
 

 

 

Rozpoczęto realizację programu „Pomoc - wsparcie – rozwój” 

W okresie  od 1 lipca do 31 grudnia br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Suwałkach realizuje projekt z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną  „Pomoc-

wsparcie – rozwój”. 

Projekt skierowanych jest do: kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze,  

naturalnych rodzin z małymi dziećmi o niskim poziomie zaradności życiowej i 

umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, znajdujących się w sytuacjach 

kryzysowych, mieszkańców miasta korzystających z pomocy społecznej oraz 

partnerów Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną. 

Celem podjętych działań  jest rozwój rodzinnej opieki zastępczej oraz 

wzmocnienie funkcji rodzin o obniżonej wydolności wychowawczej.  

W ramach projektu przewidziane jest: 

 utworzenie 2 zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin 

zastępczych- kandydaci wyłonieni zostaną z bazy danych Ośrodka Adopcyjno - 

Opiekuńczego;  

 indywidualna praca socjalna -  z 30 rodzinami wytypowanymi przez 

pracowników socjalnych; 

 prowadzenie terapii rodzinnej - dla 3 rodzin zakwalifikowanych przez 

pracowników socjalnych; 

 poradnictwo specjalistyczne :  

 psychologiczne:  poniedziałek 1700–1900 
 prawne:  wtorek – 1600 - 1800  

 pedagogiczne: środa – 1600 - 1800 

 zorganizowanie szkoleń z zakresu interdyscyplinarnej pomocy rodzinom 

zagrożonym wykluczeniem społecznym –  12 godzinne warsztaty w grupach 

20 osobowych zorganizowane zostaną m-cu wrześniu.   Zaproszenia do udziału w 

szkoleniu otrzymają partnerzy Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną 

oraz Przeciwdziałania Przemocy. 

Szczegółowe informacje na temat działań realizowanych w ramach 
programu można uzyskać w dni robocze w godz. 730 – 1530 : telefonicznie pod 

numerem  87/565 28 91, osobiście w siedzibie MCIK ul. 23 Października 20b, drogą 

elektroniczną e-mail:  mcik@mops.suwalki.pl, a także u pracowników socjalnych w 

godz.  730 – 930 osobiści w siedzibie  MOPS ul. 23 Października 20 lub telefonicznie 
centrala: 87/562 89 70. 

Poradnictwo specjalistyczne, terapia rodzinna oraz szkolenia realizowane będą na 

bazie lokalowej Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej.  

Zapraszamy do: 

 korzystania z działań pomocowych i wspierających zainteresowane osoby 

i rodziny; 

 współpracy w obszarze realizacji zadań z zakresu opieki nad dzieckiem 

i rodziną jednostki zaangażowane w przedmiotową problematykę.   
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