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1. WPROWADZENIE. 

 

W roku ubiegłym po raz kolejny 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, wsparciem objęte zostały dzieci/młodzieży  

z rodzin dysfunkcyjnych, a także osoby bezrobotne, w tym osoby korzystające z pomocy 

społecznej, m.in. rodzice dzieci uczestniczących w zajęciach organizowanych w tych 

placówkach wsparcia dziennego.   

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

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

wyłonione zostały podczas dwuetapowego postępowania konkursowego.  

Zgodnie z rozwiązaniami programowymi, pierwszy etap postępowania konkursowego 

przeprowadzony był w województwach poprzez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej lub 

Urzędy Marszałkowskie. Drugi etap zrealizowany został w ramach komisji konkursowej, 

powołanej zarządzeniem  Nr 19/2014 wydanym w dniu 11.04.2014 r., przez 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.  

Podejmowano działania w zakresie rozwiązywania trudnych problemów opiekuńczo - 

wychowawczych występujących w gminach, w tym wynikających z nadużywania alkoholu. 

W sprawozdaniu podane są najważniejsze informacje z tej działalności. Wykorzystano   

w nim materiały własne oraz informacje ze sprawozdań końcowych, złożonych przez 

realizatorów dofinansowanych zadań w programie.  

 

 

2. DZIAŁANIA PROGRAMOWE W 2014 r. 
 

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

w tym: 

dolnośląskie - 1 oferta 

kujawsko-pomorskie - 1 oferta 

lubuskie                             - 1 oferta 

łódzkie - 1 oferta 
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mazowieckie                      - 2 oferty 

opolskie - 1 oferta 

podkarpackie                       - 4 oferty 

podlaskie - 1 oferta 

pomorskie - 2 oferta 

śląskie                                 - 3 oferty 

świętokrzyskie                    - 2 oferty 

zachodniopomorskie - 1 oferta 

 

W czterech województwach: lubelskim, małopolskim, warmińsko – mazurskim  

i  wielkopolskim żaden  z podmiotów uprawnionych 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 jednostkowego w wysokości 40 000 zł zrealizowane zostały zadania 

programowe.  

Po I etapie postępowania konkursowego, przeprowadzonego w województwach przez 

Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej lub urzędy marszałkowskie do II etapu w konkursie 

zgłoszonych zostało z województw 70 ofert, przy maksymalnej liczbie 5 ofert  

z województwa. Wszystkie województwa zgłosiły oferty konkursowe. Nie wszystkie  

w maksymalnej 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 2014 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 

L.p. 

Nazwa 

wnioskodawcy z 

adresem 

Nazwa placówki 

wsparcia dziennego – 

na bazie której 

realizowane będzie 

dofinansowane 

zadanie publiczne 

Tytuł zadania 

publicznego 

Sym

bol 

woj. 

Suma 

punktów 

uzyskanych 

podczas 

oceny 

konkursowej 

 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Gmina Sadki 
ul. Strażacka 11 

89-110 Sadki 

Świetlica Profilaktyczno 

– Wychowawcza w 

Radziczu 
Radzicz 38 

89-110 Sadki 

 

 

„Bliżej Siebie” 04 18,5 
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2 Miasto Piotrków 

Trybunalski 
Pasaż Karola 

Rudowskiego 10 

97-300 Piotrków 

Trybunalski 

 

Środowiskowa Świetlica 

Socjoterapeutyczna 

„Bartek” w Piotrkowie 

Trybunalskim z jej 
oddziałami: 
Słoneczko  

ul. Sienkiewicza 8, 

„Tęcza”  

