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Załącznik 4 Szczegółowe zakresy informacji do umieszczenia w materiałach
promocyjnych OPS.221.10.2017.MRK
1. Projekt graficzny, wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej
ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH USŁUG
 PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO
-----psychologa dziecięcego
-----psychologa dla dorosłych
-----doradcy osób niepełnosprawnych
-----prawnika
 TERAPII PAR I MAŁŻEŃSTW
 PSYCHOTERAPII DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY
 SYSTEMOWEJ TERAPII RODZIN
 ASYSTENTA RODZINY
W ramach realizowanego projektu:
RODZINA RELACJA REINTEGRACJA. Innowacyjny model usług społecznych
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Ponadto oferujemy bezpłatny dostęp do Programu
„ODZYSKAĆ DZIECKO”
Program przeznaczony jest dla rodzin zamieszkujących na terenie Miasta Marki,, które w
wyniku nieprzezwyciężonego kryzysu i trudności mają ograniczoną władzę rodzicielską,
a ich dzieci przebywają bądź mogą być umieszczone w placówkach lub rodzinach
zastępczych.
Możliwość skorzystania z miejsca w
MIESZKANIU CHRONIONYM
(wspomaganym)
Mieszkanie przeznaczone jest dla osób i rodzin znajdujących się w kryzysie, których
głównym problemem nie jest brak mieszkania. Pobyt w mieszkaniu jest krótkotrwały i
służy usamodzielnieniu się osoby i rodziny oraz poprawie sytuacji społeczno-zawodowej.
Podczas pobytu w mieszkaniu chronionym zapewniamy stałe wsparcie pracownika
socjalnego. Kierowaniem do mieszkania zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w
Markach.
USŁUGI ŚWIADCZONE SĄ W MARECKIM PUNKCIE POMOCY DZIECKU I RODZINIE
PRZY UL. LIPOWEJ 2F (I PIĘTRO) W MARKACH
Zgłoszenia do Projektu należy kierować:
Kontakt: 725-700-750
e-mail: ops@marki.pl
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2. Projekt graficzny, wykonanie i dostawa ulotki
a. Wzór 1 Odzyskać dziecko
Strona 1 ulotki
Tekst plus grafika
DROGI RODZICU!
Jeśli z rożnych przyczyn Twoje dziecko zagrożone jest odebraniem z rodziny
biologicznej lub wychowuje się w pieczy zastępczej, a Ty pragniesz odzyskać pełnię
władzy rodzicielskiej, już dziś możesz wziąć udział w programie:
ODZYSKAĆ DZIECKO
Strona 2 ulotki
Tekst plus grafika
Program „Odzyskać dziecko” przeznaczony jest dla rodzin zamieszkujących na terenie
Miasta Marki,, które w wyniku nieprzezwyciężonego kryzysu i trudności mają
ograniczoną władzę rodzicielską, a ich dzieci przebywają bądź mogą być umieszczone w
placówkach lub rodzinach zastępczych.
Rekrutacja do Programu:
Rodziny mogą zgłaszać się samodzielnie lub przez specjalistów takich jak: Kuratorzy
Sądowi, Pracownicy Socjalni, Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, Asystenci
Rodzin, Pedagodzy szkolni itp.
Zgłoszenia należy kierować:
Kontakt: Izabela Owczaruk 508 071 047
e-mail: osrodekrodziny@gmail.com;
lub
Agnieszka Czerederecka 725 610 650
e-mail ops@marki.pl
Pomożemy Ci na tyle zmienić Twoją sytuację, aby dzieci mogły bezpiecznie do Ciebie
wrócić.
Program „Odzyskać Dziecko” jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach realizacji projektu pn.
RODZINA RELACJA REINTEGRACJA. Innowacyjny model usług społecznych.
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b. Wzór 2 Rodzina wspierająca
Strona 1 ulotki
Tekst plus grafika
Jeśli nie jest ci obojętny los mareckich dzieci, które są zagrożone odebraniem i
umieszczeniem ich poza rodziną biologiczną, lub których rodzice borykają się z
trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi, masz możliwość zaangażowania się w
pomoc i przeciwdziałanie rozpadowi rodziny.
Zostań Rodziną Wspierającą
WSPOMÓŻ MARECKIE RODZINY PRZEŻYWAJĄCE
TRUDNOŚCI W OPIECE I WYCHOWANIU
Strona 2 ulotki


Możesz zostać ustanowiony przez Burmistrza Miasta Marki Rodziną Wspierającą
jeśli:
1. W Twojej rodzinie nie występuje problem alkoholowy,
2. Masz stałe źródło utrzymania,
3. W Twojej rodzinie nie występują lub nie wystąpiły problemy
wychowawcze z własnymi dziećmi,
4. Tobie lub członkowi Twojej rodziny nie odebrano lub nie ograniczano
władzy rodzicielskiej,
5. Ty lub członek Twojej rodziny wywiązuje się z obowiązku alimentacji,
jeśli taki na Was nałożono,
6. Żaden członek rodziny nie był skazany za przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego.
7. W Twojej rodzinie nie występują zaburzenia lub choroby psychiczne,
8. Uzyskałeś/aś pozytywną opinię Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markach.

