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Cykl warsztatów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz grupy wsparcia  

dla rodziców 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 5 do 14 lat 

wraz z rodzicami do wzięcia udziału w projekcie pn. „Skutecznie przeciw przemocy” realizowanym  

w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu 

Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - Edycja 2016, współfinansowanym ze środków 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

W ramach projektu ofertujemy: 

 Dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat udział w warsztatach plastyczno-muzycznych. Grupa będzie 

liczyć 8 dzieci. 

 Dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 14 lat udział w warsztatach muzyczno-plastycznych. 

Grupa będzie liczyć 8 dzieci. 

Warsztaty prowadzone będą w cyklu 5 spotkań po 3 godziny zegarowe. Zajęcia prowadzone będą  

w okresie od września do listopada 2016 roku w salach Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, ul. Jałowego 24. W zajęciach będą brali udział moderatorzy-terapeuci oraz 

pracownicy Zespołu Pracowników Socjalnych do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  

Uzupełnieniem realizacji warsztatów dla dzieci i młodzieży będzie organizacja dwóch spotkań  

z udziałem znanych mistrzów sportu – Ambasadorów Rzeszowa pn. „I Ty możesz zostać mistrzem!”. 

Dodatkowo drugie spotkanie z mistrzami sportu zostanie zorganizowanie po zakończeniu warsztatów  

i będzie zwieńczone wystawą prac dzieci i młodzieży oraz występem hip-hopowym. 

Każde dziecko po zakończeniu cyklu warsztatów otrzyma upominek gratyfikujący udział  

w warsztatach. 

 Dla rodzica/ców – udział w Grupie Wsparcia prowadzonej przez psychologów Ośrodka 

Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej.  

Spotkania Grupy Wsparcia będą odbywać się równolegle z warsztatami dla dzieci i młodzieży (w tym 

samym miejscu - inne pomieszczenie, czasie i wymiarze - 3 godziny na spotkanie). Łącznie odbędzie 

się 7 spotkań Grupy Wsparcia, w tym 5 równolegle z warsztatami dla dzieci i młodzieży oraz dwa 

dodatkowe. 

Udział w projekcie jest bezpłatny.  

Rekrutacja do projektu rozpocznie się w sierpniu i prowadzona będzie do czasu zakwalifikowania  

do projektu 8 dzieci w wieku od 5 do 9 lat, 8 dzieci w wieku od 10 do 14 lat oraz 16 rodziców.  

O rekrutacji do grupy biorącej udział w szkoleniach będzie decydować dobrowolna, pisemna 

deklaracja udziału w projekcie i kolejność zgłoszeń. Po wyczerpaniu miejsc na liście zasadniczej, 

powstanie lista rezerwowa. 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 26 (pokój nr 6) oraz w siedzibie Zespołu Pracowników Socjalnych  

do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ul. Okulickiego 5. 

Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać pod numerem telefonu 17 853-39-27 (wewnętrzny 

31 lub 39). 

Serdecznie zapraszamy! 

 