ul. Broniewskiego 5, 

„Wierzeje”,  

ul. Wrzosowa 8 

„Zielone wakacje 

i inne atrakcje” 
10 18,5 

3 Gmina 

Międzyzdroje 
ul. Książąt 

Pomorskich 5 

72-500 

Międzyzdroje 

Świetlica Środowiskowa 

„Iskierka” 
ul. Kolejowa 29 

Międzyzdroje 

„Pobaw się ze 

mną” 
32 18,5 

4 Gmina i Miasto 

Nisko 
Plac Wolności 14 

37-400 Nisko 

Oddział Świetlica 

Środowiskowo – 

Profilaktyczna w 

Wolinie 
ul. Sienkiewicza 22 b 

37-400 Nisko 

Oddział Świetlica 

Środowiskowo – 

Profilaktyczna w Nisku, 
ul. Kwiatkowskiego 2b,  

37-400 Nisko 

„ Świetlica – 

Akademią 

Marzeń 

18 17,5 

5 Miasto Ostrów 

Mazowiecka 
ul. 3 Maja 66 

07-300 Ostrów 

Mazowiecka 

Świetlica 

Socjoterapeutyczna 
ul. Rubinkowskiego 8 

w Ostrowi Mazowieckiej 

„Stwórzmy 

dzieciom lepszą 

przyszłość 

14 16,5 

6 Caritas Diecezji 

Drohiczyńskiej 
ul. Kościelna 10 

17-312 Drohiczyn 

 

Świetlica dla dzieci i 

młodzieży „Promyk 

Dnia” 
ul. Kościelna 4 

17-100 Bielsk Podlaski 

Czas Wolny z 

Caritas 
20 16,0 

7 Gdańska 

Fundacja 

Innowacji 

Społecznej 
ul. Gościnna 14 

80-032 Gdańsk 

 

Świetlica w Gościnnej 

Przystani 
Dom Sąsiedzki 

ul. Gościnna 14 

80-032 Gdańsk 

Razem cieplej, 

razem mądrzej, 

razem wyraź niej 

– podniesienie 

standardu pracy 

placówki  oraz 

podniesienie 

jakości zajęć 

logopedycznych i 

rewalidacyjnych 

w Świetlicy w 

Gościnnej 

Przystani 

22 15,5 

8 Stowarzyszenie 

Opieki nad 

Dziećmi 

„Oratorium” im. 

bł. Księdza 

Bronisława 

Specjalistyczna 

Placówka Wsparcia 

Dziennego – Świetlica 

Socjoterapeutyczna 

„Oratorium” 
ul. Ofiar Katynia 57 

Prowadzenie 

specjalistycznej 

placówki wsparcia 

dziennego o 

charakterze 

ponadgminnym 

18 15,3 
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Markiewicza 
ul. Ofiar Katynia 

57 

37-450 Stalowa 

Wola 

 

37-450 Stalowa Wola 

9 Gmina Lewin 

Brzeski 
ul. Rynek 1 

49-340 Lewin 

Brzeski 

 

Świetlica Terapeutyczna 
ul. Moniuszki 41A 

Lewin Brzeski 

 

Świetlicowa 

Rodzina to zgrana 

drużyna 

16 15,0 

10 Parafa Rzymsko-

Katolicka p.w. 

NMP Matki 

Kościoła w 

Kostrzynie nad 

Odrą 
ul. Kardynała ST. 

Wyszyńskiego 2 

66-470 Kostrzyn 

nad Odrą 

 

Świetlica 

socjoterapeutyczna dla 

dzieci 
w Domu Katolickim im. 

Jana Pawła II Parafii 

Rzymsko – Katolickiej  

jak obok  

„ W rodzinie tkwi 

siła – bądź 

aktywny, dbaj o 

zdrowie, prowadź 

kulturalny tryb 

życia” 

08 14,5 

11 Zgromadzenie 

Sióstr Św. 

Michała 

Archanioła 
ul. Bronisława 

Markiewicza 22 

38-430 Miejsce 

Piastowe 

 

Katolicka Świetlica 

Profilaktyczno – 

Wychowawcza 

ORATORIUM 
ul. Basztowa 15 

w Przemyślu 

„Odpocznij 

Nieco” 
18 14,5 

12 Miasto Radlin 
ul. Rymera 15 

44-310 Radlin 

Świetlica środowiskowa 

w Radlinie 
ul. Solskiego 15 

44-310 Radlin 

 

„Beskidzkie 

wojaże z Kolibą” 
24 14,5 

13 Caritas Diecezji 

Gliwickiej 
ul. Ziemowita 2 

44-100 Gliwice 

Środowiskowa Świetlica 

Profilaktyczno – 

Wychowawcza „Promyk 

św. Brata Alberta” 

Caritas Diecezji 

Gliwickiej Plac 

Powstańców Śląskich 4 
41-933 Bytom 

„Kulturalnie i 

aktywnie życie 

płynie 

pozytywnie” 

24 14,5 

14 Gmina Polkowice 
ul. Rynek 1 

59-100 Polkowice 

Świetlica Środowiskowa 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej w 

Polkowicach, ul. Hubala 

1a 

„Rozwiń skrzydła 

dziecka – 

Coaching 

rodzicielski” 

