
 

 

„Spróbuj coś zrobić. Warto” –  
Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym  

w Ostródzie 

 
Warsztaty plastyczne, festyny dla dzieci, międzynarodowe seminarium                 
i konferencje. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie podjął 
szereg inicjatyw mających zwrócić uwagę społeczeństwa na problem biedy 
w Polsce. Działania dofinansowane z budżetu Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej - krajowego koordynatora obchodów Europejskiego Roku 2010 - 
mają pomóc w rozwiązaniu problemów społecznych mieszkańców miasta 
Ostródy. 
 
Konferencja inauguracyjna na Zamku w Ostródzie 
16 czerwca 2010 roku na Ostródzkim Zamku odbyła się konferencja inaugurująca 
realizację projektu „Spróbuj coś zrobić. Warto”. Pomysłodawcą i realizatorem 
przedsięwzięcia jest Dyrektor MOPS w Ostródzie, Pan Kazimierz Wosiek.                  
W krajowym naborze wniosków o dofinansowanie projektów mających na celu 
wspieranie działań w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, 
projekt zyskał wsparcie Ministerstwa. Podjęte działania są realizowane                  
w partnerstwie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Ostródzie, Grupą Teatralną 
„Przebudzeni”, Stowarzyszeniem Na Rzecz Jakości Opieki Medycznej oraz 
wolontariuszami i animatorami warsztatów plastycznych i festynu dla dzieci.              
W konferencji udział wzięli m. in. Burmistrz Miasta Ostródy, Pan Olgierd 
Dąbrowski oraz Poseł na Sejm RP, Pan Zbigniew Babalski.  
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

Warsztaty plastyczne „Dom moich marzeń” 
Jednym z projektów realizowanym przez MOPS Ostróda w ramach Europejskiego 
Roku 2010 są Dziecięce Warsztaty Plastyczne pod hasłem „Dom moich marzeń”. 
W czerwcu w zajęciach uczestniczyło 20 dzieci. Przedsięwzięcie ma na celu 
zagospodarowanie ich wolnego czasu, a także rozwijanie wrodzonych zdolności. 
Uczestnicy mieli za zadanie namalować tematyczne prace – „Najpiękniejsze 
kwiaty świata”, „Co widzę przez okno”, „Moje ulubione zwierzę domowe”, „Mój 
portret” oraz wykonać duże tekturowe konstrukcje domów. Prace przygotowywane 
były do wykorzystania podczas festynu dziecięcego, który odbył się po 
zakończeniu roku szkolnego.   
 

 
 
 
Festyn dla dzieci „Z uśmiechem przez Europę”,  
Festyn został zorganizowany w czerwcu br. w Ośrodku Misyjnym „Ostróda Camp”. 

Zaplanowano gry, zabawy, ognisko oraz konkurs plastyczny dla dzieci. Podczas 

festynu przeprowadzona została akcja informacyjna dotycząca problematyki 

ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży, sposobów zapobiegania 

temu zjawisku a także źródeł szukania pomocy, jak również wpływu rodziny na 

psychikę dziecka. Poprowadzono także dyżur psychologa dla rodziców, którzy 

chcieli uzyskać poradę na temat rozwiązywania problemów wychowawczych. 

 



 

 

 
 

 

Międzynarodowe Seminarium „Europa potrzebuje aktywnych seniorów”. 

W pierwszych dniach lipca w Ostródzie odbyło się Seminarium Lokalne dla 250 

osób (w tym 200 osób starszych) z udziałem przedstawicieli 10 państw Europy 

pod tytułem „Europa potrzebuje aktywnych seniorów”. Celem spotkania było 

wypracowanie nowych rozwiązań dotyczących aktywizacji osób starszych, 

prezentacja dobrych praktyk stosowanych w innych państwach oraz wymiana 

doświadczeń. Jako prelegent zaproszony został wykładowca  

z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego współpracujący z Uniwersytetem 

Trzeciego Wieku. Podczas spotkania zaprezentowana została sztuka teatralna 

przygotowana przez osoby starsze w trakcie wyżej wymienionych warsztatów 

teatralnych. Dla uczestników spotkania zorganizowano również ognisko 

integracyjne. Spotkaniu towarzyszyła akcja informacyjna dotycząca problematyki 

ubóstwa i wykluczenia społecznego osób starszych, sposobów zapobiegania temu 

zjawisku a także źródeł szukania pomocy.  

 



 

 

 

 

 

 
 

 

W ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem 

Społecznym Ostródzki MOPS planuje również wydanie informatora                             

o uprawnieniach i zasadach udzielania pomocy społecznej, świadczeniach 

rodzinnych, dodatkach mieszkaniowych, uprawnieniach rencistów i emerytów, 

zawierającego dodatkowo adresy instytucji odpowiedzialnych za udzielanie 

pomocy. Ponadto osoby starsze będą mogły wziąć udział  

w twórczych warsztatach integracyjnych, m. in. kursie tańca oraz kursie obsługi 

komputera. W październiku 2010 r. zostaną zorganizowane obchody 

Europejskiego Dnia Seniora oraz happening uliczny „Stacja Ubóstwa”.                     

W październiku br. MOPS w Ostródzie planuje także uroczystą inaugurację roku 

akademickiego uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

 

*** 

 

Europejskie Rok 2010 

Zgodnie z Decyzją Parlamentu i Rady UE nr 1098/2008/WE z dnia 22 

października 2008 r., rok 2010 ustanowiono Europejskim Rokiem Walki                       

z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Celem ustanowienia Europejskiego 

Roku 2010 jest potwierdzenie i umocnienie pierwotnego zaangażowania 

politycznego Unii Europejskiej, zapoczątkowanego przy okazji rozpoczęcia 

realizacji Strategii Lizbońskiej, w podjęcie działań, które w zdecydowany sposób 

przyczyniłyby się do wyeliminowania problemu ubóstwa. Idea Europejskiego Roku 



 

 

stanowi uzupełnienie działań podejmowanych w UE w ramach otwartej metody 

koordynacji w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i integracji społecznej.              

W Polsce funkcję krajowego koordynatora Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem 

i Wykluczeniem Społecznym pełni Jarosław Duda, Sekretarz Stanu                            

w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Zadania krajowego organu 

wykonawczego (instytucji powoływanej w każdym kraju w celu koordynacji 

wdrażania Europejskiego Roku) realizowane będą przez Ministerstwo Pracy                

i Polityki Społecznej. 

 
*** 

 

Dodatkowe informacje na temat Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem                      
i Wykluczeniem Społecznym: 
http://www.2010againstpoverty.eu  
Facebook: 
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001023944204#!/profile.php?id=1000
01023944204 
MOPS Ostróda 
http://mops.ostroda.pl/ 
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