
  

Dobro osoby, wsparcie, zmiana, rozwój to 

słowa klucze wokół których swoją działalność 

buduje Miejski Ośrodek Wspierania 

Rodziny i Dziecka w Łaziskach Górnych 

     

 MOWRiD jest miejscem pomocy dla każdej 

osoby przeżywającej trudności na różnych etapach 

życia, chcących podjąć pracę na rzecz zmiany, tak by 

lepiej pełnić życiowe role. Zadaniem Ośrodka jest też 

budowanie sprawnie działającego systemu wsparcia 

rodzin borykających się z trudnościami w 

wypełnianiu swoich funkcji oraz organizowanie 

pracy z dziećmi wymagającymi pomocy w obszarach 

wychowawczych, rozwojowych i edukacyjnych.  

 

 

 

Różnorodność form pomocy, którymi 

dysponuje MOWRiD, umożliwia adekwatny dobór 

metody postępowania do zdiagnozowanego 

problemu i daje możliwość znalezienia 

najkorzystniejszej drogi wsparcia dla poszczególnej 

osoby, tak aby świadczona pomoc przynosiła 

wymierne efekty. 

 

Oferta Ośrodka jest nieodpłatna, 

skierowana do wszystkich mieszkańców Łazisk. 

 

Więcej informacji o działalności Ośrodka,                

zasadach skorzystania z przedstawionej oferty 

można znaleźć na stronie www.mowrid.laziska.pl 

 

Działalność MOWRiD finansowana jest 
z budżetu Miasta Łaziska Górne. 

 
 

 

http://www.mowrid.laziska.pl/


 

Oferta MOWRiD 

PORADNICTWO to spotkania indywidualne, z 

parą lub rodziną dotyczące przeżywanych trudności 

życiowych. Forma spotkania i częstotliwość 

dostosowywana jest do potrzeb osoby, która chce 

skorzystać z wsparcia Ośrodka. Prowadzimy pracę w 

postaci:  

 konsultacji w tematach dotyczących ról 
życiowych, obszarach wychowawczych, 
funkcjonowania emocjonalnego, społecznego 
itp.,  

 spotkań wspierających w przeżywanych 
trudnościach, mających na celu 
obiektywizację, zrozumienie zaistniałych 
sytuacji, wzmocnienie, czasem poradę czy 
ukierunkowanie, 

 psychoterapii (indywidualnej, par, rodzin) 
prowadzącej do zmiany poprzez pogłębioną 
pracę nad sobą. 

 

GRUPOWE FORMY POMOCY to m.in. prelekcje, 

spotkania tematyczne, „grupy wsparcia” - czyli praca 

nad różnymi obszarami, prowadzona w ramach 

grupy osób zainteresowanych proponowaną 

tematyką, czy mierzących się z podobnymi 

trudnościami. Grupowe formy są realizowane 

również poza Ośrodkiem, np. prelekcje dla rodziców 

w szkołach, grupa wsparcia dla świadczących usługi 

opiekuńcze wśród osób starszych i chorych, 

warsztaty dla mam małych dzieci. 

 

 

ASYSTENTURA RODZIN to zwykle długofalowa 

praca z rodziną znajdującą się w trudnej sytuacji 

życiowej, zmierzająca do usamodzielnienia rodziny i 

konstruktywnej zmiany w funkcjonowaniu 

społecznym. Asystent prowadzi bezpośrednią pracę z 

rodziną w jej środowisku życia, służąc pomocą w 

wypełnianiu codziennych zadań i obowiązków, tj. 

prowadzenie gospodarstwa domowego, dopełnienie 

spraw urzędowych, wsparcie w kwestiach 

wychowawczych, mieszkaniowych. 

 
 

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO to forma 

pomocy w opiece i wychowaniu dzieci od 6 do 18 roku 

życia, prowadzona w małych grupach, wspierająca 

rozwój emocjonalny, intelektualny i społeczny dziecka, 

rozumiany jako wzrost samodzielności, sprawczości, 

twórczości i odpowiedzialności. Wychowankowie 

wspierani są w rozwiązywaniu własnych kryzysów 

szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych poprzez pracę 

grupową i indywidualną. Równolegle prowadzona jest 

regularna praca z rodzicami/opiekunami prawnymi 

dzieci, mająca na celu ustalenie spójnych kierunków i 

metod wspierania rozwoju dziecka. Zajęcia dla dzieci 

prowadzone są w roku szkolnym po południu, a w 

dniach wolnych od szkoły – od rana. 