02 14,0 

15 Caritas Diecezji 

Drohiczyńskiej 
ul. Kościelna 10 

17-312 Drohiczyn 

Placówka Wsparcia 

Dziennego 
ul. Lipowa 84 

w Sokołowie Podlaskim 

„Czas wolny z 

Caritas” 
14 14,0 

16 Polski Komitet 

Pomocy 

Społecznej Zarząd 

Miejsko – 

Gminny 

Świetlica Profilaktyczno 

– Wychowawcza 
ul. Janka Bytnara 3 

36-100 Kolbuszowa 

„Mimo Wszystko” 18 14,0 
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Stowarzyszenie 

Charytatywne w 

Kolbuszowej 

ul. Janka Bytnara 3 

36-100 

Kolbuszowa 

 

17 Gmina 

Wejherowo 
Os Przyjaźni 6 

84-200 Wejherowo 

Placówka wsparcia 

dziennego w Gowinie 
ul. Wejherowska 60 

84-215 Gowino 

 

„Dobrze być z 

rodziną” 
22 14,0 

18 Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci 

Oddział 

Okręgowy 
ul. Feliksa 

Nowowiejskiego 

15 

42-200 

Częstochowa 

Świetlica 

Socjoterapeutyczna 
ul. Nowowiejskiego 15 

42-200 Częstochowa 

„Świetlica – 

Dzieci Praca” 
24 14,0 

19 Ośrodek Pomocy 

Społecznej w 

Osieku 
ul. Wolności 18 

28-221 Osiek 

Świetlica 

Socjoterapeutyczna przy 

Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Osieku 
ul. Wolności 18 

Aktywność 

twórcza, 

emocjonalna i 

turystyczna 

sposobem na nudę 

26 14,0 

20 Gmina Połaniec 
ul. Ruszczańska 27 

28-230 Połaniec 

Świetlica wiejska na 

terenie Gminy Połaniec  

w sołectwie Tursko Małe 

Mała świetlica – 

wielki świat w 

świetlicy wiejskiej 

w Tursku Małym 

Gm. Połaniec 

26 14,0 

 

Całość środków finansowych zabezpieczonych na ubiegłoroczną działalność w programie 

została rozdysponowana na najwyżej ocenione projekty wśród zgłoszonych w konkursie.  

Realizowane one były w placówkach, w których rozszerzano dotychczasową działalność.   

Specjalistycznym wsparciem objęte zostały dzieci/młodzież w wieku szkolnym oraz ich 

młodsze lub starsze rodzeństwo. Część z nich uczestniczyła w zorganizowanym wypoczynku 

w formie wyjazdów wypoczynkowych lub wyjazdów o charakterze integracyjnym, czy  

w formie półkolonii. Wsparciem objęci byli także rodzice lub opiekunowie tych dzieci. 

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 również zostali seniorzy. 

 

 

2.3. FINANSOWANIE PROGRAMU PRZEZ MINISTRA PRACY i POLITYKI 

SPOŁECZNEJ w 2014 r. 

 

Z ogólnej kwoty 800 000 złotych, zabezpieczonej w roku 2014 na te zadania, całość środków 

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

podmiotów uprawnionych przyznano:  

 

 11 dotacji dla gmin na kwotę 440 000 zł; 
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 3 dotacje dla stowarzyszeń na kwotę 120 000 złotych; 

 1 dotację dla fundacji na kwotę 40 000 zł; 

 5 dotacji dla jednostek kościoła katolickiego na kwotę 200 000 złotych. 

 

3. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA ORAZ WSPARCIE DLA OSÓB 

BEZROBOTNYCH W PROGRAMIE. 
 

Podobnie jak w latach ubiegłych podczas wykonywania zadań w programie,  podejmowane 

były działania o charakterze promocyjnym. Informacje oraz materiały na temat realizacji 

zadań w programie publikowane były na stronach internetowych ministerstwa oraz na 

stronach internetowych realizatorów dofinansowanych projektów, a także w prasie lokalnej.  

Wsparcie realizowano również dla osób bezrobotnych. Stworzona została możliwość 

pozyskania dodatkowej kadry do placówek wsparcia dziennego. Odbywało się to na 

podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 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 uczestnictwa w realizacji dofinansowanych projektów. 

