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1. WPROWADZENIE. 

 

W roku ubiegłym po raz trzeci realizowane były zadania w Programie „Świetlica – Dzieci 

– Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011 – 2015 na bazie 

placówek wsparcia dziennego, w tym świetlic, klubów młodzieżowych, ognisk 

wychowawczych, działających w gminach. Uczestniczyły w nich gminy i organizacje 

społeczne, prowadzące te placówki wsparcia dziennego. Pośrednio zaangażowane były inne 

instytucje lokalne (m.in. szkoły, ośrodki pomocy społecznej, powiatowe urzędy pracy itp.). 

Wsparciem objęte zostały dzieci/młodzież z rodzin dysfunkcyjnych, a także osoby 

bezrobotne, w tym osoby korzystające z pomocy społecznej, m.in. rodzice dzieci 

korzystających z zajęć organizowanych w tych placówkach wsparcia dziennego. Osoby te 

mogły tu znaleźć stosowne wsparcie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla osób 

bezrobotnych, realizowane było stałe zatrudnienie, staże, prace interwencyjne i inne.  

Niektóre z tych osób zaangażowane zostały do tych zadań jako wolontariusze. 

W rozpisanym otwartym konkursie ofert w programie, Minister Pracy i Polityki 

Społecznej dofinansował realizację 20 najwyżej ocenionych ofert w skali kraju, które 

wyłonione zostały podczas dwuetapowego postępowania konkursowego. Pierwszy etap 

przeprowadzony był w województwach poprzez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej lub 

Urzędy Marszałkowskie. Etap drugi zrealizowany został w ramach komisji konkursowej, 

powołanej zarządzeniem  Ministra Pracy i Polityki Społecznej.  

Środki finansowe z dotacji w formie dofinansowania zadań w programie 

wydatkowano na: 

 doposażenie placówek wsparcia dziennego (ogniska/świetlicy/klubu) w celu wzbogacenia 

oferty zajęć programowych (np. zakup sprzętu komputerowego, czasopism, książek, 

sprzętu sportowego i innych artykułów niezbędnych do organizowania zajęć); 

 organizowanie wypoczynku, w tym wyjazdów o charakterze edukacyjno – 

wypoczynkowym w formie tzw. „zielonych szkół” z udziałem rodziców i innych 

członków rodzin dzieci korzystających z zajęć; 

 organizowanie dla dzieci i rodziców imprez edukacyjno – kulturalnych, w tym takich jak 

wyjścia do muzeum, kina, teatru lub imprez kulturalno – sportowych; 

 organizowanie posiłków podczas zajęć.  

W programie promowano działania w zakresie rozwiązywania trudnych problemów 

opiekuńczo - wychowawczych, występujących w gminach, w tym wynikających  

z nadużywania alkoholu. 

Sprawozdanie zawiera najważniejsze informacje z tej działalności. Wykorzystane są w nim 

materiały własne oraz informacje ze sprawozdań końcowych złożonych przez realizatorów 

dofinansowanych zadań w programie.  

 

 

 

 

 



2. DZIAŁANIA PROGRAMOWE W 2013 r. 
 

Ubiegłoroczne zadania w programie realizowane były na terenie 20 gmin w 12 województwach, 

w tym: 

dolnośląskie - 2 oferty 

kujawsko-pomorskie - 1 oferta 

lubelskie                             - 2 oferty 

lubuskie                             - 3 oferty 

mazowieckie                      - 3 oferty 

opolskie - 2 oferty 

podkarpackie                       - 2 oferty 

podlaskie - 1 oferta 

pomorskie - 1 oferta 

śląskie                                 - 1 oferta 

świętokrzyskie                    - 1 oferta 

wielkopolskie - 1 oferta 

 

W czterech województwach, łódzkim, małopolskim, warmińsko – mazurskim  

i zachodniopomorskim żaden  podmiot uprawniony nie uzyskał dofinansowania.  

 

 

2.1. DOFINANSOWANIE PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO REALIZUJĄCYCH 

ZADANIA W PROGRAMIE. 

 

W roku ubiegłym na bazie 20 placówek wsparcia dziennego, które uzyskały dotacje w formie 

dofinansowania w wysokości 40 000 zł każda, realizowane były zadania w programie. 

Ogółem po I etapie postępowania konkursowego, zrealizowanego w województwach przez 

ROPS-y lub urzędy marszałkowskie do II etapu w konkursie zgłoszonych zostało 75 ofert   

z województw, przy max liczbie 5 ofert z województwa. Wszystkie województwa zgłosiły 

oferty konkursowe. Nie wszystkie w tej max liczbie.  

Na  dotacje Minister Pracy i Polityki Społecznej rozdysponował kwotę 800 000 złotych. 

Dotacje otrzymały podmioty wyszczególnione poniżej w Tabeli 1.   
 

TABELA 1. Lista podmiotów, którym przyznano w roku 2013 dotację w wysokości 

40 000,- zł na dofinansowanie zadań w Programie 

 „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011 

– 2015 

Lp

. 

Nazwa wnioskodawcy 

z adresem 
Nazwa placówki 

wsparcia dziennego 

dla dzieci i młodzieży 
– prowadzonej przez 

wnioskodawcę, na 

bazie której 

realizowane było 

zadanie publiczne w 

programie 

 

 

Tytuł zadania 

publicznego 

Symbol 

województ

wa 



1 2 3 4 5 

1. Gmina Lewin Brzeski 
ul. Rynek 1 

49-340 Lewin Brzeski 

 

Świetlica Terapeutyczna 

w Lewinie Brzeskim 
ul. Moniuszki 41 A 

49-340 Lewin Brzeski 

Świetlica Kuźnią 

Talentów dla dzieci, 

rodziców, 

wolontariuszy, stażystów 

i seniorów 

16 

2. Polski Komitet Pomocy 

Społecznej  
Stowarzyszenie 

Charytatywne 

Zarząd Miejsko – Gminny 

w Kolbuszowej 

ul. Janka Bytnara 3 

36-100 Kolbuszowa 

 

 

Świetlica Profilaktyczno 

– Wychowawcza w 

Kolbuszowej 
ul. Bytnara 3 

36-100 Kolbuszowa 

 

„Druga Szansa” 18 

3. Gmina Piastów 
05-820 Piastów 1 

Świetlica Środowiskowo 

– Integracyjna „Dom 

Jana Pawła II 
ul. 11-go Listopada 8 

05-820 Piastów 

Świetlicowy Skarbiec 14 

4. Gmina Kołczygłowy 
ul. Słupska 56 

77-140 Kołczygłowy 

Świetlica środowiskowa 

z programem 

socjoterapeutycznym 

„Dłoń” 
w miejscowości Łubno 

Świetlica środowiskowa 

z programem 

socjoterapeutycznym 

„Dłoń” w Łubnie 

miejscem 

wyrównywania szans 

dzieci i młodzieży 

zamieszkujących tereny 

wiejskie w zakresie 

edukacji, kultury i 

sportu  

22 

5. Fundacja Amigo – Polska 
ul. Jaworowskiego 12 

20-612 Lublin 

Specjalistyczny Ośrodek 

Opiekuńczo – 

Wychowawczy 

„Domostwo 

Amigoniańskie”  (adres  

siedziby Fundacji) 

Program „Świetlica – 

Dzieci – Praca” na rzecz 

wsparcia dziecka i 

rodziny w gminie, w 

latach 2011 - 2015 

06 

6. Caritas Diecezji 

Drohiczyńskiej 
ul. Kościelna 10 

17-312 Drohiczyn 

 

Placówka wsparcia 

dziennego, ul. Lipowa 84 
w Sokołowie Podlaskim 

 

„Czas wolny z Caritas” 14 

7. Stowarzyszenie Otwarte 

Drzwi 
ul. Równa 10/3 

03-418 Warszawa  

Świetlica 

Socjoterapeutyczna 
Mały Książe 

ul. Ząbkowska 4 

Warszawa 

„Qlub – i – my” 
nowe formy pracy 

socjoterapeutycznej i 

wychowawczej z dziećmi 

i ich rodzinami z 

Dzielnicy Praga Północ 

m.st. Warszawy 

14 

8. Caritas Diecezji Kieleckiej 
ul. Jana Pawła II 3 

25-013 Kielce 

Ognisko Wychowawcze 

im. Bł. E. 

