
 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie z dniem 1 stycznia 2017 rok rozpoczął 

realizację przedsięwzięcia pn. „Projekt RODZINA” w ramach Działania 7.6 „Wsparcie usług 

społecznych w interesie ogólnym” Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 

2014-2020. Gmina Miasto Koszalin znalazła się wśród 14 instytucji, które uzyskały dofinansowanie 

na realizację projektu w kwocie 537 514,60 PLN (w tym 480 934,89 PLN ze środków 

wspólnotowych – Europejski Fundusz Społeczny oraz 56 579,71 PLN z budżetu państwa). Projekt 

realizowany jest w okresie 01.01.2017 r.-31.12.2019 r. 

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i dostępności usług w zakresie wsparcia 

rodziny i pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasta Koszalin. Projekt skierowany jest do 165 osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym borykających się z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi oraz do 136 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. „Projekt RODZINA” 

obejmie również wsparciem 330 osób z najbliższego otoczenia uczestników projektu.  

W projekcie zaplanowano zarówno indywidualne wsparcie specjalistyczne (prawnik, 

psycholog, pedagog) jak i cykl warsztatów grupowych („Szkoła dla rodzica”, „Gospodarowanie 

budżetem domowym”, „Profilaktyka zdrowego trybu życia”, „Warsztaty kompetencji rodzicielskich 

dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą”).   

Zwieńczeniem działań projektowych dla uczestników oraz osób z najbliższego otoczenia 

będzie udział w wydarzeniach ukierunkowanych na naukę spędzania czasu wolnego oraz 

wzmocnienie więzi rodzinnych, a będą to wspólne wyjścia do kina, teatru, rodzinny turniej 

bowlingowy oraz wycieczka do wioski tematycznej/edukacyjnego parku rozrywki. 

W ramach działań promocyjnych wyprodukowany i wyemitowany zostanie spot telewizyjny 

oraz powstaną bilbordy promujące ideę rodzicielstwa zastępczego.  

 

Zakładane rezultaty/wskaźniki projektu 

 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych usługami 

świadczonymi w interesie ogólnym (RPSy +DOZ) 

241 K/60 M 

Ogółem: 301 osób w ciągu 3 lat 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym doświadczających 

wielokrotnego wykluczenia społecznego (min. 2 

przesłanki z art. 7 ustawy o pomocy społecznej 

(RPSy +DOZ – rodziny zastępcze spokrewnione) 

min. 50% grupy docelowej 

115 K/36 M 

Ogółem: 151 osób w ciągu 3 lat 



 

Liczba osób objętych wsparciem poradnictwa 

rodzinnego (indywidualne wsparcie 

specjalistyczne) (RPSy +DOZ) 

min. 193 K/48 M 

Ogółem: 241 osób w ciągu 3 lat 

Liczba rodzin objętych wsparciem 

prewencyjnym (alternatywne formy spędzania 

czasu wolnego) (RPSy) 

min. 132 osoby/rodziny 

Ogółem: 132 osoby/ rodziny w ciągu 3 lat 

Liczba osób uczestniczących w kształceniu lub 

doskonaleniu związanym ze sprawowaniem 

pieczy zastępczej (DOZ) 

115 K/21 M 

Ogółem: 136 osób w ciągu 3 lat 

Gotowość do świadczenia usług społecznych 

istniejących po zakończeniu projektu (jeśli 

wystąpi zapotrzebowanie) 

3 specjalistów (prawnik, psycholog, pedagog) 

 

Uwaga: Rekrutacja do projektu na 2017 rok prowadzona będzie w okresie od 23 stycznia  

do 28 lutego.  Regulamin rekrutacji wraz z wymaganymi dokumentami aplikacyjnymi dostępny 

będzie we wskazanym powyżej okresie w Biurze Projektu (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  

w Koszalinie, al. Monte Cassino 2, 75-412 Koszalin, I piętro, pok. 100), siedzibie Klubu Integracji 

Społecznej (ul. Morska 43, I piętro),  u Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych (Urząd Miejski 

w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7), u Pełnomocnika ds. Uzależnień (Urząd Miejski  

w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7) oraz na stronach internetowych 

http://mopr.koszalin.ibip.pl oraz http://www.koszalin.pl/pl/page/programy-i-strategie  
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