 

3.1. Działania promocyjne.  

Informacje o realizacji ubiegłorocznych projektów ukazywały się na stronach internetowych 

dofinansowanych podmiotów. Zamieszczane były również o nich artykuły w prasie lokalnej. 

Informacje na temat działań programowych podawane były na tablicach informacyjnych, 

plakatach, podczas organizowanych spotkań. 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 często wykorzystano kartki świąteczne, wykonane podczas zajęć 

plastycznych, które rozsyłane były do przedstawicieli władz samorządowych oraz organizacji 

społecznych i instytucji lokalnych.  

W niektórych dofinansowanych 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 posłuży również logo tut. ministerstwa, umieszczane  

na przedmiotach zakupionych z dotacji. 

   

3.2. Wsparcie dla osób bezrobotnych. 

W wyniku podejmowanej współpracy przez podmioty realizujące dofinansowane projekty  

z właściwymi urzędami pracy, stosownym wsparciem objęte były osoby bezrobotne.  



 8 

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

placówek wsparcia dziennego organizowane były dla nich staże, prace społecznie użyteczne  

i zatrudnienie stałe. W działaniach tych uczestniczyli  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 dofinansowanych placówek wsparcia dziennego, zgodnie z Tabelą 1., zrealizowano 

następujące projekty: 

  

4.1. „Bliżej Siebie”, projekt Gminy Sadki realizowany na bazie Świetlicy Profilaktyczno – 

Wychowawczej w Radziczu.  

Projektem objęto grupę  25 dzieci i ich rodziców z problemami wynikającymi z nadużywania 

alkoholu i  przemocy w rodzinie. 

W projekcie zrealizowano: 

- „Akademię rodzica” zakończoną trzydniowa wycieczką w góry, 

- warsztaty taneczne, 

- zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci, 

- wyjazdy do kina i teatru dla rodzin, 

- wyjazdy na basen, 

- wycieczkę do Torunia, 

- festyn rodzinny na zakończenie wakacji, 

- imprezy okolicznościowe. 

Doposażono świetlicę w niezbędny sprzęt i pomoce do prowadzenia zajęć. Zakupiono m.in. 

meble, zestaw komputerowy, projektor multimedialny, aparat cyfrowy, gry. Dożywiano 

dzieci. W ramach projektu zatrudnienie uzyskały dwie osoby, w tym osoba bezrobotna. 

Ponadto 1 osoba długotrwale bezrobotna odbyła staż, po zakończeniu którego została 

zatrudniona na podstawie umowy o pracę. W formie wolontariatu zaangażowana została 

osoba starsza. 

 

4.2. „Zielone wakacje i inne atrakcje”” – projekt realizowany przez Miasto Piotrków 

Trybunalski w ramach Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek”, łącznie z jej 

oddziałami „Słoneczko”, ul. Sienkiewicza 8;”Tęcz”, ul. Broniewskiego 5; „Wierzeje”,  

ul. Wrzosowa 8.   

W projekcie przeprowadzono trzy dziesięciodniowe turnusy półkolonii letnich dla 593 dzieci   

z rodzin najuboższych z problemami i dysfunkcjami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - 

wychowawczych. W projekcie uczestniczyło 80 członków rodzin podopiecznych, w tym 

rodzice, babcie, dziadkowie i młodsze rodzeństwo. Podczas każdego turnusu półkolonii 

realizowano m.in. spektakl teatralny, spacery prozdrowotne, co tygodniowy seans filmowy, 

cykl zajęć przyrodniczych w plenerze, zajęcia wychowawczo – terapeutyczne, wycieczkę 

autokarową, zajęcia z cyklu „czas zabawy. Zrealizowano również w nim spotkanie muzyczne, 
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piknik w ogrodzie „Bartka”, zajęcia edukacyjne, warsztaty kulinarne z udziałem rodziców, 

„Mikołajki” i spotkanie wigilijne. Doposażono tę placówkę świetlicową. Zakupiono  m.in. 

książki, tunel terapeutyczny, programy multimedialne, materiały papiernicze, sprzęt sportowy 

i inne. Zapewniano posiłki dzieciom. Do tych działań zaangażowano 3 wolontariuszy,   

2 stażystów oraz studentka odbywająca praktyki zawodowe. 

 

4.3  „Pobaw się ze mną” –  w Gminie Międzyzdroje. Projekt realizowany był w ramach 

Świetlicy Środowiskowej „Iskierka”.  

