MIEJSKI PROGRAM POMOCY DLA RODZIN Z DZIEĆMI
„BABCIA, DZIADEK I JA W KATOWICACH”
Diagnoza:
W Polsce żyje około 12 milionów babć i dziadków. To wielki zasób wsparcia
dla zapracowanych rodziców. Obecni dziadkowie i babcie często są aktywni, sprawni,
zainteresowani wiedzą, nierzadko wspierają swoje dzieci i wnuki finansowo. Dziadkowie
szukają aktywnych form spędzania czasu, bo rola staruszka w fotelu przed telewizorem coraz
częściej nie zaspokaja ich ambicji.
Następuje ewolucja roli babci i dziadka będąca nie tylko wynikiem zmian w socjologicznym
modelu rodziny: tego, że dzieci rodzą się później, a dziadkowie żyją dłużej, ale efektem
przyśpieszenia cywilizacyjnego: olbrzymiej dawki informacji docierających do człowieka
każdego dnia i znacznego postępu technicznego. Nowocześni dziadkowie nie chcą
pozostawać z tyłu, są ciekawi świata. Wielu z nich w wieku powyżej 55 lat korzysta
z Internetu. Chcą być młodzi i niezależni, co wbrew pozorom wcale ich nie oddala
od wnuków, lecz przeciwnie – przybliża do nich. Wolą pomagać, niż czekać na pomoc.
Kiedy przychodzi na świat dziecko, rodzi się także babcia, dziadek. To oni, a nie tylko matka
i ojciec, dziecko wychowują. Babcia staje się często dla swojej córki źródłem porad
wychowawczych. Daje się zauważyć znaczny wpływ babć i dziadków na wychowanie
i kształtowanie charakterów wnuków i wnuczek. Dzieciom niejednokrotnie łatwiej rozmawia
się z dziadkami niż z własnymi rodzicami, bo dziadkowie mają czas dla nich, słuchają,
rozumieją, nie wydając za wiele poleceń. Kiedy dziadkowie opowiadają o przeszłości,
pomagają wnukom dostrzec korzenie rodzinne. Współcześni dziadkowie coraz częściej
przekazują wnukom dziedzictwo kulturowe, wchodząc w rolę autorytetów, oprócz tego
że wchodzą też w role kumpelskie. Najpierw wnuczek/wnuczka uczą się od dziadka/babci,
aby
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Współcześni dziadkowie z wnukami nierzadko dyskutują o sporcie, kinie, muzyce, szkolnych
sprawach, razem chodzą na basen, biegają po lesie, jeżdżą na rowerze, nartach. Kontakt
z wnukami odmładza i zachęca babcie i dziadków do robienia rzeczy, na które sami by się nie
zdecydowali. Okazuje się, że wnuki są potrzebne babciom i dziadkom dla pełniejszego
doświadczania
życia,
radości
i
wiary
w
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życia,
a dziadkowie potrzebni są swoim dzieciom wchodzącym w rolę rodziców, wnukom
do opieki, wychowywania. Większość dorosłych właśnie im zawdzięcza "kręgosłup
moralny", a połowa uczy się od nich takich cnót, jak obowiązkowość, pracowitość,
zdyscyplinowanie.
Wyróżnia się cztery typy babć i dziadków:

 Dających wnukom poczucie bezpieczeństwa i bycia bezgranicznie kochanym,
co tworzy podwaliny przyszłego poczucia wartości i widzenia świata jako miejsca
przyjaznego.
 Dających poczucie przynależności do rodziny i znajomość historii.
 Zarażających swoimi zainteresowaniami, pasjami.
 Uczących pożytecznego spędzania czasu.
Kiedy w rodzinie pojawiają się trudności i kryzysy, coraz częściej dziadkowie podejmują się
roli rodziców zastępczych. Wielu z nich staje przed zjawiskami, które wymagają radzenia się
wielu specjalistów, bowiem ich wnukowie przejawiają szereg trudności psychologicznych,
pedagogicznych, zdrowotnych, wynikających z doświadczeń zaniedbania, czy krzywdzenia.
Podjęta rola zastępczego rodzica stawia wyzwanie przed dziadkami, aby poradzić sobie
z traumą w rodzinie, z własnym doświadczaniem sytuacji rodzinnej, ze swoją podwójną rolą,
zabezpieczeniem wnuków przed dalszym krzywdzeniem czy zaniedbaniem, ustaleniem
właściwych relacji w rodzinie, organizacją warunków dla dzieci w swoim mieszkaniu,
realizacją potrzeb dzieci nie tylko podstawowych, ale też rozwojowych. Obecnie w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach korzysta ze świadczeń dla rodzin zastępczych
375 rodzin, w tym większość (ok. 65%) z nich to rodziny spokrewnione.
Program ten adresowany jest do babć/dziadków z wnukami zamieszkałych w Katowicach,
w tym także do babć/dziadków pełniących funkcję rodzin zastępczych, mających pod swoją
opieką wnuczęta w różnym wieku i na różnych etapach rozwoju psychospołecznego.
CELE PROGRAMU:
1. Wzmacnianie funkcji rodzin i wspieranie ich w budowaniu więzi rodzinnych.
2. Kształtowanie pozytywnego wizerunku rodzin.
3. Wspieranie dziadków/babć, będących rodzicami zastępczymi w prawidłowym
wypełnianiu ich funkcji i podnoszeniu kompetencji oraz umiejętności
wychowawczych.
4. Zwiększanie dostępności do dóbr kultury, sportu, wypoczynku dla dziadków/babć
i wnuków w rodzinach zastępczych, wielodzietnych i ubogich.
REALIZACJA PROGRAMU:
Realizacja programu obejmuje kilka etapów:
I. ETAP: zawiązanie partnerstwa w mieście na rzecz budowania systemu wsparcia rodzin
z dziećmi z udziałem organizacji pozarządowych i instytucji państwowych.
II. ETAP: doskonalenie i rozbudowywanie oferty pomocowej na rzecz rodzin w mieście.
III. ETAP: realizacja pomocy przez instytucje i organizacje we wzajemnej współpracy.

