Programy społeczne fundacji
KLUB DOBREGO RODZICA

Od 2011 roku w fundacji realizowany jest program KLUB DOBREGO RODZICA. Program adresowany
jest do rodzin z województwa warmińsko – mazurskiego, w szczególności do rodziców, pragnących
podnieść własne kwalifikacje rodzicielskie i umiejętności wychowawcze oraz wzmocnić więzi
wewnątrzrodzinne. Poszczególne edycje koncentrowały się na zajęciach warsztatowych, w których
uczestniczyli zarówno dorośli członkowie rodzin (rodzice, dziadkowie) jak i dzieci o charakterze
terapeutycznym, edukacyjnym i integrującym.
W 2011 roku, dzięki dofinansowaniu ze środków Starostwa Powiatowego w Ostródzie realizowana
była pierwsza edycja Klubu Dobrego Rodzica, JAK BYĆ ODPOWIEDZIALNYM, WYCHOWYWAĆ Z
SUKCESEM I CZERPAĆ Z TEGO RADOŚĆ.
Celem było podniesienie umiejętności wychowawczych i kompetencji rodzicielskich oraz poszerzenie
wiedzy nt. prawidłowości rozwojowych dziecka, wśród uczestników zajęć. Warsztaty adresowane
były do rodziców.
W 2012 roku, w ramach działań Klubu Dobrego Rodzica obywały się Zorganizowany został cykl 13
warsztatów aktywizujących, psychologiczno - terapeutycznych, prowadzonych przez psychologa i
oligofrenopedagoga. Zajęcia adresowane były do rodziców, dziadków i dzieci, w tym dzieci
niepełnosprawnych. Spotkania miały charakter twórczych działań, w których brały udział trzy
pokolenia. Uczestnicy zajęć uczyli się od siebie empatyczności, kreatywności, wspierania, współpracy
i współdziałania. Po zakończeniu każdego spotkania rodzice mieli możliwość zadawania dodatkowych
pytań i uczestniczenia w indywidualnych konsultacjach psychologicznych.
Celem przeprowadzonych warsztatów było:
 zwiększenie poczucia więzi pomiędzy członkami rodziny
 wzrost aktywności seniorów rodzin (dziadków, babć) w funkcjonowaniu rodzin
 zmiana wizerunku osób starszych w oczach dzieci
 wzrost kompetencji i umiejętności rodzicielskich
 zwiększenie kreatywności w pełnieniu roli rodzica przez osoby zagrożone marginalizacją
społeczną
 poznanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziców i dzieci ze środowisk
zagrożonych marginalizacją, będących podstawą do utworzenia się prawidłowych nawyków
 wzbogacenie rodziców w podstawową wiedzę psychologiczną i pedagogiczną, dotyczącą
prawidłowego rozwoju dziecka.
Realizowane w 2012 roku, w ramach Klubu Dobrego Rodzica projekty nosiły nazwę PRZEZ
POKOLENIA PRZEKAZAĆ DOBRE DOŚWIADCZENIA i RODZINA WIELOPOKOLENIOWA MIEJSCEM
ROZWOJU KAŻDEGO Z JEJ CZŁONKÓW.

Projekty zostały dofinansowane przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w
Olsztynie i Starostwo Powiatowe w Ostródzie.
W 2013 roku realizowany był projekt KLUB DOBREGO RODZICA. WIECEJ UMIEM, LEPIEJ ROZUMIEM,
MĄDRZEJ KOCHAM, dofinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Ostródzie. W ramach
działań Klubu, adresowanych do rodzin z obszarów zagrożonych marginalizacją społeczną,
zorganizowane zostały: LETNIA SZKOŁA RODZICÓW, WARSZTATY DLA DZIECI oraz WARSZTATY
BOŻONARODZENIOWE, o charakterze integrującym rodzinę.
W warsztatach wzięły udział rodziny wychowujące dzieci niepełnosprawne i rodziny zamieszkujące w
obszarach wiejskich, z utrudnionym dostępem do pomocy specjalistycznej (psychologicznej,
terapeutycznej, logopedycznej, rehabilitacyjnej).

Edycja Klubu 2013 rok
W roku 2014, w ramach współpracy z Parafią Ewangelicko – Augsburską w Ostródzie i Ewangelickim
Stowarzyszeniem SYLOE, specjaliści fundacji zorganizowali cykl spotkań warsztatowych dla rodziców.
Spotkania dotyczyły problemów często dotykających rodziny wychowujące dorastające dzieci,
problemów przemocy domowej i problematyki uzależnienia. Spotkania cieszyły się dużym
zainteresowaniem uczestników.

Edycja Klubu 2011, 2012, 2013
Wzorem lat ubiegłych w 2015 roku, w ramach działań Klubu Dobrego Rodzica przeprowadzone
zostały Warsztaty Bożonarodzeniowe (spotkania te zorganizowane zostały w lokalu Tawerna w

Ostródzie oraz budynku Parafii E-A). Podczas warsztatów wszyscy członkowie rodzin wspólnie
wykonywali ozdoby i kartki świąteczne. Wspólnie ustalali, do kogo wykonane kartki trafią i
zastanawiali się nad przekazem, który niosą życzenia świąteczne.

Fotoreportaż z realizacji projektów realizowanych w ramach programu KLUB DOBREGO RODZICA
znajdują się w zakładce Galeria.