Objęto nim grupę 38 osób, w tym pięcioosobowa rodzina, 2 sześcioosobowe rodziny, 5 rodzin 

trzyosobowych, 3 rodziny dwuosobowe. Do udziału w projekcie włączeni zostali dziadkowie, 

starsze i młodsze rodzeństwo z tych rodzin oraz 15 dzieci stale uczestniczących w zajęciach 

organizowanych w świetlicy. 

W projekcie zrealizowano: 

- biwak w Wisełce; 

- szkołę dla rodziców; 

- zajęcia rytmiczno – ruchowe; 

- wyjazd do Szczecina; 

- biblioteczkę dla rodziców i pomocy dydaktycznych dla wychowawców. 

Zakupiono laptop, drukarkę kolorową, aparat fotograficzny, płyty, książki, gry, latawce, 

zestaw karaoke i inne. Zapewniano posiłki.   

 

4.4. „Świetlica – Akademią Marzeń” -  Gminy i Miasta Nisko.  

Projekt realizowany na bazie 2 Oddziałów Świetlicy Środowiskowo – Profilaktycznej w 

Wolinie i w Nisku 

Objęto nim grupę 50  dzieci i młodzieży w wieku  6-18 lat oraz 8 rodziców. Zrealizowano w 

nim m.in.: 

- zajęcia rekreacyjno – sportowe; 

- zajęcia kulinarne; 

- zajęcia rękodzielnictwa i sztuki ludowej; 

- zajęcia profilaktyczne. 

Zakupiono sprzęt sportowy, rzutnik, gry, tablice. oraz materiały. Zapewniano posiłki. Dwie 

osoby  zaangażowano do tych działań w formie prac społeczno – użytecznych. 

   

4.5. „Stwórzmy dzieciom lepszą przyszłość” - Miasta Ostrów Mazowiecka.  

Projekt realizowano w ramach  Świetlicy Socjoterapeutycznej w Ostrowi Mazowieckiej. 

Jego realizacja przyczyniła się do zwiększenia i urozmaicenia oferty programowej tej placówki. 

Podczas projektu organizowano w zabawy z chustą i tunelem animacyjnym. Zorganizowano  

7 – dniowy wyjazd, piknik rodzinny oraz imprezy okolicznościowe. Prowadzono również kółka 

tematyczne, w tym zajęcia kulinarne, informatyczne, fotograficzne, teatralne, sportowe i inne.  

W  projekcie także realizowane były zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci. Doposażono świetlicę. 

Zakupiono niezbędny sprzęt i przedmioty do organizowania zajęć m.in. telewizor, laptop, aparat 

fotograficzny, meble, rakietki, farby, piłki nożne  i inne.  

Wsparciem w ramach projektu objęto 45 wychowanków świetlicy w wieku 7-16 lat. W działaniach 

tych uczestniczyli także ich rodzice i rodzeństwo, m.in. w spotkaniu opłatkowym uczestniczyło 10 

rodziców i rodzeństwo oraz przedstawiciele władz samorządowych. Podczas projektu zrealizowany 
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był  staż dla 1 osoby we współpracy z powiatowym urzędem pracy. Realizowany był  również 

wolontariat. 

   

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

Projekt realizowany był w ramach  Świetlicy dla dzieci i młodzieży „Promyk Dnia”  

w Bielsku Białej. 

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 powiatowym urzędem pracy 

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 „Razem cieplej, razem mądrzej, razem wyraźniej – podniesienie standardu pracy 

placówki oraz podniesienie jakości zajęć logopedycznych i rewalidacyjnych w Świetlicy 

w Gościnnej Przystani” – Gdańskiej Fundacja Innowacji Społecznej. 

Projekt realizowany był na bazie Świetlicy w Gościnnej Przystani Dom Sąsiedzki.  

Uczestniczyła w nim grupa 28 dzieci/młodzieży korzystająca z zajęć organizowanych w tej 

świetlicy. 

W projekcie realizowano (indywidualnie i grupowo) m.in.: 

- zajęcia edukacyjne i rozwojowe; 

- zajęcia z elementami terapii zaburzeń zachowania i socjoterapii; 

Działaniami w projekcie objęto również rodziców, np. w zorganizowanych wydarzeniach 

rekreacyjno – integracyjnych dla dzieci i rodziców uczestniczyło 50 osób. Zakupiono 

niezbędny sprzęt i materiały. Do działań podczas projektu zaangażowano 12 wolontariuszy. 

