mieszkań chronionych 
praca z rodziną
praca zadaniowa z osobą niesamodzielną, niezaradną, wymagającą pomocy w zorganizowaniu usług

Zespół ds.
pierwszego  kontaktu

Zespół ds.
pracy socjalnej

Zespół ds. 
świadczeń
przyznawanych decyzją

Zespół ds.  usług



Oddzielenie pracy socjalnej
 od postępowań administracyjnych

 i profesjonalizacja zawodu 
pracownika socjalnego

Podniesienie jakości 
świadczeń udzielanych przez

 Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej
 w Zielonej Górze

Efektywniejsza obsługa 
osób korzystających 
ze wsparcia Ośrodka



WSPIERANIE RODZINY 
PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW 

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO



W latach 2017 – 2018  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował
projekt „Góra pomocy” w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego, 
a od lipca 2019 kontynuuje realizację projektu po nazwą "Góra pomocy 2".
 
W ramach działań projektowych beneficjenci objęci zostali działaniami 
na rzecz rodzin mającymi na celu wsparcie, ukazanie aktywnych form
spędzania czasu wolnego, integracja środowiska lokalnego oraz
budowanie więzi rodzinnych.



ZAJĘCIA WARSZTATOWE



RODZINNE WYJAZDY



RODZINNE PIKNIKI I PODCHODY 



ŚWIĘTO DYNI 



ZABAWA MIKOŁAJKOWA



DZIĘKUJEMY