Aktualna oferta
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
Częścią realizacji programu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
we współpracy z partnerami będzie:
1.Realizacja programu dla spokrewnionych rodzin zastępczych, w osobach dziadków/babć
i ich wnuków poprzez:
- Zajęcia grupowe o charakterze wspierającym i edukacyjnym na następujące tematy:
 Potrzeby dziecka w rodzinie zastępczej i ich realizacja.
 Relacje w rodzinie a funkcjonowanie dziecka.
 Tożsamość dziecka w kontekście pozostawania poza rodziną
naturalną.
 Rola i znaczenie rodziny naturalnej w procesie wychowywania
dziecka.
 Zachowania charakterystyczne dla wieku dziecka, trudne
do zaakceptowania przez rodziców.
 Zaburzenia zachowania.
 Sposoby radzenia sobie z dziećmi w trudnych sytuacjach.
 Budowanie sieci wsparcia w kontekście rozwiązywania problemów
dziecka.
 Udział gości z zewnątrz (według zapotrzebowania uczestników).
 Inne tematy zaproponowane przez uczestników.
- Spotkania indywidualne z rodzinami w miejscu zamieszkania.
2. Indywidualne poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne
zainteresowanych poradnictwem dziadków/babć i ich wnuków.

dla

wszystkich

3. Udostępnienie dziadkom/babciom będącym rodzinami zastępczymi, ubogim
i wielodzietnym rodzinom pakietu ulgowych/bezpłatnych usług kulturalno – oświatowych
i sportowo - rekreacyjnych, rozwijających zainteresowania dzieci i umożliwiających
pogłębienie więzi rodzinnych, dostosowanych do wieku zarówno dzieci jak i dziadków:
 Częściowa refundacja wspólnych wyjść do kina i teatru;
 Częściowa refundacja imprez kulturalnych (rodzaj ustalony na grupie
wg wyboru rodziny)
 Częściowa refundacja wstępu na obiekty rekreacyjno – sportowe
(również wg wyboru rodziny)
4. Zajęcia dla dziadków i babć organizowane na terenie Świetlic Środowiskowych
i Dziennych Domów Pomocy Społecznej z udziałem dzieci.
Adres strony internetowej: http://www.mops.katowice.pl/

Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice
W ramach programu:
- w okresie zimowym skorzystać można z lodowisk: „Jantor” oraz z lodowiska sezonowego
babcie, dziadkowie oraz wnuczęta do lat 7 włącznie – wejście bezpłatne
wnuczęta powyżej 7 roku życia – wejście w cenie biletu ulgowego
- w okresie letnim z kąpielisk miejskich: „Bugla”, „Rolna”.
babcie, dziadkowie oraz wnuczęta do lat 7 włącznie – wejście bezpłatne
wnuczęta powyżej 7 roku życia – wejście w cenie biletu ulgowego
Adres strony internetowej: http://www.mosir.katowice.pl/
Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice
W ramach programu:
1. Muzeum Historii Katowic, ul. ks. J. Szafranka 9 (tel. /32/ 256-18-10, 209-00-21), będące
miejską instytucją kultury, za okazaniem legitymacji uczestnika oferuje bezpłatny bilet
wstępu w następujące dni: wtorek i czwartek 10.00-15.00, środa i piątek 10.00-17.30, sobota
i niedziela 11.00-14.00.
Adres strony internetowej: http://www.mhk.katowice.pl/
2. Teatr „Ateneum” w Katowicach, ul. św. Jana 10 (tel. /32/ 253-82-21, 253-82-22, 253 77
79 – kasa biletowa) będący miejską instytucją kultury, za okazaniem legitymacji uczestnika
programu oferuje bilet wstępu z 50% zniżką na spektakle teatralne dla dzieci. Ponadto,
uczestnicy programu bezpłatnie korzystać mogą ze zwiedzania wystaw w galerii teatru.
Adres strony internetowej: http://www.ateneum.art.pl/
3. Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, Plac Sejmu
Śląskiego 2 (tel. /32/ 609-03-00), będące miejską instytucją kultury, za okazaniem legitymacji
uczestnika programu oferuje zniżkowe bilety wstępu na spektakle teatralne dla dzieci.
Adres strony internetowej: http://miasto-ogrodow.eu/
Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” (Chorzów ul. Parkowa 25
tel. /32/ 241 07 18)
W ramach programu skorzystać można z ulgowych biletów wstępu do Muzeum
„Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie”, który zaprasza w sezonie od maja do
października w dniach od wtorku do niedzieli (za wyjątkiem dni, w których odbywają się
folklorystyczne imprezy plenerowe). Cena biletu: 2,00 zł na osobę (za okazaniem legitymacji
uczestnika).
Adres strony internetowej: http://muzeumgpe-chorzow.pl/

