Informujemy, że
pracownicy

Miejskiego

Ośrodka

Pomocy

Rodzinie

w

Białymstoku

w ramach realizacji projektu pn. ,,Specjalistyczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
osób i rodzin” (pierwsza edycja szkolenia), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2010, II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku
pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna (nr
POWR.02.05.00-IP.03-00-003/15), obejmującego szkolenie w ramach specjalizacji II stopnia
w zawodzie pracownika socjalnego oraz egzamin przed Centralną Komisją Egzaminacyjną do
spraw
stopni
specjalizacji
zawodowej
pracowników
socjalnych
w zakresie nadania II stopnia specjalizacji zawodowej,
koordynują realizowanie niżej wymienionych projektów socjalnych:
1. Projekt socjalny pn. „RODZINA – (OD)NOWA” – warsztaty dotyczące zjawiska
współuzależnienia i organizacji czasu wolnego w rodzinach.
Projekt socjalny koordynowany przez starszego pracownika socjalnego Panią Jolantę
Brodowską i specjalistę pracy socjalnej Pana Pawła Maciejczuka w okresie 5 wrzesień
– 31 grudzień 2016 r., realizowany w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie
i Dzieciom „SZANSA”, adresowany do wytypowanej grupy ok. 20 osób
współuzależnionych z rodzin z problemem alkoholowym, zamieszkałych na terenie
działania Zespołu Pracowników Socjalnych Nr 7 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Białymstoku.
8 października (sobota) godz. 11.00
- SPECJALISTA TERAPII UZALEŻNIEŃ
- ŚWIADECTWO UCZESTNICZKI STOWARZYSZENIA AL.-ANON
29 października (sobota) godz. 11.00
- PRZEDSTAWICIEL MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
- PRACOWNIK SOCJALNY
- ASYSTENT RODZINY

19 listopada (sobota) godz. 11.00
- WYCHOWAWCA PODWÓRKOWY
- PRZEDSTAWICIEL STOWARZYSZENIA POMOCY RODZINIE I DZIECIOM
„SZANSA”
- ANIMATOR ORGANIZACJI CZASU WOLNEGO W RODZINACH
3 grudnia (sobota) godz. 11.00
- ZABAWA MIKOŁAJKOWA DLA UCZESTNIKÓW
NA CZAS TRWANIA ZAJĘĆ ZAPEWNIONO OPIEKĘ DZIECIOM (KĄCIK
ZABAW)

***
2.

Projekt socjalny pn. „WIEMY WIĘCEJ” - mający na celu podniesienie
umiejętności w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.

Projekt socjalny koordynowany przez starszych pracowników socjalnych Panią
Katarzynę Wojtkowską i Panią Elżbietę Sobieszczańską w okresie 5 wrzesień – 31 grudzień
2016 r., realizowany w świetlicy dziennego pobytu dla dzieci przy dziennym Domu Pomocy
Społecznej ul. Barszczańska 18 w Białymstoku, adresowany do wytypowanej grupy ok. 30
osób (rodzin i dzieci w wieku 5-9 lat) z osiedla Starosielce.
21 październik 2016r. godz. 15.00
- CERTYFIKOWANY SPECJALISTA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ - zagrożenia
cyber przemocą, ukazanie niebezpieczeństw w sieci, konsultacje ze specjalistą.

4 listopad 2016r godz. 15.00
- ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1 W BIAŁYMSTOKU- warsztaty dla
rodziców i dzieci w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu, wystawa prac
plastycznych dzieci, ukazanie Internetu jako wspólnego miejsca do nauki i zabawy.

18 listopad 2016r. godz. 15.00

- ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1 W BIAŁYMSTOKU,
PRACOWNIK SOCJALNY- warsztaty dla rodziców mające na celu podniesienie poziomu
umiejętności w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na
zagrożenia, które w niej występują; przekazanie informacji o instytucjach świadczących
pomoc dla rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi.

***
3. Projekt socjalny pn. „RODZINA RAZEM – RODZINIE LEPIEJ”

Pracownicy Socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku- Danuta
Świętochowska i Małgorzata Mikołajewska, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy
Rodzinie i Dzieciom "Szansa" , Stowarzyszeniem Wspierania Środowisk Lokalnych
"Aktywne Osiedle" , Centrum Integracji Społecznej "Żelazna" Stowarzyszenia "Ku Dobrej
Nadziei"
rozpoczęli realizację projektu socjalnego pod nazwą:

"RODZINA RAZEM - RODZINIE LEPIEJ"
Projekt adresowany jest do 10 rodzin mieszkających na osiedlu przy ul. Barszczańskiej
i Klepackiej w Białymstoku w obrębie dzielnicy Starosielce.
Celem projektu jest wzmocnienie więzi rodzinnych poprzez nabycie umiejętności
konstruktywnego spędzania czasu wolnego.
Wszelkie działania projektowe w trakcie spotkań i warsztatów, będą miały na celu
wzmacnianie więzi rodzinnych, poprawianiu relacji w rodzinach, podnoszeniu umiejętności
prawidłowych i rozwojowych form spędzania czasu wolnego.
Wszyscy uczestnicy projektu mają zapewnione przyjazne miejsce, w którym będą się
odbywały spotkania, profesjonalną opiekę nad dziećmi, ciekawie prowadzone zajęcia,
wysokiej klasy trenerów.

Dajemy szansę naszym rodzinom na jeszcze lepsze życie.
"Rodzina razem - rodzinie lepiej"