Bojanowskiego w 

Jędrzejowie 
ul. Jana Pawła II 3; 28-

300 Jędrzejów 

Wzmocnienie działań w 

Palcówce Wsparcia 

Dziennego – Ognisku 

Wychowawczym Caritas 

w Jędrzejowie 

26 

9. Stowarzyszenie na rzecz 

odnowy wsi Bukwica 

Placówka  wsparcia 

dziennego prowadzona 
„Sposób na rozwój” 02 



„Bukwica – dolina 

miłości” 
Bukwica 20 

67-231 Żukowice 

przez Stowarzyszenie 
lokalizacja Świetlica 

wiejska w Bukwicy 

10. Gmina Oborniki Śląskie 
ul. Trzebnicka 1 

55-120 Oborniki Śląskie 

Świetlica wiejska we wsi 

Kowale  
 

„Każdy jest kowalem 

własnego losu” 
02 

11. Fundacja „WIATRAK” 
ul. Bołtucia 5 

85-791 Bydgoszcz 

Świetlica „Pinokio” 
Fundacja „Wiatrak” 

ul. Bołtucia 5 

85-791 Bydgoszcz 

 

 

„Rozsiewaj dobro” 04 

12. Gmina Sawin 
ul. Chotecka 12 

22-107 Sawin 

 

Świetlica 

Socjoterapeutyczna w 

Sawinie 
ul. Stodoły 3/3 

22-107 Sawin 

„Gmina przyjazna 

rodzinie” 
06 

13. Parafia Rzymskokatolicka 

p.w. Najświętszej Maryi 

Panny Matki Kościoła 
ul. Kardynała ST. 

Wyszyńskiego 2 

66-470 Kostrzyn nad Odrą 

 

Świetlica 

socjoterapeutyczna dla 

dzieci,  
mieszcząca się w Domu 

Katolickim im. Jana 

Pawła II w mieście 

Kostrzyn nad Odrą,  

„Cudze chwalicie – 

swego nie znacie” 
08 

14. Stowarzyszenie Pomocy 

Bliźniemu im. Brata 

Krystyna 
ul. Słoneczna 63 

66-400 Gorzów 

Wielkopolski 

 

Świetlica „Szczęśliwa 

Dwunastka” przy ul. 

Grobla 68A, Gorzów 

Wielkopolski, 
 

„Szansa na przyszłość – 

program dla 

uczestników placówki 

wsparcia dziennego” 

08 

15. Gmina Sulechów – 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Sulechowie 
ul. Jana Pawła II 52 

66-100 Sulechów 

Świetlica dla dzieci 

„Zakątek uśmiechu” 

Centrum Usług 

Socjalnych Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
ul. Licealna 18a 

66-100 Sulechów 

„Przez świat z rozumem, 

szacunkiem i radością” 
08 

16. Gmina Nysa 
ul. Kolejowa 15 

48-300 Nysa 

 

Świetlica Środowiskowa 

z programem zajęć 

socjoterapeutycznych 

prowadzona przez 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Nysie 
ul. Komisji Edukacji 

Narodowej 1A 

Nysa 

„Wychowankowie 

świetlicy nyskiej – 

kreatorzy lepszego 

jutra” 

16 

17. 

 

Polskie Stowarzyszenie 

Pedagogów i Animatorów 

KLANZA Oddział 

Białostocki 
ul. Dąbrowskiego 24 

15-872 Białystok 

Świetlica 

Socjoterapeutyczna  
KLANZOWISKO 

Polskiego 

Stowarzyszenia 

Pedagogów i 

Animatorów KLANZA 

ul. Gajowa 79 

15-794 Białystok 

„Razem, twórczo, 

aktywnie” program 

rozszerzenia działalności 

na rzecz dzieci, 

młodzieży i rodziców – 

podopiecznych świetlicy 

socjoterapeutycznej 

KLANZOWISKO 

Polskiego 

Stowarzyszenia 

Pedagogów i 

20 



Animatorów KLANZA 

Oddział Białostocki 

18. Gmina Głogów Małopolski 
ul. Rynek 1 

36-060 Głogów Małopolski 

Świetlica 

socjoterapeutyczna w 

bud. Przychodni 

Zdrowia w Głogowie 

Małopolskim, ul. 

Fabryczna 17 
36-060 Głogów 

Małopolski 

„Wakacyjny survival z 

elementami 

socjoterapii” 

18 

19. Gmina Miasto Pszów 
ul. Pszowska 534 

44-370 Pszów 

 

Świetlica Środowiskowa 

w Pszowie 
Osiedle Kościuszki 38-40 

44-370 Pszów 

Wydobyć Perłę 24 

20. Gmina Bralin 
ul. Rynek 3 

63-640 Bralin 

Świetlica Środowiskowo 

– Profilaktyczna 

„Tęcza” w Bralinie 
ul. Lipowa 14a 

63 – 640 Bralin 

„ART. – laboratorium – 

czyli twórczo i na 

wysokich falach” 

30 

 

Całość środków finansowych zabezpieczonych na ubiegłoroczną działalność w programie 

została rozdysponowana na najwyżej ocenione projekty wśród zgłoszonych w konkursie.  

Dofinansowane zostały 2 projekty z 18 pkt oraz 2 projekty, które uzyskały po 17,5 pkt. 

Pozostałe zakwalifikowały się do dotacji z niższą punktacją, w tym 4 projekty z ocenami po 

17 pkt. oraz 9 projektów z ocenami po 16,5 pkt  i 3 projekty z ocenami po16 pkt. 

Realizowane one były w nowouruchomionych placówkach świetlicowych z programami 

socjoterapeutycznymi oraz w placówkach dłużej działających, w których rozszerzono 

dotychczasową działalność.   

Specjalistycznym wsparciem objęte zostały dzieci /młodzież w wieku szkolnym. Część z nich 

uczestniczyła w zorganizowanym wypoczynku w formie wyjazdów wypoczynkowych lub  

wyjazdów integracyjnych, czy półkolonii. Wsparciem objęci byli także ich rodzice lub 

opiekunowie. Wspólnie z dziećmi uczestniczyli w organizowanych piknikach rodzinnych, 

zawodach sportowych, podczas wyjazdów do muzeum, teatru, czy w czasie warsztatów lub 

okolicznościowych spotkań. Na imprezy integracyjne zapraszani byli również inni goście.  

W tę działalność zaangażowani byli seniorzy. 

 

 

2.3. FINANSOWANIE PROGRAMU PRZEZ MINISTRA PRACY i POLITYKI 

SPOŁECZNEJ w 2013 r. 

 

Z ogólnej kwoty 800 000 złotych, zabezpieczonej w roku 2013 na te zadania, całość środków 

rozdysponowana została na 20 dotacji po 40 000 zł. W otwartym konkursie ofert przyznano:  

 

 10 dotacji dla gmin na kwotę 400 000 zł; 

 5 dotacji dla stowarzyszeń na kwotę 200 000 złotych; 

 2 dotacje dla fundacji na kwotę 80 000 zł; 

 3 dotacje dla jednostek kościoła katolickiego na kwotę 120 000 złotych. 

 



3. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA ORAZ WSPARCIE DLA OSÓB 

BEZROBOTNYCH W PROGRAMIE. 
 

Podczas wykonywania zadań w programie, podejmowane były działania o charakterze 

promocyjnym. Informacje na temat programu oraz materiały związane z jego realizacją 

publikowane były na stronach internetowych oraz w prasie lokalnej.  

Wsparciem objęte zostały osoby bezrobotne. Stworzona została możliwość pozyskania 

dodatkowej kadry do tych placówek wsparcia dziennego. Odbywało się to we współpracy  

z właściwymi powiatowymi urzędami pracy przy wykorzystaniu środków  

z funduszu pracy, a także w formie wolontariatu z uwzględnieniem bezrobotnych rodziców 

dzieci, którzy włączeni zostali do realizacji dofinansowanych projektów. 

 

 

3.1. Działania promocyjne.  

Z informacji przedstawionych zarówno w sprawozdaniach z ubiegłorocznej działalności  

w programie jak też z dołączonej do nich dokumentacji wynika, że informacje  

o dofinansowanych projektach zamieszane były na stronach internetowych. Ukazywały się  

o nich artykuły w lokalnej prasie. Powstawały okolicznościowe kroniki. Organizowane były 

wystawy prac fotograficznych czy rysunkowych. Niektóre wydarzenia, w tym wspólne 

wyjazdy utrwalone zostały na fotografiach, filmach video lub płytkach komputerowych. 

Organizowane były spotkania i imprezy integracyjne (pikniki rodzinne, spotkania wigilijne), 

w których uczestniczyli przedstawiciele władz i instytucji lokalnych oraz społeczność lokalna, 

w tym seniorzy. W organizowanych turniejach sportowych uczestniczyły dzieci  

i młodzież z innych placówek wsparcia, działających w okolicznych gminach.  

W celach promocyjnych wykorzystano wykonane podczas zajęć kartki świąteczne, które 

rozesłane były do przedstawicieli władz samorządowych oraz organizacji społecznych  

i instytucji lokalnych.  