PTWP Event Center Sp. z o.o. (Katowice ul. ks. Piotra Ściegiennego 3 tel. /32/ 438 40 30)
W ramach programu każdy posiadacz legitymacji (po jej okazaniu) uprawniony jest do
zakupu biletu na lodowisko w Hali Widowiskowo-Sportowej „Spodek” w cenie ulgowej,
określonej
w
cenniku
lodowiska
dostępnym
na
stronie
http://www.spodekkatowice.pl/pl/cennik/120/.
Adres strony internetowej: http://www.spodekkatowice.pl/pl/

Sala zabaw dla dzieci Kraina Dziecięcej Rozrywki „Nibylandia” (Katowice ul. Pawła
Kołodzieja 44 tel. /32/ 209 77 44)
W ramach programu od poniedziałku do piątku skorzystać można z ulgowych biletów
wstępu do sali zabaw „Nibylandia”. Cena biletu (za wstęp płacą wyłącznie dzieci): 25%
w okresie od stycznia do grudnia (bez lipca i sierpnia) oraz 50% w okresie od lipca do
sierpnia – ww. ulga dotyczy dni powszednich, tj. od poniedziałku do piątku (za okazaniem
legitymacji uczestnika).
1) ww. rabat nie dotyczy zakupu przez osoby dorosłe ochraniaczy na obuwie,
2) z zabaw na sali korzystać mogą dzieci w wieku od 1 do 12 lat pod opieką dorosłego opiekuna.

Adres strony internetowej: http://www.salazabaw.katowice.pl/

Śląskie Wesołe Miasteczko (Chorzów Plac Atrakcji 1)
W ramach programu skorzystać można z ulgowych biletów wstępu do Śląskiego Wesołego
Miasteczka (tel. /32/ 666 031 196) – 20% zniżki na zakup podstawowego biletu wstępu,
Adres strony internetowej: http://www.wesole-miasteczko.pl/www/pl/
Centrum Rozrywki Guliwer (Katowice ul. Pszczyńska 6)
W ramach programu skorzystać można z ulgowych biletów wstępu do Centrum Rozrywki
Guliwer (tel. +48 537 126 046) – 30 % rabatu za zakup biletu wstępu,
Adres strony internetowej: http://guliwer.com.pl

REALIZATORZY:
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice we współpracy z Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Katowicach, Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Katowice
oraz Wydziałem Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice.

WSPÓŁREALIZATORZY:
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach,
- jednostki miejskie działające w obszarze kultury,
- Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”,
- PTWP Event Center Sp. z o. o. (lodowisko w Hali Widowiskowo-Sportowej „Spodek”),
- Sala Zabaw dla Dzieci Kraina Dziecięcej Rozrywki „Nibylandia”,
- Śląskie Wesołe Miasteczko,
- Centrum Rozrywki Guliwer.

Koordynator programu:
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Katowicach, ul. Rynek 1 (VIII piętro pokój
nr 806), tel. (32) 25 93 388.
Legitymacje uczestnika programu uprawniającą do korzystania z usług oferowanych
w ramach programu oraz ulgowych biletów wstępu do placówek kulturalnych i obiektów
sportowych wydawane są w:
1. Terenowych Punktach Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Katowicach:
Nr 1 przy ul. Andrzeja 10 tel. (32) 251 59 12,
Nr 2 przy ul. Warszawskiej 42 tel. (32) 258 82 34,
Nr 3 przy ul. Oblatów 24 tel. (32) 203 63 13,
Nr 4 przy ul. Gliwickiej 96 tel. (32) 353 02 78,
Nr 5 przy ul. Dębowej 16 c tel. (32) 250 50 15,
Nr 6 przy ul. Czecha 2 tel. (32) 253 81 21,
Nr 7 przy ul. Świdnickiej 35a tel. (32) 252 80 61,
Nr 8 przy ul. Łętowskiego 6a tel. (32) 206 07 04,
Nr 9 przy ul. Krakowskiej 138 tel. (32) 256 47 70,
Nr 10 przy ul. Krakowskiej 138 tel. (32) 209 97 13.
2. Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Katowicach przy ul. Rynek 1 (pok. 806
VIII piętro) tel. (32) 25 93 388.