 

4.8  Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego o charakterze 

ponadgminnym – Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi „Oratorium” im. bł. Księdza 

Bronisława Markiewicza w Stalowej Woli. 

Projekt realizowany był na bazie Placówki Wsparcia Dziennego –  Świetlica 

Socjoterapeutyczna „Oratorium” w Stalowej Woli. 

Wsparciem objęto 80 dzieci i młodzieży w wieku 6-17 lat pochodzących  

z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo. W pikniku rodzinnym wzięło udział 

około 1.500 osób. W wycieczkach rowerowych 12 osób, a w spotkaniu wigilijnym 16 

rodziców. Ponadto  w projekcie zrealizowano: 

 zajęcia  kulinarne; 

 zajęcia sportowe – piłka nożna; 
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 zajęcia integracyjno – relaksacyjne i kompensacyjno – wyrównawcze; 

Doposażono placówkę świetlicową. Zakupiono sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne  

i materiały. W ramach pikniku rodzinnego zaangażowano 18 wolontariuszy. 

 

4.9. Świetlicowa Rodzina to zgrana drużyna – Gminy Lewin Brzeski. 

Projekt realizowano na bazie Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim.  

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. „W rodzinie tkwi siła – bądź aktywny, dbaj o zdrowie, prowadź kulturalny tryb 

życia” –  Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Matki Kościoła w Kostrzynie nad Odrą.  

Projekt realizowany był w ramach Świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci w Domu 

Katolickim im. Jana Pawła II Kostrzyn nad Odrą 

Uczestniczyło w nim  25 dzieci i 15 rodziców tych dzieci. Podczas projektu zrealizowano: 

- zajęcia socjoterapeutyczne; 

- rodzinne warsztaty przygodowe; 

- wyjazd na obóz socjoterapeutyczny w Bieszczady; 

- warsztaty edukacyjne dla rodziców; 

- 3 rodzinne wycieczki rowerowe; 

- świąteczny kurs kulinarno – plastyczny; 

- wyjazd do kina; 

- 2 dniową wycieczkę rodzinną do Torunia i Wioski Chlebowej w Janiej Górze; 

- warsztaty „Mały Fotograf”. 

W ramach projektu zakupiono aparaty fotograficzne z akcesoriami (karta pomięci, futerał) 

Wykorzystane one zostały do przygotowania reportaży z organizowanych wycieczek. 

Zakupiono również sprzęt sportowo – rekreacyjny, grę piłkarzyki i inne. Realizowano 

dożywianie  Do prowadzenia kursu kulinarnego zaangażowano 4 wolontariuszy. Pomoc przy 
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odrabianiu lekcji świadczyło 2 wolontariuszy. W zajęciach plastycznych pomagał  

1 wolontariusz.   

 

 

4.11 „Odpocznijcie Nieco” – Zgromadzenia Sióstr Św. Michała Archanioła w Miejscu 

Piastowym.  

Projekt zrealizowany był w ramach Katolickiej Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej 

Oratorium w Przemyślu.  

Zrealizowano w nim wyjazd kolonijny dla 42 dzieci oraz dla 4 członków ich najbliższej 

rodziny - w terminie od 9 do 19 sierpnia 2014 r. Podczas kolonii przeprowadzono program 

profilaktyczny – musical „Kuźnia Talentów”. Zwiedzano okolice, organizowano ogniska, 

dyskoteki  rozgrywki sportowe i inne. W placówce przeprowadzono dwa 2 dniowe spotkania 

z terapeutą dla  37 rodziców. Zorganizowano spotkanie opłatkowe oraz wspólne kolędowanie 

z udziałem zaproszonych gości. .Zakupiono niezbędne pomoce do zajęć, laptop, aparat 

fotograficzny, keyboard i inne. 

      

4.12 „Beskidzkie wojaże z Kolibą” – Miasta Radlin.  

Projekt zrealizowano w ramach Świetlicy Środowiskowej w Radlinie. Objęto nim co najmniej 

30 osobowa grupę podopiecznych tej placówki świetlicowej oraz 10 rodziców, z tym, że w 

niektórych działaniach uczestniczyło 38 – 40 wychowanków placówki świetlicowej. 

