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Od czerwca tego roku został uruchomiony Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego. Jego zadaniem jest
wspieranie rodzin zgłaszających problemy rodzinne. Pomoc udzielana jest bezpłatnie poprzez
indywidualne konsultacje specjalistów, zapewniające wzmocnienie funkcjonowania rodziny, zwiększenie
kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz zwiększenie umiejętności w pełnieniu ról w rodzinie i w
społeczeństwie. Wsparcie udzielane przez specjalistów jest odpowiedzią na zwiększone zapotrzebowanie
na wspieranie rodzin, które wystąpiło po okresie zamykania się w domach rodzin w związku z
zagrożeniem epidemicznym.
Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego został uruchomiony przez Stowarzyszenie „DZIECKO” we
współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.
Szeroko rozumianego wsparcia specjalistycznego udzielają zgłaszającym się specjaliści z zakresu
psychologii, interwencji kryzysowej, wsparcia dla osób krzywdzonych, terapii, pedagogiki rodziny oraz
pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.
Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego jest czynny w każdy poniedziałek w godzinach popołudniowych
od godziny 15.00 do 18.00 (PCPR w Gostyniu, ul. Wrocławska 8, II poziom, pok. nr 203 - 204).
Realizatorzy programu zachęcają do wcześniejszego telefonicznego umawiania się na konsultacje – nr
telefonu 65 572 75 28 (PCPR w Gostyniu) lub 725 167 236 (Stowarzyszenie „DZIECKO”).
Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego został uruchomiony w ramach projektu „W rodzinie siła”. Projekt ten
zajął 2. miejsce w konkursie „Wspieranie inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin”, przeprowadzonym
przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Dzięki termu projekt uzyskał dofinansowanie
ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację
w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej
w 2020 roku. Projekt jest też realizowany ze środków własnych Stowarzyszenia „DZIECKO”.
Tworząc ten partnerski projekt, Stowarzyszenie „DZIECKO” przyjęło sobie za cele: wieloobszarowe
wspieranie rodzin oraz uświadamianie rodzinom i specjalistom wspierającym rodziny, jakie zjawiska, w
szczególności trudności i problemy wychowawcze oraz zjawiska uzależnień i przemocy, zagrażają
prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny i jej stabilności. Celem jest także wskazanie sposobów radzenia
sobie z tymi trudnościami i problemami.
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