W niektórych placówkach wsparcia dziennego organizowano spotkania w ramach, tzw. „Dnia 

otwartego” lub spotkania podsumowujące realizację projektu. Podczas tych spotkań 

przedstawiano działalność dofinansowanych placówek łącznie z prezentacją prac 

wykonanych przez wychowanków. 

Do celów promocyjnych w Programie posłużyło też logo tut. ministerstwa, umieszczane  na 

przedmiotach zakupionych z dotacji. 

   

3.2. Wsparcie dla osób bezrobotnych. 

W wyniku porozumień dokonywanych z powiatowymi urzędami pracy przez podmioty 

realizujące dofinansowane projekty, osoby bezrobotne objęte zostały wsparciem.  

Na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w tych 

placówkach wsparcia dziennego w ramach dofinansowanych projektów organizowane były 

dla nich staże, prace społecznie użyteczne i zatrudnienie. Uczestniczyli tu także 

wolontariusze. Wsparcie dla osób bezrobotnych uwzględniono w większości 

dofinansowanych projektów. 

 

 



4. UBIEGŁOROCZNA DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA  

W PROJEKTACH DOFINANSOWANYCH PRZEZ MINISTRA PRACY 

I POLITYKI SPOŁECZNEJ. 

Na bazie 20 placówek wsparcia dziennego, zgodnie z tabelą 1., realizowano następujące 

projekty: 

  

4.1.„Świetlica Kuźnią Talentów dla dzieci, rodziców, wolontariuszy, stażystów  

i seniorów”- w Gminie Lewin Brzeski.  

Projektem objęto grupę podstawową 25 dzieci, uczących się w szkole podstawowej oraz  

50 rodziców lub członków rodziny. Były to dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych 

wychowawczo, w trudnej sytuacji rodzinnej, korzystających z pomocy społecznej, 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ta grupa brała udział w trzech rodzinnych 

wycieczkach oraz dwóch rodzinnych warsztatach plastycznych i dwóch rozgrywkach 

sportowych oraz w imprezie podsumowującej projekt. Ponadto dzieci uczestniczyły w 

zajęciach socjoterapeutycznych, wycieczkach edukacyjno - kulturalnych oraz w kołach 

zainteresowań, w tym informatycznym, kulinarnym i innych. 

Drugą grupę 46 osobową stanowiły dzieci z różnych środowisk. Były to dzieci w wieku 6-10 

lat ze szkoły podstawowej w Lewinie Brzeskim, a także pochodzące z okolicznych wiosek. 

Uczestniczyły od poniedziałku do piątku w zajęciach świetlicowych, kołach zainteresowań, 

warsztatach plastycznych i fotograficznych oraz w kółku informatycznym, zajęciach 

sportowych. Realizowane też były w tej grupie zajęcia edukacyjne w gimnazjum. 

Trzecia grupę stanowiła młodzież gimnazjalna w wielu od 13 do 14 lat, zamieszkująca Miasto 

i Gminę Lewin Brzeski. W tej 20 osobowej grupie realizowane były wyłącznie zajęcia 

socjoterapeutyczne. 

W projekcie uczestniczyła 15 osobowa grupa wolontariuszy w wieku od 14 do 16 lat  

z Gimnazjum w Lewinie Brzeskim.  

Dodatkowo pomagało czterech dorosłych wolontariuszy, w tym asystentka rodziny 

zatrudniona w OPS w Lewinie Brzeskim, studentka studiów magisterskich o kierunku kurator 

sadowy ds. rodziny, studentka I roku studiów wizażu, uzdolniona plastycznie oraz 

absolwentka studiów pedagogicznych. W realizacji projektów pomagało także 3 seniorów.  

W porozumieniu z powiatowym urzędem pracy zrealizowano staż dla jednej osoby. 

W projekcie doposażono Świetlicę Terapeutyczną w Lewinie Brzeskim - na bazie której 

realizowany był dofinansowany projekt.  Zrealizowano w nim m.in.:  

 wycieczkę integracyjno – edukacyjną do Kopalni w Złotym Stoku; 

 wycieczkę dla dzieci „Szlakiem Wrocławskich Krasnali” i zajęcia kulinarne  

w Czekoladziarni ; 

 wycieczkę dla dzieci i rodziców, zwiedzanie Wrocławia ; 

 wyjazd do Teatru Lalek we Wrocławiu; 

 Święto Pieczonego Ziemniaka, pieszą wycieczkę; 

 Święto Dyni ; 

 „Zabawę Mikołajkową”, mikołajkowy wyjazd rodzinny do kina, wspólną „Wigilię”  

i inne. 

 



 

4.2. „Druga Szansa” - Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Stowarzyszenia 

Charytatywnego Zarządu Miejsko – Gminnego w Kolbuszowej.  

Projekt realizowany był w ramach Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej.  Tę placówkę 

Stowarzyszenie prowadzi od kilkunastu lat. Organizuje w niej wsparcie dla dzieci i młodzieży 

z rodzin dysfunkcyjnych, znajdujących się na granicy wykluczenia społecznego. Podjęto w 

niej nowe działania w zakresie atrakcyjności spędzania czasu wolnego, rozwijania 

zainteresowań, kultywowania tradycji, ważnych wydarzeń historycznych, organizowania 

wypoczynku letniego, a także uczestnictwa rodziców i rodzeństwa w tym przedsięwzięciu. 

Działaniami objęto 41 wychowanków. Z wypoczynku letniego zorganizowanego podczas 

wakacji skorzystała grupa 48 dzieci i młodzieży z Gminy Kolbuszowa. W tej grupie znalazły 

się osoby, które dotychczas nie korzystały z zajęć organizowanych w tej placówce 

świetlicowej. Łącznie w działaniach tego projektu uczestniczyło 89 dzieci i młodzieży. Brała 

w nich również udział grupa 16 rodziców z rodzeństwem wychowanków tej placówki 

świetlicowej oraz 50 osobowa grupa seniorów z Klubu Starszych Nastolatków. Na podstawie 

zawartych umów z PUP w Kolbuszowej do realizacji projektu zaangażowani zostali stażyści, 

w tym pracownik biurowy i zaopatrzeniowiec. Po odbyciu stażu obie osoby uzyskały 

zatrudnienie. W projekcie uczestniczyli także wolontariusze. 

 

 

4.3  „Świetlicowy Skarbiec” –  Gminy Piastów. 

Projekt realizowany był w ramach Świetlicy Środowiskowo – Integracyjnej „Dom Jana Pawła 

II w Piastowie. Zrealizowano w nim: 

- wyjazd integracyjny z rodzicami dla 44 osób; 

- warsztaty dla starszych chłopców;  

- warsztaty dla dziewcząt WenDo;  

- hipoterapię; 

- muzykoterapię oraz terapię zajęciową dla grupy integracyjnej;  

- zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym; 

-dożywianie oraz imprezy okolicznościowe takie jak  Dzień Papieski, Mikołajki, Zabawa 

„przedsylwestrowa”, Wigilia z jasełkami” i inne.  

Zakupiony został sprzęt sportowy art. plastyczne i biurowe oraz sprzęt muzyczny w celu 

zwiększenia oferty zajęć programowych. Zorganizowana została impreza o charakterze 

integracyjnym „Świetliki” z udziałem okolicznych placówek. Uczestniczyło w niej 20 gości z 

Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży. 

Wsparciem objęta została 50 osobowa grupa dzieci i młodzieży, stałych podopiecznych 

świetlicy. W projekcie uczestniczyło 10 rodziców. Zaangażowanych zostało  4 wolontariuszy. 

Staż na stanowisku wychowawca – pedagog w świetlicy odbył psycholog, skierowany na 

okres 6 –m-cy przez Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie. 

 

4.4. Świetlica środowiskowa z programem socjoterapeutycznym „Dłoń” w Łubnie 

 miejscem wyrównywania szans dzieci i młodzieży zamieszkujących tereny wiejskie  

w zakresie edukacji, kultury i sportu -  Gminy Kołczygłowy. 

Projektem objęto grupę 30 dzieci w wieku szkolnym. W świetlicy środowiskowej „Dłoń” na 

bazie której realizowany był dofinansowany projekt, wprowadzono nowe formy wsparcia 

dziecka i jego rodziny poprzez rozszerzenie dotychczasowej działalności dofinansowanej 

placówki. Poszerzono ofertę o zajęcia komputerowe i sportowe. Wprowadzono zajęcia 

tematyczne m.in. dotyczące problemów uzależnień wśród dzieci i młodzieży i inne. 



