
Podsumowanie kampanii społecznej realizowanej  

przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu  

pod hasłem „Pomaganie jest w modzie - zostań rodziną zastępczą”  

w ramach pozyskanych środków od Fundacji Ernst &Young. 

 

 

 

 

 

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu jako organizator rodzinnej pieczy 

zastępczej corocznie podejmuje szereg działań mających na celu przybliżenie mieszkańcom 

Grudziądza tematyki rodzicielstwa zastępczego celem pozyskania kandydatów na rodziców 

zastępczych dla dzieci potrzebujących zapewnienia opieki.  

Od maja 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje kampanię społeczną 

mającą na celu promowanie rodzicielstwa zastępczego. Naszym pierwszym działaniem była 

dystrybucja na terenie szkół przygotowanych przez nas zakładek do książek, które rozdano 

uczniom szkół podstawowych,  aby pośrednio rodzice tych dzieci zwrócili uwagę 

na potrzebę tworzenia rodzin zastępczych. 

Kolejny krok, który miał pomóc pozyskać 

kandydatów na rodzinę zastępczą polegał na 

obdarowaniu mieszkańców Grudziądza 

bawełnianymi ekotorbami na zakupy z 

zamieszczonym hasłem naszej kampanii oraz 

danymi teleadresowymi Ośrodka.  

 

 

 

 

 

 

Od lipca 2021 r. w broszurze „Pokochaj Grudziądz” cykliczne publikowano krótkie 

informacje na temat konkretnych dzieci, które przebywają w placówce opiekuńczo -

wychowawczej, dla których poszukujemy rodzin zastępczych. Polecamy zapoznać się z 

dotychczasowymi artykułami.  

https://grudziadz.pl/artykuly/407/pokochaj-grudziadz 

https://grudziadz.pl/artykuly/407/pokochaj-grudziadz


We wrześniu 2021 r. MOPR włączył się do biegu pn. „Agresja jest słaba. A bieg to 

odwaga” organizowanego przez Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego. W 

trakcie biegu pracownicy naszego Ośrodka zajęli się dystrybucją gadżetów, tj. ekotoreb i 

zakładek do książek wśród uczestników biegu a także napotkanych po drodze mieszkańców 

miasta - potencjalnych kandydatów na rodziców zastępczych.  

 

 

 

 

 

W ramach kampanii przewidziane zostały również 

konkursy z nagrodami. Pierwszy z nich skierowany był do 

uczniów szkół ponadpodstawowych, których zadaniem 

było wykonanie pracy plastycznej o tematyce „Rodzina”. 

Zwyciężyła Iga, uczennica Zespołu Szkół Budowlanych i 

Plastycznych w Grudziądzu, której praca została 

wykorzystana do stworzenia projektu jednoplanszowego 

kalendarza ściennego na rok 2022 promującego 

rodzicielstwo zastępcze. Dystrybucja kalendarzy odbyła się 

w wielu instytucjach takich jak m.in. przedszkola, szkoły 

oraz urzędy.  

 

 

 

 

 

W listopadzie stworzyliśmy niezwykłe miejsce, które ma być kojarzone z 

rodzicielstwem zastępczym. Przy współudziale przedstawicieli władz miasta, pracowników 



MOPR, rodziców zastępczych oraz najlepszych ogrodników - pomocników, czyli dzieci 

wychowujących się w rodzinach zastępczych, powstał „Mini zagajnik rodzin zastępczych”. 

Zasadzone zostały 4 symboliczne drzewa gatunku grusza drobnoowocowa chanticleer. Mamy 

nadzieję, że miejsce to będzie promować i upowszechniać rodzicielstwo zastępcze, a owoce 

gruszy będą tak pięknie kwitły jak piękna jest idea rodzicielstwa zastępczego. Zachęcamy do 

odwiedzenia naszego Mini Zagajnika, który znajduje się w Grudziądzu przy ulicy 

Waryńskiego, naprzeciwko Centrum Medycznego Amicmed.  

 

  

 

 

 

W lutym 2022 r. na naszej stronie internetowej został 

ogłoszony kolejny konkurs z nagrodami. Miał on formę quizu składającego się z 10 pytań o 

tematyce rodzicielstwa zastępczego. Nagrodzonych bonem o wartości 50 zł do wykorzystania 

w sklepie Empik zostało 10 osób, które udzieliły bezbłędnych odpowiedzi.  

Zwieńczeniem naszej kampanii był udział przedstawicieli władz miasta, naszego 

Ośrodka, rodzin zastępczych w programie Telewizji Kablowej SM „Uwagi Warte”, gdzie 

przekazane zostały informacje dotyczące rodzicielstwa zastępczego.     

Chcielibyśmy zachęcić wszystkie wrażliwe osoby, które mają w sobie ogromne pokłady 

miłości i chciałyby się nią podzielić z naszymi najmłodszymi Grudziądzanami do kontaktu 

telefonicznego w godz. 7:30-15:30 pod numerami (56) 6968774 kierownik Działu Wspierania 

Rodziny i Pieczy Zastępczej bądź (56) 6968775/778/781 koordynatorzy rodzinnej pieczy 

zastępczej.  

Pomaganie jest w modzie - zostań rodziną zastępczą! 

 


