Człowiek jest inwestycją!
Fundusze Europejskie
wspierają rodziny
Kilometry nowych dróg, innowacyjne przedsięwzięcia, nowatorskie produkty,
renowacje wysokiej klasy zabytków – z tym głównie kojarzy nam się wykorzystanie
funduszy europejskich (FE). Unia Europejska wspiera jednak nie tylko przedsiębiorczych,
opieką obejmuje też niezaradnych. Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 przekazuje znaczne środki na zwiększenie dostępności
usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Terapie, mediacje, koła zainteresowań, pomoc w opiece i wychowaniu dzieci – to niektóre
działania placówek wsparcia dziennego dofinansowywanych przez UE.

Otwieramy dzieci na świat
Magdalena Wojtasik, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie: – Dzięki funduszom europejskim utworzyliśmy
Bieszczadzkie Centrum Wspierania Rodziny, które składa się ze
świetlicy „Pełna chata” oraz sali szkoleniowo-konferencyjnej.
Salę wygospodarowano z części parteru budynku starostwa powiatowego
w Ustrzykach Dolnych, natomiast placówka wsparcia dziennego mieścić
się będzie w nadbudowanym piętrze. Inwestując w schodołaz, uczyniliśmy
świetlicę dostępną dla osób z niepełnosprawnościami. Zaopatrzyliśmy placówkę
w niezbędny sprzęt – komputery, telewizory, rozmaite gry interaktywne.
Powstały sala zabaw i specjalne miejsce do nauki. Mamy też dla dzieciaków
salę sportową, w której powodzeniem cieszą się piłkarzyki, bilard czy inne
zabawy sprawnościowe. W nowo utworzonym pomieszczeniu, nazywanym

roboczo „kuchnią”, odbywają się zajęcia kulinarne. Jest też pokój wyciszeń, gdzie
wytchnienia szukają niepokorne dusze podczas rozmów ze specjalistami. Świetlica
powstała w Ustrzykach Dolnych, ale uczęszczają do niej dzieci z całego powiatu
bieszczadzkiego – opiekunki dbają o ich bezpieczny przyjazd i powrót do domu.
Zajęcia, które się w niej odbywają, również finansuje UE. Bierze w nich
udział 30 dzieci z rodzin niezaradnych, zmagających się z rozmaitymi
problemami opiekuńczymi. Wychowawcy pomagają im w odrabianiu
lekcji i nauce, zapraszają do zajęć sportowych, na ogniska i rozmaite
zajęcia plastyczne. Dzieci dużo zyskują podczas spotkań z logopedą czy
psychologiem, którzy układają zajęcia pod ich indywidualne potrzeby.
Efekt? Nauczyciele ze szkół, do których uczęszczają nasi podopieczni,
zauważają zmiany. Uczniowie przychodzą na lekcje solidniej przygotowani.
Chętniej biorą udział w zajęciach i są bardziej otwarci. Lepiej się odnajdują
w grupie, lubią spędzać czas w świetlicy i to nie tylko podczas roku
szkolnego. Wierzymy, że zajęcia w naszej placówce pomogą funkcjonować
tym rodzinom i pozwolą dzieciom pozostać w ich własnych domach.

grupowe i indywidualne dla wszystkich, którzy potrzebowali pieczołowitej troski. Aby
zapewnić usługi opiekuńcze, zatrudniliśmy 2 wychowawców i 2 kolejne osoby, które
prowadziły koła zainteresowań. Dzięki temu nasi podopieczni brali udział w smakowitych
zajęciach kulinarnych, pasjonujących warsztatach artystycznych i plastycznych,
a także nabywali sprawności podczas zajęć rękodzielniczych. Rodzice z kolei objęci byli
wsparciem pracownika socjalnego. Pamiętajmy, że to rodziny potrzebujące szczególnej
pomocy, często dysfunkcyjne, dlatego niezbędna była też obecność psychologa
oraz pielęgniarki. Uczyli poprawnych nawyków; organizacji czasu swojego i dzieci,
planowania domowego budżetu i innych przydatnych rzeczy. Często to uczestnicy
zgłaszali, z czym mają największe trudności i w zgodzie z ich potrzebami prowadzący
organizowali zajęcia. Tak, by jak najwięcej z nich wynieśli. Jesteśmy bardzo zadowoleni
z efektu projektu, rodziny otrzymały cenne wsparcie. Uczyły się skuteczniej funkcjonować
i – co chyba najcenniejsze – budować dobre, trwałe relacje rodzinne. Cieszyliśmy się, gdy
rodziny się do siebie zbliżały, stawały się pełniejsze.
Aleksandra Nowotyńska

Rodziny budują trwalsze relacje
Małgorzata Zielińska-Micek, koordynatorka projektu „Budujemy
i wzmacniamy rodzinę – kompleksowy program wsparcia rodzin
z terenu gminy Niwiska”:
– Dzięki unijnym środkom utworzyliśmy placówkę wsparcia dziennego
z siedzibą w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i biblioteki w Niwiskach. Nasze działania
dotyczyły 57 osób; 26 dzieci i 31 dorosłych – głównie rodziców objętej wsparciem
młodzieży. Uczestników zrekrutował pracownik socjalny, ponieważ to osoba, która
najlepiej zna te rodziny, ich problemy i wie, gdzie szczególnie potrzebna jest pomoc.
Środki z FE przeznaczyliśmy na kilka działań. Przede wszystkim na usługi specjalistyczne.
Nasi podopieczni – zarówno dorośli, jak i małoletni – potrzebowali opieki psychologa,
socjoterapeuty czy logopedy, więc zatrudniliśmy fachowców. Prowadzili zajęcia

Świetlica “Pełna Chata”
Projekty „Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego na
Bieszczadzkie Centrum Wspierania Rodziny” w Ustrzykach Dolnych oraz „Budujemy
i wzmacniamy rodzinę – kompleksowy program wsparcia rodzin z terenu gminy
Niwiska” dofinansowano w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna
Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Twoje źródło informacji
Informacje o konkursach i naborach w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020
znajdziesz tutaj:

www.rpo.podkarpackie.pl