Organizowano wyjazdy studyjne, w tym 3 dniowy wyjazd do Warszawy oraz do Wdzydz 

Kiszewskich. Zakupiono 10 rowerów, dzięki którym zrealizowano wycieczkę rowerową 

ścieżkami przyrodniczymi. Organizowano wycieczki piesze, połączone z prelekcjami na 

temat fałny i flory na zwiedzanym terenie. Zakupione rowery pozwolą na dalsze wycieczki  

o charakterze krajoznawczym. Organizowane były również ogniska integracyjne. Zakupiono 

sprzęt komputerowy, projektor z ekranem oraz sprzęt dydaktyczny i sportowy w celu 

wzbogacenia oferty zajęć programowych w dofinansowanej świetlicy. W zakresie wsparcia 

dla osób bezrobotnych w porozumieniu z pup, zorganizowano prace interwencyjne dla 7 osób 

oraz prace społecznie użyteczne dla 2 osób.  

 

4.5. Program „Świetlica – Dzieci – Praca na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie – 

Fundacji Amigo Polska w Lublinie. 

Projekt realizowano w ramach Specjalistycznego Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego 

„Domostwo Amigoniańskie” w Lublinie. Zrealizowano w nim: 

 zajęcia socjoterapeutyczne w grupie w formie ćwiczeń, rozmów pogadanek, zabaw 

psychologicznych; 

 2  wyjazdy o charakterze socjoterapeutycznym do Suśca, podczas których obok zajęć 

socjoterapeutycznych organizowano m.in. wycieczki piesze, wyjścia na basen, 

przejażdżki samochodem terenowym i inne; 

 zajęcia sportowo – rekreacyjne, w tym gry zespołowe i planszowe, ćwiczenia  

na siłowni, pływanie na basenie; 

 wyjścia do kina i wyjście „na lody” z okazji „Dnia Dziecka” i zakończenia roku 

szkolnego; 

 zajęcia modelarskie; 

 zajęcia plastyczne; 

 wyjazdy na Roztocze Środkowe i Pojezierze Łęczycko – Włodawskie oraz wyjścia 

nad Zalew Zembrzycki w okresie wakacji; 

 dożywianie. 

Zakupiono niezbędne pomoce szkolne, sprzęt oraz materiały sportowe, w tym komputery, 

stoły do tenisa oraz wyposażenie siłowni domowej w celach rekreacyjnych. Działaniami w 

projekcie objęto grupę 28 dzieci i młodzieży w wieku 10 – 18 lat z rodzin z problemami 

wychowawczymi. Współpracowano z 27 rodzinami wychowanków oraz dodatkowo z 16 

rodzinami, które uzyskały pomoc w trudnościach wychowawczych, w tym m.in. porady, 

konsultacje specjalistyczne. Współpracowano z pracownikami sądu rejonowego i kuratorami 

zawodowymi, pracownikami poradni pedagogiczno – psychologicznych, nauczycielami 

gimnazjów (co najmniej raz w tygodniu podczas zajęć szkolnych) z lekarzami i asystentami 

rodzin. Nie podjęto wspólnych działań z pup na rzecz osób bezrobotnych w wyniku braku 

możliwości zatrudnienia osoby bezrobotnej w dofinansowanej placówce świetlicowej. Z tego 

powodu nie zrealizowano stażu dla osoby bezrobotnej. 

 

 

 

 



4.6„Czas wolny z Caritas” – Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. 

Projekt realizowany był w ramach placówki wsparcia dziennego w Sokołowie Podlaskim. 

Objęto nim 30 osobową grupę dzieci i młodzieży z terenu miasta Sokołów Podlaski w wieku 

8-14 lat. Większość z tych dzieci (młodzieży) żyje w rodzinach ubogich, wielodzietnych  

i niewydolnych wychowawczo. W projekcie realizowano: 

 cykl spotkań w formie półkolonii; 

 wycieczkę do Warszawy; 

 2 wyjazdy do kina oraz wyjazd na lodowisko; 

 zajęcia socjoterapeutyczne; 

 zawody sportowe, zabawę mikołajkową oraz spotkanie wigilijne. 

Ponadto zakupiono niezbędne materiały dydaktyczne, m.in. gry edukacyjne i zręcznościowe, 

albumy, słowniki, filmy i inne. W projekcie w porozumieniu z pup zrealizowany został staż 

dla jednej osoby. Po zakończonym stażu, osoba ta zatrudniona została na podstawie umowy 

o pracę na stanowisku wychowawcy. Podczas projektu realizowany był również wolontariat.  

 

4.7 „ Qlub – i – my” nowe formy pracy socjoterapeutycznej i wychowawczej z dziećmi  

i ich rodzinami z Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy - Stowarzyszenia Otwarte 

Drzwi w Warszawie. 

Projekt realizowany był na bazie Świetlicy Socjoterapeutycznej „Mały Książe”. Wzięło  

w nim udział 39 dzieci /młodzieży z terenu dzielnicy Praga Północ w wieku 6-17 lat. W 

projekcie m.in. zrealizowano: 

- wyjazd 7 dniowy dla 40 osobowej grupy dzieci i ich rodziców, podczas którego 

zorganizowano m.in. warsztaty z zakresu komunikacji oraz wzmacniania funkcji 

wychowawczych rodzin, zawody sportowe, ogniska, zabawy integracyjne i inne; 

- zajęcia wspomagające socjoterapię z arteterapii przez muzykę, taniec, plastykę film itp.;  

- poradnictwo pedagogiczne; 

- spotkania z profesjonalistami (aktor, muzyk, reżyser); 

- imprezy okolicznościowe, grill sąsiedzki i inne; 

- zajęcia w pracowni twórczego rozwoju dla dzieci starszych w zakresie studia nagraniowego, 

filmowego, kółka teatralnego, zajęć plastycznych i itp. 

Zakupiono sprzęt do wykorzystania podczas warsztatów w pracowni twórczego rozwoju.  

W wyniku tego, zajęcia w świetlicy stały się bardziej atrakcyjne. Zwiększyła się liczba osób 

w nich uczestniczących. Stały się alternatywą w odniesieniu do tego, co oferuje tzw. „ulica”. 

W ramach wsparcia osób bezrobotnych w świetlicy odbyła staż jedna osoba na stanowisku 

psychologa. Ponadto w porozumieniu z Instytutem dla Zjednoczonej Europy, przyjęto na staż 

osobę z Francji, która pomagała w sprawowaniu opieki nad dziećmi oraz w  nauce języka 

angielskiego i tańca. 

 

4.8 „Wzmocnienie działań w Placówce Wsparcia Dziennego – Ognisku Wychowawczym 

Caritas w Jędrzejowie – Caritas Diecezji Kieleckiej. 

Projekt realizowany był w Placówce Wsparcia Dziennego – Ognisko Wychowawcze  

w Jędrzejowie. Wsparciem objęto 60 dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat pochodzących  

z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo, ubogich, korzystających z pomocy 



społecznej. W projekcie uczestniczyła również grupa 21 rodziców/opiekunów tych dzieci.   

W ramach projektu realizowano: 

 zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem zakupionego doposażenia; 

 zajęcia socjoterapeutyczne; 

 dożywianie; 

 dwa wyjazdy z udziałem rodziców dzieci lub innych członków ich rodziny; 

 festyn rodzinny „Radość Trzeźwości” dla dzieci i ich rodziców. 

Doposażono dofinansowaną placówkę świetlicową. Zakupiono zestawy komputerowe  

z oprogramowaniem, tablicę interaktywną z rzutnikiem multimedialnym, urządzenie 

wielofunkcyjne (drukarka), programy edukacyjne i multimedialne do nauki języków obcych, 

a także krzesła i stoliki pod komputery. Realizowano wsparcie dla osób bezrobotnych.  

W porozumieniu z pup staż odbyły 2 osoby – absolwentki wyższych uczelni. Jedna z nich 

podjęła zatrudnienie na okres 3 –m-cy, jako pomoc wychowawcy.   

 

4.9. „Sposób na rozwój”- Stowarzyszenia na rzecz odnowy wsi Bukwica – „dolina 

miłości”. 

Projekt realizowano na bazie Placówki Wsparcia Dziennego w miejscowości Bukwica w 

Gminie Żukowice. Wsparciem objęto łącznie 159 dzieci i młodzieży z terenu gminy.  

W projekcie  zrealizowano: 

- prace podwórkowe w miejscowościach Czerna, Dobrzejewice, Kłoda i Słone; 

- warsztaty kulinarne; 

- warsztaty fotograficzne; 

- warsztaty twórcze z arteterapii; 

- warsztaty profilaktyczne; 

- wycieczki integracyjno – edukacyjne ( wyjścia na basen, lodowisko, kręgle,  kino, muzeum); 

- wycieczka do Wrocławia „Ogrody Doświadczeń”; 

- wycieczka do schroniska dla zwierząt; 

- imprezy okolicznościowe ( zakończenie wakacji, „Andrzejki”, jasełka, urodziny dzieci). 