MOŻESZ BYĆ OSOBĄ Z NAJBLIŻSZEGO OTOCZENIA DZIECKA (sąsiad, wychowawca,
ciocia, wujek itp.)
CZYM ZAJMUJE SIĘ RODZINA WSPIERAJĄCA?


Szeroko rozumianą pomocą rodzinie, która przeżywa trudności. Pomoc ta może
dotyczyć różnych aspektów życia takich jak wypracowanie nawyku właściwego
spędzania czasu przez członków rodziny, wskazówki dotyczące wychowania
dzieci m.in ukazywanie sposobów komunikacji bez krzyku i przemocy. Rodzina
wspierająca przenosi swoje wzorce i pokazuje prawidłowy model
funkcjonowania rodziny. Formy pomocy uzależnione są od współpracy między
zainteresowanymi rodzinami (np. zabieranie dzieci na wycieczki, wyjścia do
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kina, zajęcia sportowe, pomoc w nauce, nauka gotowania, sprzątania,
utrzymania higieny osobistej czy racjonalnego prowadzenia budżetu domowego.
Rodzina wspierająca nie ma na celu wyręczania, lecz aktywną pomoc w
przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej.
PROCEDURA USTANAWIANIA RODZINY WSPIERAJĄCEJ

Jeśli wyrażasz chęć zostania Rodziną Wspierającą zgłoś się do Ośrodka Pomocy
Społecznej w Markach i złóż stosowny wniosek (druk OPS). Do dwóch tygodni od
złożenia wniosku miejscu Twojego zamieszkania pojawi się pracownik socjalny i
przeprowadzi wywiad środowiskowy. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach, zaprosimy Cię do podpisania POROZUMIENIA,
w którym zostaną określone zasady zwrotu kosztów (tzw. ryczałt) związanych z
udzielaniem pomocy przy opiece i wychowywaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa
domowego i kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. Zwrot
kosztów jest wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 24 ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych.
UWAGA:
Przez cały okres pełnienia funkcji Rodziny Wspierającej będziesz pozostawał/a w
ścisłej współpracy z Asystentem Rodziny OPS Marki.
Kontakt
Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach
ul. Leopolda Lisa Kuli 3A
05-270 Marki
Tel. 725 520 510

4

Projekt „RODZINA RELACJA REINTEGRACJA. Innowacyjny model usług społecznych”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

c. Wzór 3 Usługi społeczne
Strona 1 ulotki
Tekst plus grafika
MARECKI PUNKT POMOCY DZIECKU I RODZINIE
utworzony w ramach realizacji projektu pn. RODZINA RELACJA REINTEGRACJA.
Innowacyjny model usług społecznych, dofinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014-2020
oferuje mieszkańcom Miasta Marki
BEZPŁATNY dostęp do usług świadczonych przez:
PSYCHOLOGÓW
PSYCHOTERAPEUTÓW
DORADCY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
PRAWNIKA
Strona 2, 3, 4 ulotki
Tekst plus grafika

Zapewniamy bezpłatne wsparcie:

DLA DZIECI
 Poradnictwo i konsultacje psychologa dziecięcego
Dostarczają rodzicom i opiekunom informacji dotyczących problemów rozwojowych i
możliwości ich dziecka, dostępnych metod stymulacji rozwoju, oferty różnych placówek
pomocowych i oświatowych. Psycholog udzieli wsparcia w budowaniu więzi i właściwej
relacji i komunikacji z dzieckiem oraz odpowiedniej organizacji najbliższego otoczenia
dziecka, tak aby stymulowało to jego rozwój. Specjalista dokona wstępnej diagnozy
poziomu rozwoju dziecka, w tym zaburzeń rozwoju (opóźniony rozwój mowy, lęk
społeczny itp.)

DLA DOROSŁYCH
 Poradnictwo i konsultacje psychologiczne
Odbywają się poprzez wspieranie osoby w autonomicznym podejmowaniu decyzji oraz
poszukiwaniu sposobów poradzenia sobie z kryzysem. Poradnictwo i konsultacje to
wstępne spotkania z psychologiem, który pomoże określić podstawowe trudności osoby
zgłaszającej się oraz określi zastosowanie optymalnych form pomocy. Specjalista dokona
wstępnej diagnozy. Jeśli będzie to konieczne pokieruje do innych specjalistów.
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 Poradnictwo i konsultacje doradcy osób niepełnosprawnych,
Skierowane do osób potrzebujących wsparcia w zakresie opieki nad osobą
niepełnosprawną, informacji na temat ulg i uprawnień przysługujących osobom
niepełnosprawnym i ich opiekunom m.in. z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej dla dzieci
niepełnosprawnych, orzekania o niepełnosprawności, świadczeń z pomocy społecznej,
świadczeń z PFRON.

