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Zdjęcie z I-szej edycji projektu 2013 r- uczestnicy przed ZOO we Wrocławiu

Projekt „ Bliżej” realizujemy w MOW we Wrocławiu od 2013 r. , 

we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Rodzinom 
„Przystanek” oraz Credit Suisse. W pięciu dotychczasowych edycjach 
wzięło udział ponad 55 rodziców i ok. 48 wychowanków placówki.



Zdjęcia z edycji projektu 2013 r-
uczestnicy przed wyjściem na grę 
miejską

Celem projektu jest aranżowanie 

sytuacji, w której rodzic ze swoim 

dzieckiem-wychowankiem MOW -

poprzez  wspólne działanie ma szansę 

spotkać się z nim inaczej, bliżej. 

W każdej edycji bierze udział 

dziesięcioro wychowanków  i

około  10-14 rodziców (czasem są oboje 

rodzice). Projekt trwa 2 dni. Pierwszy 

dzień to Gra Miejska, w której każda 

para rodzic-dziecko otrzymuje inne 

zadanie (na karcie), długopis i plan 

miasta z zaznaczonymi punktami, do 

których trzeba dotrzeć i znaleźć 

wolontariusza-agenta, który  z kolei 

pomaga w rozwiązaniu części zagadki.



Zdjęcie z 2016 r- uczestnicy z agentami na Ostrowie Tumskim

Agenci- wolontariusze, poza pomocą w rozwiązaniu zadania, 
opowiadają także krótko (ciekawostki, anegdoty) o miejscu, w którym 
się znajdują. Od trzech edycji agenci to pracownicy Banku Credit Suisse, 
który także finansuje w większości projekt. Jest to ok. 20-30 osób.



Zdjęcie z 2014 r- uczestnicy z agentami przed  zabytkową Halą Targową

Po rozwiązaniu swojego zadania pary wracają do placówki, gdzie przy 
wspólnej kolacji opowiadamy o doświadczeniach, wrażeniach, 
trudnościach i sukcesach. Pobyt rodziców, poza przejazdem do placówki, 
jest w całości finansowany z projektu: nocleg w hotelu, przejazdy, 
posiłki, bilety wstępu.



Zdjęcia z edycji projektu 2015 r.-
wyjście na grę miejską i odnaleziona 
tablica Zbyszka Cybulskiego na 
Dworcu Głównym

Często słyszymy wtedy 
komentarze rodziców: „nie 
znałem takiego mojego dziecka”, 
albo dzieci: „że pierwszy raz 
spędzili z rodzicem tyle czasu”. 
Opowiadają też różne historie  
związane z grą: a to jak zgubili się 
w mieście, a to że zmienili trasę 
i koncepcję, ale udało im się 
rozwiązać zadanie. Często są też 
zauroczeni miastem-trasy 
prowadza przez najładniejsze 
miejsca w centrum Wrocławia.
W trakcie gry prowadzący są w 
stałym kontakcie telefonicznym z 
agentami i kiedy trzeba z 
rodzicami.



Zdjęcie z 2016 i 2017 r- uczestnicy ogrodzie zoologicznym

Drugi dzień to wspólny wyjazd do Ogrodu Zoologicznego. Po wejściu do 
ogrodu i krótkim wspólnym zwiedzaniu, rodzice z dziećmi mają czas dla 
siebie. Z reguły oddają dzieci dopiero późnym popołudniem.



Zdjęcie z 2017 r- uczestnicy ogrodzie zoologicznym oraz spotkanie z agentami 2016

Planujemy poszerzenie projektu o spotkania z rodzicami, po 
zakończeniu zabawy. Rodzice z reguły dobrze integrują się ze 
sobą w czasie trwania projektu.  Miałyby one charakter 
psychoedukacyjny.



Zdjęcie z 2016 r- uczestnicy z przed MOW we Wrocławiu

Uczestnicy gry miejskiej, po znalezieniu swojego hasła- słowa układają je w hasło 
wspólne- fragment tekstu Jeremiego Przybory z kabaretu Starszych Panów : 

RODZINA, RODZINA,RODZINA ACH RODZINA

RODZINA NIE CIESZY,NIE CIESZY GDY JEST

LECZ KIEDY JEJ NI MA SAMOTNYŚ JAK PIES