Zakupiono niezbędny sprzęt i materiały do zajęć, m.in. chustę klanza, tunel dydaktyczny  

i inne. W realizacji projektu uczestniczyło 6 wolontariuszy. Zorganizowano staż dla 1 osoby 

bezrobotnej. Zatrudnione zostały 2 osoby na ½ etatu w formie prac interwencyjnych oraz  

2 osoby, w tym pedagog i pracownik gospodarczy na podstawie umów o pracę. Podjęto  

współpracę z rodzinami dzieci. W tym celu zorganizowano imprezę o charakterze 

integracyjnym - grill z rodzicami. 

 

4.10. „Każdy jest kowalem własnego losu” – Gminy Oborniki Śląskie.  

Projekt realizowany był w ramach świetlicy wiejskiej we wsi Kowale. Objęto nim 30  dzieci 

i młodzieży w dwóch grupach wiekowych od 7 do 13 lat  oraz 14 – 19 lat. oraz 15 osobową 

grupę rodziców tych dzieci. Zaangażowano w te działania 4 wolontariuszy. Zrealizowano: 

- wyjazd na  tzw. „zieloną szkołę”; 

- piknik rodzinny; 

- wyjazd na obóz socjoterapeutyczny w Bieszczady; 

- warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców; 



- imprezy okolicznościowe ( tzw. mikołajki, sylwester, wspólne kolędowanie i zabawa dla 

dzieci w okresie poświątecznym); 

- zajęcia socjoterapeutyczne; 

- spotkania, pikniki o charakterze integracyjnym z rodzicami, dziećmi i społecznością lokalną. 

W ramach projektu zatrudnione zostały na umowę zlecenie dwie osoby. Zakupiono komputer 

z oprogramowaniem, aparat cyfrowy, telewizor, chustę klauza, krzesła i inne wyposażenie  

w celu zwiększenia oferty zajęć programowych. 

 

4.11 „Rozsiewaj dobro” – Fundacji „WIATRAK”.  

Projekt zrealizowany był w ramach Świetlicy PINOKIO. Objęto nim grupę 30 dzieci  

i młodzieży w wieku 6-18 lat z dzielnicy Fordon w Bydgoszczy. Dodatkowo w okresie 

wakacji w zajęciach świetlicy uczestniczyło 10 osób. Zaangażowano do tych działań  

19 rodziców/opiekunów dzieci. W projekcie realizowano: 

 zajęcia socjoterapeutyczne; 

 wyjścia integracyjne do kina; 

 zajęcia indywidualne z wychowawcą, w zakresie rozwijania zdolności i umiejętności 

oraz wyrównywania deficytów edukacyjnych, w tym pomoc przy odrabianiu zadanych 

prac domowych i nadrabianiu zaległości w nauce; 

 zajęcia plastyczne, sportowe, muzyczne, gry i zabawy zespołowe;  

 dwa wyjazdy edukacyjno – integracyjne do Zakładu Badawczego Przemysłu 

Piekarniczego w Bydgoscy oraz Muzeum Legend Toruńskich; 

 wyjazd edukacyjno – wypoczynkowy dla dzieci i ich rodzin do Ośrodka Mikomania  

w Funce, połączony z zabawami, konkursami, prezentacjami; 

 spotkania integracyjne (festyn rodzinny na rozpoczęcie roku szkolnego, w którym 

uczestniczyło ok. 3 000 osób, jarmark mikołajkowy – dla ok. 200 osób, spotkanie 

świąteczne dla dzieci i ich rodziców); 

 5 spotkań z cyklu „Rodzina to jest siła”, w których uczestniczyło ok. 540 osób. 

Doposażono placówkę, w tym zakupiono m.in. kamerę, komputer, tablicę interaktywną i inne. 

Realizowano dożywianie. Zatrudniono 2 wychowawców, a także zaangażowano do tej 

działalności świetlicowej 2 wolontariuszy. 

     

4.12 „Gmina przyjazna rodzinie” – Gminy Sawin.  

Projekt zrealizowano w ramach Świetlicy Socjoterapeutycznej w Sawinie. Prowadzone w nim 

były różne formy wsparcia dla 55 dzieci w wieku od 4 do 16 lat oraz 28 rodziców, w tym 

m.in. 5 rodzin niepełnych, rodzina zastępcza, 3 rodziny z niepełnosprawnością dzieci i 3 

rodziny , w których występuje niepełnosprawność rodziców. W projekcie zrealizowano: 

- konsultacje z psychologiem; 

- spotkania grupowe dla dzieci z zakresu socjoterapii; 

- warsztaty dla rodziców; 

- terapię zajęciową w grupie, w tym m.in. przygotowywano karty świąteczne z życzeniami dla 

najbliższych, prowadzono pogadanki tematyczne dla dzieci, oglądano spektakle teatralne  

i inne; 



- zajęcia z elementami kulinarnymi w zakresie przygotowywania posiłków oraz poprawnego 

zachowanie  przy stole; 

- kawiarenkę dyskusyjną dla rodziców  na temat wychowywania dzieci; 

- integracyjny wyjazd dla dzieci i członków najbliższej rodziny, w tym rodzeństwa  

i dziadków do Parku Edukacji i Rozrywki „Farma Iluzji”. 

Doposażono świetlicę. Do prac w świetlicy skierowane zostały dwie osoby bezrobotne  

w formie zatrudnienia wspieranego – robót publicznych oraz jedna osoba odbyła staż.  

W realizacji projektu uczestniczył wolontariusz z wykształceniem terapeuty zajęciowego. 

 

4.13  „Cudze chwalicie swego nie znacie” – Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszej 

Maryi Panny Matki Kościoła Kostrzyn nad Odrą. 

Projekt realizowany był  w ramach  Świetlicy Socjoterapeutycznej dla dzieci mieszczącej się 

w „Domu Katolickim” im. Jana Pawła II  tej parafii. W projekcie uczestniczyło 25 dzieci  

w wieku 6-13 lat oraz 15 rodziców dzieci. Zrealizowano w nim: 

- zajęcia socjoterapeutyczne w podziale na grupy ( w zależności od tematyki np. zajęcia dla 

śmiałych – nieśmiałych, nadpobudliwych – zahamowanych, dla dzieci,  które doświadczyły 

przemocy rodzinnej i rówieśniczej; 

- spotkania z historią oraz edukacją w Parku Narodowym „Ujście Warty”; 

- wycieczkę rodzinną „ Na Szlaku Piastowskim”; 

- naukę pływania dla dzieci na basenie krytym; 

- warsztaty komputerowe w 2 grupach wiekowych 6-9 lat oraz 10-13 lat. 

Realizowano ponadto dożywianie oraz doposażono tę placówkę świetlicową. W okresie 

realizacji zadania  2 osoby bezrobotne odbyły staż w świetlicy na stanowisku opiekuna – 

wychowawcy. Jedna z tych osób po odbytym stażu, znalazła stałe zatrudnienie w przedszkolu 

miejskim na stanowisku nauczyciela. Rodzice dzieci poza uczestnictwem w rodzinnej 

wycieczce angażowali się w inne działania projektu np. jako opiekunowie, podczas 

organizowanych wyjazdów dla dzieci.  

 

4.14  „Szansa na przyszłość – program dla uczestników placówki wsparcia dziennego” – 

Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim.  

Projekt realizowano na bazie Świetlicy „Szczęśliwa Dwunastka”. Uczestniczyło w nim 25 

osób, w tym młodzież gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Gorzowa Wielkopolskiego  

z Dzielnicy Zawiercie. Osoby te wywodzą się z rodzin dysfunkcyjnych. Mają problemy  

z nauką i zachowaniem. Z powodu biedy nie zawsze są akceptowane w środowisku 

rówieśniczym. Ich rodziny z powody bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych 

i prowadzenia gospodarstwa domowego, kwalifikują się do pomocy społecznej. Głównie są to 

rodziny ubogie, wielodzietne, zagrożone wykluczeniem społecznym. Rodziny te często mają 

problemy wynikające z uzależnień  np. od alkoholu, nikotyny lub eksperymentów  

z używkami. Podopieczni świetlicy mają różne niepowodzenia szkolne i problemy z nauką. 

Świetlica jest jednym z miejsc, w którym mogą znaleźć stosowne wsparcie. Przede wszystkim 

zapewnia im pomoc w nauce, odpowiednie warunki do nauki czy rekreacji lub nabywania 

nowych umiejętności. Podczas projektu zrealizowano dla tych osób: 

 zajęcia warsztatowe z umiejętności psychospołecznych w zakresie bezkonfliktowego 

współżycia w grupie rówieśniczej w domu i w szkole; 



 zajęcia rozwijające zainteresowania (nauka gry na gitarze, zajęcia plastyczne, nauka 

gry w tenisa stołowego i w bilard); 

 zajęcia z aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia; 

 dożywianie; 

 wyjścia do teatru, filharmonii, na lodowisko i basen, do kina; 

 7 dniowy biwak integracyjny oraz  2 dniową wycieczkę krajoznawczą; 

 zajęcia taneczne i na siłowni. 