 Poradnictwo prawne,

Polega na przekazaniu klientowi informacji o powszechnie obowiązującym w Polsce prawie
oraz o praktyce jego stosowania. Obszary poradnictwa dotyczą m.in. pomocy w
sporządzaniu projektów pism procesowych w zakresie: prawa rodzinnego (rozwody,
separacje, ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalanie opiekunów prawnych, rodzin
zastępczych, in.), prawa karnego (wszczęcie postępowania karnego i jego przebiegu), prawa
ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, najmu lokali i ochrony praw lokatorów.

DLA PAR I MAŁŻEŃSTW
 Psychoterapia par i małżeństw
Oferta dla osób, u których występują trudności w związku, samotność, problemy z
samoakceptacją, trudności w nawiązywaniu relacji, obniżonego nastroju, a także dla tych,
którzy chcieliby nauczyć się w bezpieczny sposób wyrażać swoje potrzeby i uczucia.
Spotkania terapeutyczne mają na celu pomóc partnerom usunąć przyczyny konfliktu oraz
nauczyć funkcjonowania w związku z korzyścią dla całej rodziny.

DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY
 Poradnictwo i konsultacje psychologiczne,
Działalność poradnicza dla osób doznających przemocy obejmuje udzielanie
wskazówek, przedstawianie różnych opcji wyboru i postępowania. Może przybierać
formę porady lub konsultacji. Konsultacje to początkowa faza pomagania, wstępne
diagnozowanie, zapoznanie się z sytuacją i potrzebami.

 Psychoterapie indywidualne,

Skierowane są do osób, które cierpią z powodu przewlekłego stresu spowodowanego
doświadczaniem przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej lub ekonomicznej.

 Poradnictwo prawne,

Poradnictwo prawne obejmuje informowanie o obowiązujących przepisach, w
szczególności w zakresie praw przysługujących osobom pokrzywdzonym. Usługa polega na
udzielaniu szczegółowych informacji stosownie do konkretnego przypadku, w oparciu o
dane otrzymane od klienta, obejmuje również pomoc w pisaniu pism i wspieranie w
występowaniu przed sądem.

DLA RODZIN BORYKAJĄCYCH SIĘ Z
TRUDNOŚCIAMI W OPIECE I WYCHOWANIU
 Poradnictwo i konsultacje
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Skierowane do rodzin, w których występują problemy wychowawcze lub które znajdują się w
trudnej sytuacji życiowej (rozwód, śmierć członka rodziny, konflikty między rodzeństwem,
absencja szkolna, zachowania agresywne dzieci i młodzieży, eksperymentowanie ze środkami
psychoaktywnymi). Poradnictwo może odbywać się w formie kilku spotkań, których głównym
celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania.

 Usługi asystenta rodziny

Asystent rodziny jest osobą wspierającą rodzinę w przezwyciężeniu i pokonywaniu trudności
dnia codziennego. Asystent wspiera i pomaga rodzicom w realizacji funkcji opiekuńczowychowawczej względem dzieci, prowadzeniu gospodarstwa domowego, gospodarowania
budżetem domowym. Głównym celem pracy asystenta rodziny jest odzyskanie przez osoby
przyjmujące pomoc kontroli nad własnym życiem, która pozwala im być samodzielnym oraz tak
wypełniać role rodzica, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i rozwojowi dzieci.

 Systemowa terapia rodzin

Bierze w niej udział cała rodzina lub członkowie, którzy wyrażają gotowość do współpracy.
Terapia koncentruje się wokół złożonej problematyki wychowawczej, głównie dotyczy
napotykanych przez rodziców trudności w postępowaniu z dziećmi, nieprawidłowych relacji
rodzic – dziecko, problemu rozwodu rodziców, zachowań destrukcyjnych dzieci (wagary,
ucieczki, używki, itp.), problemów rodzinnej opieki zastępczej.

Czas trwania jednej usługi wynosi minimum 1 godzinę, a treści
przekazywane na spotkaniu objęte są tajemnicą.
Wszystkie w/w usługi udzielane są w Mareckim Punkcie Pomocy
Dziecku i Rodzinie przy ul. Lipowej 2F (I piętro) w Markach
(przystanek Pustelnik, dojazd autobusami nr 140 i 738).
Strona 5 ulotki

(mapka jak dojechać do punktu)
Udzielanie porad i konsultacji następuje po wcześniejszym telefonicznym
umówieniu się. Zapisy możliwe są również drogą elektroniczną e-mailem:
ops@marki.pl
Kontakt osobisty:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach
ul. Leopolda Lisa Kuli 3A
05-270 Marki
Tel. 725-700-750
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