
 
„Z uśmiechem w przyszłość” 

Projekt pt. „Z uśmiechem w przyszłość” realizowany w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu 

Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - Edycja 2017, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 

 

MOBILNY ANIMATOR 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie zaprasza dzieci i młodzież w wieku  

od 6 do 16 lat do wzięcia udziału w projekcie pt. „Z uśmiechem w przyszłość”. 

W ramach projektu oferujemy: 

Osiem czterogodzinnych spotkań z Mobilnym Animatorem, w tym: 

o WARSZTATY TANECZNE NA KAŻDYM SPOTKANIU (1 GODZINA) 

o WYJŚCIE DO KINA (1 WYJŚCIE) 

o WYJŚCIE NA KRĘGLE (1 WYJŚCIE) 

o WIZYTA W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT „KUNDELEK” (1 WIZYTA) 

o GRY, ZABAWY, ANIMACJE DOSTOSOWANE INDYWIDUALNIE DO KAŻDEJ Z GRUP 

 

W ramach projektu na terenie miasta Rzeszowa utworzone zostaną 3 (pięcioosobowe) grupy dzieci  

i młodzieży. Docelowym miejscem spotykań dzieci i Mobilnego Animatora będą sale MOPS w Rzeszowie 

mieszczące się przy ul. Staszica 10, Kochanowskiego 15 i Okulickiego 5. Lokalizacja spotkań grup może ulec 

zmianie w zależności od miejsca zamieszkania dzieci i młodzieży zrekrutowanych w ramach projektu.  

Każda z grup w ramach spotkań z Mobilnym Animatorem będzie miała zapewniony poczęstunek oraz bilety  

na środki komunikacji publicznej. 

Spotkania odbywać się będą w okresie od lipca do listopada 2017 r. 

Spotkania z Mobilnym Animatorem zakończą się happeningiem, który odbędzie się w dniu 19 listopada 2017 

r. w jednej z rzeszowskich galerii handlowych,  w trakcie którego odbędzie się m.in. pokaz taneczny (flash 

mob) opracowany w ramach warsztatów. 

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.  

Rekrutacja do projektu rozpocznie się 2 czerwca 2017 r. i prowadzona będzie do czasu zakwalifikowania  

do projektu łącznie 15 dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. 

O rekrutacji dzieci i młodzieży do grupy biorącej udział w spotkaniach będzie decydować dobrowolna, 

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

powstanie lista rezerwowa. 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie,  

ul. Jagiellońska 26 (pokój nr 6) oraz w siedzibie Zespołu Pracowników Socjalnych ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie (ul. Okulickiego 5), Zespołu ds. Asysty Rodzinnej (ul. Staszica 10) oraz u pracowników 

socjalnych dziewięciu rejonów opiekuńczych. 

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

31 lub 39). Osoby do kontaktu: Agnieszka Siuśta i Iwona Gniewek. 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 