Zakupiono materiały dydaktyczne do zajęć, pomoce naukowe, gitarę, telewizor, worek 

treningowy, kije i bile do bilarda. Ponadto wyremontowano siłownię. Zrealizowano zajęcia  

„Jak szukać pracy”. Zorganizowano wspólną Wigilię z paczkami mikołajowymi  

i świątecznymi. W porozumieniu z pup, zatrudniono kierownika świetlicy. 

  

4.15  „Przez świat z rozumem, szacunkiem i radością” – Gminy Sulechów. 

 Projekt realizowano w ramach Świetlicy „Zakątek uśmiechu”, działającej w gminie. Podczas 

4 turnusów półkolonii letnich zorganizowanych w terminie od 01.07.2013 r do 23.08.2013 r,  

wsparciem objęto 120 dzieci w 2 grupach wiekowych od 6 do 10 lat oraz od 11 do 15 lat.  

W letnim wyjeździe integracyjnym nad morze uczestniczyło 45 osób, w tym 11 osób 

niepełnosprawnych  W dniu otwartym świetlicy uczestniczyło 60 osób, w tym 30 rodziców. 

W przeglądzie Kolęd i Pastorałek dla Dzieci i Młodzieży ze  świetlic środowiskowych  

z województwa lubuskiego, udział wzięło 60 dzieci oraz 20 opiekunów tych świetlic.  

Zakupiono niezbędny sprzęt komputerowy, sportowy i muzyczny do tej placówki, a także gry 

edukacyjne. Wprowadzono nowe zajęcia z zakresu socjoterapii, teatru, tańca, rytmiki, 

rzeźbiarstwa i inne. 

W trakcie realizacji półkolonii odbywały się praktyki zawodowe dla studentów Uniwersytetu 

Zielonogórskiego. Ponadto wychowankowie świetlicy uczestniczyli w organizowanych 

konkursach plastycznych, kiermaszach świątecznych oraz Lubuskim Dziecięcym  

i Młodzieżowym Festiwalu Piosenki.  

 

4.16  „Wychowankowie świetlicy nyskiej – kreatorzy lepszego jutra” – Gminy Nysa.  

Projekt realizowany był na bazie dofinansowanej Świetlicy środowiskowej z programem 

zajęć socjoterapeutycznych w Nysie. Wsparciem objęto grupę 30 dzieci z miasta i gminy 

Nysa w wieku 6 – 15 lat. W projekcie prowadzono: 

- zajęcia socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne, pomoc przy odrabianiu lekcji i nauce, zajęcia 

plastyczne z elementami arteterapii, sportowe, umuzykalniające, teatralne; 

- indywidualne rozmowy psychologa z dziećmi; 

- 22 wycieczki kulturalno rekreacyjne (wycieczki wyjazdowe, kręgielnia, kino, kąpielisko); 

- ognisko integracyjne; 

- zabawę mikołajkową; 

- dożywianie. 

Do tych działań w projekcie zaangażowano 4 wolontariuszy. W wyniku porozumienia z pup 

zatrudniona została osoba bezrobotna w formie prac społecznie użytecznych. Doposażono 

placówkę w niezbędny sprzęt i materiały. 

 



4.17 „Razem, twórczo, aktywnie” program rozszerzenia działalności na rzecz dzieci, 

młodzieży i rodziców – podopiecznych świetlicy socjoterapeutycznej KLONZOWISKO 

Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki. 

Głównym celem projektu było rozszerzenie oferty pomocowej Świetlicy Socjoterapeutycznej 

KLANZOWISKO w Białymstoku o dodatkowe zajęcia kierowane do dzieci i młodzieży, 

zajęcia wspólne z rodzicami, organizację czasu wolnego, warsztaty prowadzone przez 

wolontariuszy. Cel ten realizowano poprzez następujące działania: 

- cykl zajęć dla rodziców i dzieci „Razem – łatwo, miło, mądrze”; 

- 12 spotkań  „Super Babcia, Super Dziadek” realizowanych przez  wolontariuszy; 

- wyjścia rekreacyjno – sportowe oraz kulturalno – oświatowe ( kino, kręgielnia, ściana 

wspinaczkowa, basen, centrum zabaw, Muzeum Wojska Polskiego); 

- 5 dniowy wyjazd wakacyjny tzw. „Zielona szkoła”; 

- doposażenie świetlicy (zakupiono m.in. niezbędne materiały do realizacji zajęć oraz pomoce 

dydaktyczne, sprzęt i meble i inne ); 

- wycieczka jednodniowa  z rodzicami/opiekunami dzieci dla 45 osób; 

- uroczysty obiad Bożonarodzeniowy podsumowujący działania projektowe, w którym 

uczestniczyło ponad 60 osób. 

Wsparciem w okresie realizacji projektu objęto grupę 31 wychowanków świetlicy oraz  

23 osobową grupę rodziców. Do tych działań włączyła się 11 osobowa grupa wolontariuszy, 

prowadząca spotkania „Super Babcia, Super Dziadek” w zakresie programu 

wolontariackiego, ukierunkowanego  na aktywizację osób bezrobotnych  po 55 roku życia 

poprzez stworzenie im możliwości prowadzenia zajęć w świetlicy. 

 

4.18  „Wakacyjny survival z elementami socjoterapii” – Gminy Głogów Małopolski.  

Zadanie realizowano ramach świetlicy socjoterapeutycznej. Zorganizowano w nim m.in.: 

 zajęcia warsztatowe z elementami socjoterapii; 

 punkt konsultacyjny i 20 osobową grupę samopomocową; 

 piknik rodzinny oraz wakacyjny obóz wypoczynkowy, a także wyjazdy do kina  

i teatru, naukę gry w golfa i naukę  jazdy konnej. 

W zajęciach uczestniczyło systematycznie 30 dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 17 lat. 

Zakupiono sprzęt komputerowy, aparat fotograficzny, meble i niezbędne pomoce 

dydaktyczne . Zorganizowano szkolenie dla 15 wolontariuszy w wieku od 15-do 17 lat oraz 

szkolenie warsztatowe pn. „Bliżej – lepsza łączność”. Podczas pikniku rodzinnego 

uczestniczyło 5-ciu wolontariuszy oraz 10-ciu podczas imprez okolicznościowych.  

W porozumieniu z pup zrealizowano staż dla jednej osoby na stanowisku wychowawcy. 

 

4.19 Wydobyć Perłę – Gminy Pszów. 

Działaniami w projekcie objęta została 24 osobowa grupa podopiecznych Świetlicy 

Środowiskowej w Pszowie,  pochodzących z rodzin biednych, bezrobotnych z problemami 

alkoholowymi. W ramach projektu zrealizowano: 

- 14 dniowy letni obóz mad morze dla wychowanków świetlicy; 

- piknik rodzinny pn. „Wyprawa na przylądek Horn”, w którym uczestniczyło 38 osób, w tym 

rodzice i rodzeństwo podopiecznych świetlicy; 



- cykl zajęć ( od września do grudnia) wspomagających rozwój dzieci, w tym zajęcia  

z socjoterapii, warsztaty ceramiczne, zajęcia plastyczne, muzyczne, edukacyjne; 

- cykl zajęć dla rodziców z udziałem dzieci, w których uczestniczyło 12 rodziców; 

- zabawę integracyjną „Pożegnanie lata” dla 40 osób, w tym rodziców dzieci;  

- wyjazd do Teatru Lalek „Banialuka” w Bielsku Białej oraz zajęcia tematyczne dla 24 

wychowanków.  

Doposażono dofinansowaną placówkę. Zakupiono m.in. magnetofon, pomoce naukowe, 

aparat fotograficzny, koło garncarskie i inne przedmioty. Zaangażowano 4 wolontariuszy – 

absolwentów pedagogiki.  

 

4.20  „ART. – laboratorium – czyli twórczo i na wysokich falac” -  Gminy Bralin. 

