
Pomóż – pokaż – prowadź ...,

czyli jak usprawnić i wesprzeć opiekuńczo - wychowawczą funkcję rodziny 
we współczesny świecie.

Rodzina  odgrywa  dużą  rolę  w  naszym  życiu  -  uczy  wzorców. Jednak  patrząc  na
współczesny  świat  widzimy,  że  coraz  trudniej  utrzymać  trwałe  więzi  w  rodzinie.
Spowodowane jest  to  zbyt  małą  ilością  czasu przeznaczaną na przebywanie  ze sobą oraz
„niską jakością” (brak rozmów, alkoholizm któregoś z małżonków, przemoc domowa, itp.).

We  wcześniejszym  modelu  rodziny,  kiedy  funkcjonowaliśmy  jako  społeczeństwo
rzemieślnicze czy rolnicze, byliśmy "bardziej obecni". Styl naszej pracy sprawiał, że dzieci
były w stałym, bezpośrednim kontakcie z rodziną. Miały większą możliwość obserwowania
wzorców, zachowań dorosłych.
          W obecnych czasach coraz bardziej zauważalny jest brak w świadomości społecznej
pozytywnych wzorców rodziny. Komercyjny styl życia oraz rozwój nowoczesnej technologii
sprawiły, że  dzieci,  młodzież i dorośli skupili się bardziej na "mieć", niż "być".

Współczesna  wiedza  oraz   technika  tworzą nową rzeczywistość,  nowe możliwości
radzenia  sobie  z  problemami  oraz  nowe ścieżki  wyboru.  Jednakże  wraz  z  ich  rozwojem
pojawiają się również inne zagrożenia, którym trzeba stawić czoła, przed którymi nie da się
uciec i których nie da się ignorować.
           Już tylko starsi ludzie pamiętają rozmaite gry towarzyskie tj.: komórki do wynajęcia,
talar czy głuchy telefon. Żeby takie zabawy były możliwe, musiało w nie grać kilka osób
wchodzących w bezpośrednie kontakty i to sprawiało ,że  tak bawiły się całe rodziny. Nie
były  potrzebne  do  tego  żadne  drogie  urządzenia.  Wystarczył  kapsel,  kartka  papieru  czy
ołówek. 

Brak  prawidłowych  wzorców  rodziny  oraz  promowania  zdrowego  stylu  życia
doprowadza  do  zaburzeń  osobowości,  biernego  wychowania  „kanapowego”  pokolenia,
spędzającego  coraz  więcej  czasu  przed  telewizorem,  laptopem  czy  też  tabletem  (co  już
obserwujemy) z fast foodem w ręce. Zanik więzi małżeńskich pogłębia kryzysy w rodzinach
doprowadzając  do  zwiększenia  się  -  i  tak  już  wysokich  -  statystyk  rozwodów, rozpadów
rodzin.  Znudzenie  codziennością  zwiększa  liczbę  depresji,  zachorowań,  zachowań
antyspołecznych. Niekiedy doprowadza do frustracji i konfliktów. Człowiek zaczyna szukać
rozrywki poza domem, co z kolei rozluźnienia relacje i więzi międzyrodzinne. Pytanie, czy w
takim społeczeństwie chcemy żyć? Odpowiedź brzmi - NIE.

Dlatego, w ramach projektu "Pomóż - pokaż - prowadź" chcemy pokazać i nauczyć
jak  atrakcyjnie  i  konstruktywnie  spędzać  czas  z  dzieckiem  w  każdym  wieku.  Zajęcia,
warsztaty  (m.in.:  gra  terenowa  dla  rodzin,  wieczór  pieśni  patriotycznych,  warsztaty  gier
planszowych dla rodziców, dziadków i wnuczków, warsztaty: z kreatywności, tańca z ogniem,
prac  ręcznych,  architektury  krajobrazu,  pierwszej  pomocy  dla  rodziców,  poradnictwa
zawodowego dla  rodziców wracających  na rynek pracy, i  in.)  i  akcje społeczne  wspólnie
przygotowywane z dziećmi,  rodzicami i dziadkami odbudują pozytywny obraz rodziców i
dziadków,  których  rolą  jest  tworzenie  i  przekazywanie  pozytywnych  wzorców  rodziny.
Wspólnymi działaniami wskażemy i wzmocnimy zdrowy model życia, który w przyszłości
będzie skutkował krzewieniem zachowań pożądanych społecznie.



          Pomożemy (w  opiece  i  wychowaniu)  -  Pokażemy (jak  być  z  rodziną)  -
Poprowadzimy (w najtrudniejszych momentach).

Program  "Pomóż  –  pokaż  –  prowadź"  jest  realizowany  przez  Stowarzyszeni
Rozwoju Gminy Głogów Małopolski  w Zespole Szkół  w Wysokiej  Głogowskiej,  Zespole
Szkół Ogólnokształcących w Głogowe Młp., Niepublicznym Przedszkolu Parafialnym im. św.
Michała Archanioła w Głogowie Młp. oraz  Zespole Szkół w Albigowej. 

Projekt jest w całości finansowany z funduszy Województwa Podkarpackiego -
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie 

a jego realizacja jest zgodna z zadaniami publicznymi określonymi w 2016 roku w
”WOJEWÓDZKIM PROGRAMIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA LATA 2016 – 2023”
Cel operacyjny II: Wspieranie rodzin w realizacji funkcji opiekuńczo - wychowawczej.

Działanie 4: Promowanie zdrowego modelu życia i pozytywnych wzorców rodziny.

Małgorzata Stopa - Wołowiec
Elżbieta Kaszuba 

Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej


