Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W powiecie Rzeszowskim rusza projekt: „Od
przedszkola do seniora – projekt łączący pokolenia”
W maju 2018 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki konkursu w ramach
Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2018. Pozytywnie oceniony został projekt pt. „Od
przedszkola do seniora – projekt łączący pokolenia”, który będzie mógł być realizowany w powiecie
rzeszowskim. Źródłem finansowania będzie budżet państwa.

Celem projektu będzie prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych skierowanych do różnych grup odbiorców,
w szczególności do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz do seniorów dotkniętych bądź zagrożonych
różnymi formami przemocy (fizyczną, psychiczną, ekonomiczną, zaniedbaniem). Dzieci i osoby starsze są tymi
grupami społeczeństwa, które ze względu na wiek i ograniczone możliwości są najbardziej bezbronne, a w związku z
tym narażone m. in. na przemoc ze strony bliskich i otoczenia. Szczególnie na obszarach wiejskich gdzie funkcjonuje
OIK, świadomość swoich praw jest zbyt mała, a możliwości obrony ograniczone.
Działania zaplanowane w projekcie:
●

●

●

●

●

Organizacja pogadanek, spotkań, warsztatów dla grupy około 50 seniorów, mających na celu między innymi
zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy, poszerzenie wiedzy na temat
skutków przemocy oraz nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych itp. W tym pogadanka z
policjantem, spotkania z psychologiem, spotkanie z pracownikiem socjalnym z OPS, spotkanie z prawnikiem,
spotkanie ze specjalistą z Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Organizacja pogadanek, spotkań profilaktycznych dla grupy około 50 dzieci w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym, mających na celu między innymi ochronę dzieci przed krzywdzeniem poprzez podniesienie
poziomu ich wiedzy na temat przemocy w rodzinie, praw dziecka, bezpieczeństwa dzieci w domu szkole, ulicy oraz
w Internecie (cyberprzemocy) a także naukę radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. W tym spotkania z
psychologiem, spotkanie z policjantem, spotkania
z instruktorem tańca.
Organizacja warsztatów dla grupy około 50 seniorów i 50 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z
elementami arteterapii mających na celu integracje międzypokoleniową oraz profilaktykę przemocy.
Przygotowanie filmu na temat przemocy wobec osób starszych, mającego na celu zwiększenie świadomości
społecznej dotyczącej przemocy wobec osób starszych.
Organizacja happeningu, na który zaproszeni zostaną uczestnicy projektu: seniorzy, dzieci oraz ich rodzice, a także
przedstawiciele szkół oraz instytucji działających
w obszarze pomocy społecznej. Zaproszeni goście będą mieli możliwość uczestniczenia w wykładzie prowadzonym
przez profesora, humanistę, który w ciekawy sposób przestawi różnice międzypokoleniowe, a w szczególności
opowie o szacunku wobec osób starszych dawniej i dziś.
W ramach działań realizowanych w projekcie zaplanowane jest również umieszczanie w lokalnej prasie
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informacji promujących realizowane działania oraz artykułów o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym
dotyczących przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i osób starszych.
Działania zaplanowane w projekcie realizowane będą w okresie od czerwca do grudnia 2018 roku przy
współpracy z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim oraz Zespołem Szkół
im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp.
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