Projekt realizowany był na bazie Świetlicy Środowiskowo – Profilaktycznej „Tęcza”  

w Bralinie. Zrealizowano w nim: 

- warsztaty taneczne w dwóch grupach wiekowych 8-12 lat oraz 13-19 lat dla 35 uczestników; 

- warsztaty muzyczne dla 32 uczestników w wieku od 8 do 19 lat; 

- warsztaty dziennikarsko – medialne dla 14 uczestników; 

Ogółem w tych warsztatach uczestniczyły 74 osóby, w tym  26 osób uczestniczyło więcej niż 

w jednym warsztacie. Zorganizowano wyjazd edukacyjno – szkoleniowy do Warszawy dla 30 

osób, koncert/festiwal i pokaz taneczny. Zakupiono sprzęt elektroniczno – komputerowy, 

materiały dekoracyjne, mikrofony. W zakresie wolontariatu zawarto cztery umowy, w tym 

dwie na prowadzenie warsztatów dziennikarsko – medialnych oraz dwie na prowadzenie 

nauki gry na gitarze i perkusji podczas warsztatów muzycznych. Działania w porozumieniu 

z właściwym pup podczas projektu koncentrowały się na zamieszczaniu informacji (na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie pup i lokalnych punktach konsultacyjno-informacyjnych) dotyczących  

projektu.   

 

 

 

 

5. EFEKTY PROGRAMOWE. 

 

Realizacja zadań w programie przyczyniła się do: 

 

 rozwijania działalności socjoterapeutycznej w placówkach wsparcia dziennego dla  

dzieci i młodzieży; 

  tworzenia w tych placówkach nowych miejsc pracy, stażu oraz innych form wsparcia 

dla bezrobotnych przy udziale powiatowych urzędów pracy; 

 zaangażowania do tej działalności świetlicowej wolontariuszy;  

 zaangażowania do tych działań rodziców lub opiekunów i społeczności lokalnej; w tym 

seniorów; 

 integrowania społeczności lokalnej w celu rozwiązywania trudnych problemów 

społecznych związanych m.in. z nadużywaniem alkoholu; 

 poprawy sytuacji życiowej dzieci i młodzieży szczególnie z rodzin dysfunkcyjnych  

przy uwzględnieniu terenów wiejskich; 



 organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, w tym zajęć i wypoczynku  

w okresie wakacji. 

 

 

Najważniejsze efekty ubiegłorocznej działalności dotyczą: 

 

 zwiększenia liczby placówek wsparcia dziennego, świadczących specjalistyczne 

wsparcie dla dzieci i młodzieży; 

 zwiększenia liczby dzieci i młodzieży objętych specjalistycznym wsparciem w 

świetlicach, klubach młodzieżowych; 

 możliwości zwiększenia działań na rzecz osób bezrobotnych we współpracy 

powiatowych urzędów pracy; 

 zaangażowania wolontariuszy  przy realizacji dofinansowanych  projektów.  

 

 

 

TABELA 2. Liczba dzieci /młodzieży i osób bezrobotnych objętych wsparciem  

w placówkach świetlicowych dofinansowanych w 2013 roku w programie 

 z uwzględnieniem zaangażowania wolontariuszy 
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Liczba osób 

bezrobotnych 

objętych 

wsparciem dla 

bezrobotnych 

w ramach 

dofinansowane

j 

świetlicy/klubie 

Liczba  

wolontariusz

y 

wykorzystan

ych przy 

realizacji 

dofinansowa

nych ofert   

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Gmina Lewin Brzeski 

ul. Rynek 1 

49-340 Lewin Brzeski 

 

 

„ Świetlica Kuźnią 

Talentów dla dzieci, 

rodziców, 

wolontariuszy, 

stażystów i seniorów” 

91  1 osoba staż 22 

2. Polski Komitet 

Pomocy Społecznej 

Zarząd Miejsko – 

Gminny 

Stowarzyszenie 

Charytatywne  w 

Kolbuszowej 

ul. Janka Bytnara 3 

36-100 Kolbuszowa 

 

„Druga Szansa” 89 

  

2 osoby   – 

odbyły staż 

50 

3. Gmina Piastów 

ul. 11 Listopada 2 

05-820 Piastów 

„Świetlicowy 

Skarbiec” 

50  

oraz 20 

gości 

1 osoba - staż  4 



 

4. Gmina Kołczygłowy 

ul. Słupska 56 

77-140 Kołczygłowy 

 

„Świetlica 

środowiskowa z 

programem 

socjoterapeutycznym 

„Dłoń” w Łubnie 

miejscem 

wyrównywania szans 

dzieci i młodzieży 

zamieszkujących 

tereny wiejskie w 

zakresie edukacji, 

kultury i sportu 

30 7 prace 

interwencyjne 

  2 prace 

społecznie 

użyteczne 

       

5. Fundacja Amigo – 

Polska 

ul. Jaworowskiego 12 

20-612 Lublin 

Program „Świetlica – 

Dzieci-Praca” na 

rzecz wsparcia 

dziecka i rodziny w 

gminie, w latach 2011 

- 2015 

28 2 osoby  

zatrudnienie, w 

tym staż dla 1 

osoby 

  

- 

6. Caritas Diecezji 

Drohiczyńskiej 

ul. Kościelna 10 

17-312 Drohiczyn 

Czas wolny z Caritas  30   1 osoba –staż a 

następnie 

zatrudnienie 

* 

7. Stowarzyszenie 

Otwarte Drzwi 

ul. Równa 10/3 

03-418 Warszawa 

 

„Qlub – i my” nowe 

formy pracy 

socjoterapeutycznej i 

wychowawczej z 

dziećmi i ich 

rodzinami z Dzielnicy 

Praga Północ m.st. 

Warszawy 

39  2osoby staż - 

8. Caritas Diecezji 

Kieleckiej 

ul. Jana Pawła II 3 

25-013 Kielce 

 

 

Wzmocnienie działań 

w Placówce Wsparcia 

Dziennego – Ognisku 

Wychowawczym 

Caritas w Jędrzejowie 

60 2 osoby staż 

absolwencki 

oraz 1 z tych 

osób podjęła 

zatrudnienie 

- 

9. Stowarzyszenie na 

rzecz odnowy wsi 

Bukwica 

Bukwica – dolina 

miłości” 

Bukwica 20 

67-231 Żukowice 

„Sposób na rozwój” 159 1 osoba staż 

oraz 

 2 osoby praca 

interwencyjne  

 2 osoby 

zatrudnienie na 

umowę o pracę  

6 

10. Gmina Oborniki 

Śląskie 

ul. Trzebnicka 1 

55-120 Oborniki 

Śląskie 

„Każdy jest kowalem 

własnego losu” 

30 2 osoby  

zatrudnienie 

umowa zlecenie 

- 

11. Fundacja 

„WIATRAK” 

„Rozsiewaj Dobro” 40 2 osoby 

zatrudnienie na 

2 



ul. Bołtucia 5 

85-791 Bydgoszcz 

 

stanowisku 

wychowawcy 

12. Gmina Sawin 

ul. Chotecka 12 

22-107 Sawin 

 

  

„Gmina przyjazna 

rodzinie” 

55 2 osoby roboty 

publiczne 

1 osoba staż 

1 

13. Parafia 

Rzymskokatolicka 

p.w. NMP Matki 

Kościoła 

Ul. Kardynała ST. 

Wyszyńskiego 2 

66-470 Kostrzyn nad 

Odrą 

„Cudze chwalicie – 

swego nie znacie” 

25 2 osoby staż - 

14. Stowarzyszenie 

Pomocy Bliźniemu im. 

Brata Krystyna 

ul. Słoneczna 63 

66-400 Gorz…ów 

Wielkopolski 

 

„Szansa na przyszłość 

– program dla 

uczestników placówki 

wsparcia dziennego” 

25 1 osoba 

zatrudnienie na 

stanowisku 

kierownika  

- 

15. Gmina Sulechów 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej w 

Sulechowie 

ul. Jana Pawła II 52 

66-100 Sulechów 

 

„Przez świat z 

rozumem, 

szacunkiem i 

radością” 

120 2 osoby 

praktyki 

- 

16. Gmina Nysa 

ul. Kolejowa 15 

48-300 Nysa 

 

„Wychowankowie 

świetlicy nyskiej – 

kreatorzy lepszego 

jutra” 

30 1 osoba prace 

społecznie 

użyteczne 

4 

17. Polskie 

Stowarzyszenie 

Pedagogów i 

Animatorów 

KLANZA Oddział 

Białostocki 

ul. Dąbrowskiego 24 

15-872 Białystok 

„Razem, twórczo, 

aktywnie” program 

rozszerzenia 

działalności na rzecz 

dzieci, młodzieży i 

rodziców – 

podopiecznych 

świetlicy 

socjoterapeutycznej 

KLANZOWISKO 

Polskiego 

Stowarzyszenia 

Pedagogów i 

Animatorów 

KLANZA Oddział 

Białostocki 

 

31 - 11 



18. Gmina Głogów 

Małopolski 

ul. Rynek 1 

36-060 Głogów 

Małopolski 

 

„Wakacyjny survival 

z elementami 

socjoterapii” 

30 1 osoba -  staż 15 

19. Gmina Miasto Pszów 

ul. Pszowska 534 

44-370 Pszów 

Wydobyć Perłę 50 - 4 

20. Gmina Bralin 

ul. Rynek 3 

63-640 Bralin 

 

„ART. – 

laboratorium – czyli 

twórczo i na wysokich 

falach” 

74 - 4 

 

Ogółem 

1106 

 

39 

 

123 

 
* brak pełnych danych liczbowych 

(opracowanie własne sporządzone na podstawie informacji ze sprawozdań końcowych) 

 

Placówki wsparcia dziennego dofinansowane w roku 2013 ze środków finansowych 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w programie, zapewniały specjalistyczne wsparcie 

dla 1106 osobowej grupy dzieci i młodzieży. Liczba ta ulegała zmianie, w tym często ulegała 

zwiększeniu w niektórych projektach w zależności liczby biorących udział w poszczególnych 

zajęciach, czy w ramach organizowanych imprez lub wyjazdów.  

 

W wyniku współpracy z powiatowymi urzędami pracy podczas realizowanych zadań 

programowych, wsparcie dla osób bezrobotnych w roku ubiegłym zrealizowano dla 39 osób. 

Zasygnalizowane ograniczenia w tym zakresie wynikały głównie z braku możliwości 

zatrudnienia stażysty po zakończeniu stażu. 

 

W formie wolontariatu podczas ubiegłorocznej działalności programowej zaangażowano,  

co najmniej 123 wolontariuszy. Jednocześnie w tych działaniach uczestniczyło ok. 189 

rodziców/opiekunów dzieci, którzy również uzyskali tu stosowne wsparcie.  

  

Dofinansowane placówki wsparcia dziennego, w których realizowane były dofinansowane 

projekty w programie, realizują specjalistyczną działalność przede wszystkim w charakterze 

socjoterapeutycznego wsparcia na rzecz dzieci i młodzieży w gminach. W ramach 

przyznanych dotacji, organizowały zajęcia głównie dla dzieci i młodzieży z rodzin 

dysfunkcyjnych. Były też miejscem współpracy służb pomocy społecznej oraz rynku pracy na 

rzecz osób bezrobotnych, a także innych instytucji lokalnych, działających w gminach. 

 

 

6. UTRUDNIENIA W REALIZACJI ZADAŃ PROGRAMU 
 

Utrudnienia dotyczą głównie zapewnienia środków finansowych na bieżące funkcjonowanie 

placówek wsparcia dziennego, działających w gminach. 



Chodzi tu o poprawę funkcjonowania tych placówek w skali kraju. Niektóre z nich realizują 

swoje zadania na dość wysokim poziomie. Zatrudniają też  wyspecjalizowaną kadrę.  

Część z nich jednak nadal nie spełnia warunków określonych dla tego typu placówek,  

m.in. niektóre świetlice parafialne, osiedlowe, czy świetlice wiejskie.  

Kwestie te w dalszym ciągu pozostają do uregulowania na poziomie gmin. 

 

W kolejnych latach niezbędne są dalsze działania placówek wsparcia dziennego na rzecz   

dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, m.in. z problemami wynikającymi  

z nadużywania alkoholu. Stosownie do istniejących potrzeb, należy rozwijać działalność 

środowiskową w tych placówkach. 

 

Przede wszystkim powinna znaleźć się w nich odpowiednia kadra, przy możliwości 

pozyskiwania dodatkowych osób z przygotowaniem do poprowadzenia specjalistycznych 

zajęć.  

 

W zakresie finansowania i  funkcjonowania placówek wsparcia dziennego w gminach należy 

oczekiwać zasadniczych zmian. 

 

 

7. PODSUMOWANIE 

 

Program przyczynia do rozwoju działalności świetlicowej w gminach.  Cieszy się dość dużym 

zainteresowaniem zarówno w gminach jak też wśród organizacji społecznych.  

Dzięki realizacji zadań programu, sukcesywnie przybywa placówek wsparcia dziennego, 

które świadczą specjalistyczne wsparcie na rzecz poprawy sytuacji życiowej dzieci  

i młodzieży.   

 

Zadania ubiegłoroczne w programie zrealizowane były według poniższej podanego 

harmonogramu. 

 

 

 

8. HARMONOGRAM na 2013 rok w Programie „Świetlica, - Dzieci - Praca” na 

rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011-2015. 

            

    

I. ŚRODKI FINANSOWE NA 2013 R.: 

 

 

Kwota środków budżetowych w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej na 

2013 r. 

800.000 zł. 

 

1.1 Przeznaczenie dotacji: 

Dofinansowanie projektów gmin oraz organizacji pozarządowych, wybranych  

 



w konkursie Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczących rozwijania działalności  

w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, w tym: 

 ognisk wychowawczych dla dzieci i młodzieży (organizujących zajęcia 

socjoterapeutyczne), 

 świetlic środowiskowych (z programami socjoterapeutycznymi lub zajęciami  

z zakresu socjoterapii) oraz świetlic socjoterapeutycznych, 

 klubów młodzieżowych (z zajęciami lub programami socjoterapeutycznymi 

1.2 Ścieżka realizacyjna Programu w 2013 r.: 

 zgłoszenie ofert konkursowych za pośrednictwem Województwa  

(z opinią/rekomendacją wydaną przez właściwy Urząd Marszałka Województwa 

lub Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej); 

 wybór przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Komisja Konkursowa) max 

20 najlepszych ofert, z których każda uzyska dofinansowanie w formie dotacji  

w wysokości 40 000 zł; 

 utrzymanie działalności placówki objętej dofinansowanym projektem, co 

najmniej przez 12 miesięcy, licząc od daty złożenia sprawozdania końcowego  

i uzyskania akceptacji rozliczenia finansowego (oświadczenie Realizatora 

projektu  w formie  załącznika do oferty konkursowej); 

 realizacja projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem, w tym wydatkowanie 

środków z dotacji od dnia zwarcia umowy z Ministrem Pracy i Polityki 

Społecznej do 31 grudnia 2013 r., z uwzględnieniem wspólnych partnerskich 

działań z powiatowym urzędem pracy w wykorzystaniu placówki wsparcia 

dziennego, jako miejsca wspierającego bezrobotnych lub realizowania 

wolontariatu ( złożenie oświadczenia w tej sprawie do oferty konkursowej) 

 

 

2. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROGRAMOWYCH w 2013 roku:   

 

Zadanie Działania 
Terminy realizacji 

w miesiącach 

Sprawozdanie roczne 

za 2012 r. 

1. Analiza sprawozdań realizatorów projektów 

lokalnych, rozliczenie finansowe w zakresie dotacji 

przyznanych  

w konkursie  

 

2. Opracowanie zbiorczego sprawozdania za 2013 r. 

 

luty  2013 r-  

do 15 marca 2013 r. 

 

  

 

 

czerwiec 2014 r. 



Otwarty konkurs 

ofert na 2012 r. w 

Programie „Świetlica 

– Dzieci –Praca” na 

rzecz wsparcia 

dziecka i rodziny w 

gminie na lata 2011-

2015 

1. Ogłoszenie komunikatu o konkursie na stronie 

internetowej i BIP MPiPS. 

 

2. Etap regionalny konkursu - przyjmowanie ofert 

konkursowych przez urzędy Marszałków Województw 

lub Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej  

 

3. Dokonanie wstępnej ceny formalnej oraz wstępnej 

oceny merytorycznej. na szczeblu wojewódzkim wraz z 

wydaniem opinii/rekomendacji 

 

4. Etap centralny - przyjmowanie ofert z województw 

przez MPiPS.  

 

 

5. Powołanie Komisji oceniającej oferty z województw 

oraz dokonanie oceny ofert w komisji. 

 

6. Ogłoszenie wyników. 

 

 

 

7. Zawarcie umów na zrealizowanie zadań Programowych 

 i przekazanie przyznanych dotacji.  

7 luty 2013 r. 

 

 

do 30 marca 2013 r. 

 

 

 

 

do 16 kwietnia 

2013 r. 

 

 

po 16 kwietnia 

2013 r. 

 

 

maj 

2013 r. 

 

 

 po zakończeniu prac 

komisji konkursowej 

 

 

po ogłoszeniu 

wyników  

2013 r. 

Promocja Programu   Udzielanie informacji telefonicznych i odpowiedzi 

pisemnych dot. Programu. 

w ciągu całego 

roku 

 

Przygotowała: Renata Puczyńska DPS  

z aprobatą  Naczelnika Wydziału Aktywnych Form Pomocy DPS  Anety Kowalskiej                   

 

 

Akceptuję: Dyrektor DPS ……………………….. 

 