W projekcie zorganizowano: 

- wycieczkę, 4 –dniowy wyjazd rodzinny w okresie wakacyjnym, 

- warsztaty wikliniarstwa dla dzieci i młodzieży,  

- cykl  zajęć metodą ruchu rozwijającego, 

- zajęcia na ściance wspinaczkowej, 

- zajęcia z psychologiem dla rodziców. 

W projekcie uczestniczyło 5 wolontariuszy, z którymi podpisano porozumienia. Zakupiono 

niezbędne materiały do prowadzenia zajęć, sprzęt turystyczny,  sprzęt sportowy i inne. 

 

4.13  „Kulturalnie i aktywnie życie płynie pozytywnie” –  Caritas Diecezji Gliwickiej. 

Projekt realizowany był  w ramach  Środowiskowej Świetlicy Profilaktyczno – 

Wychowawczej „ Promyk św. Brata Alberta” w Bytomiu. Uczestniczyło w nim 50 osób ( 30 

dzieci/ młodzież w wieku 6-17 lat i 20 opiekunów prawnych oraz 100 osób jako pośrednich 

odbiorców).  

Zrealizowano w nim: 

- poradnictwo dla rodziców, 

- pomoc w nauce, 

- zajęcia komputerowe oraz z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym od alkoholu, 

- zajęcia socjoterapeutyczne, 

- imprezy okolicznościowe, 

- oglądanie bajek, 

- ognisko, spływ kajakowy,  

- wyjazdy na basen, do kina, do teatru,  

- wyjazdy na ściankę wspinaczkową,  
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- wycieczkę do Krakowa, do Warszawy – Centrum Nauki Kopernik, do ZOO i inne. 

Realizowano ponadto dożywianie.   

Podczas projektu  we współpracy z powiatowym urzędem pracy półroczny staż odbyły dwie 

osoby na stanowisku wychowawcy, w tym jedna z nich została zatrudniona na okres 4,5 m-ca. 

W ramach prac społecznie użytecznych zaangażowane zostały dwie osoby. Jedna z tych osób 

przyjęta została na staż z możliwością zatrudnienia na okres 3 m-cy, po jego zakończeniu. 

Realizowany był też wolontariat. Z trzema osobami podpisane zostały umowy o wolontariat. 

W projekcie aktywnie uczestniczyły osoby starsze podczas imprez okolicznościowych. 

Podpisano dwie umowy o wolontariat z osobami starszymi z Klubu Seniora. 

 

4.14  „Rozwiń skrzydła dziecka – Coaching rodzicielski” –  Gminy Polkowice.  

Projekt realizowano na bazie Świetlicy  Środowiskowej w Polkowicach.  

Zrealizowano w  nim m.in.: 

- rodzinne wyjazdowe warsztaty edukacyjno – profilaktyczne; 

- rodzinne zajęcia sportowe; 

- warsztaty taneczne; 

- coaching rodzicielski – konsultacje indywidualne m.in. na temat rozwiązywania 

problemów rodzicielskich. 

W projekcie uczestniczyło 55 osób, w tym 15 rodziców i 40 dzieci w wieku 3-16 lat. 

Zakupiono niezbędne materiały biurowe, gry, piłki. 

 

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

Projekt realizowano w ramach  Placówki Wsparcia Dziennego w Sokołowie Podlaskim..  

Działaniami w projekcie objęto 25 dzieci i młodzieży. Zrealizowano w nim m.in.: 

- półkolonie z programem zajęć, wycieczek; 

- podczas codziennych zajęć świetlicowych organizowano zajęcia socjoterapeutyczne, 

spotkania integracyjne; 

- zorganizowano dwie wycieczki dla dzieci i ich rodzin; 

- zorganizowano spotkanie świąteczno – noworoczne. 

Zapewniano posiłki. We współpracy z pup zrealizowano staż dla jednej osoby. 

Zaangażowano wolontariuszy. Dla 15 osobowej grupy wolontariuszy zorganizowano 

warsztaty szkoleniowe. Zakupiono laptop, sprzęt sportowy i  niezbędne materiały. 

 

4.16  „Mimo Wszystko” – Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarządu Miejsko – 

Gminnego Stowarzyszenia Charytatywnego w Kolbuszowej – reprezentującego. Radę 

Naczelną PKPS w W-wie.  

Projekt realizowany był na bazie dofinansowanej  Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej 

w Kolbuszowej. 

Objęto nim grupę 33 wychowanków świetlicy oraz ich rodziców, rodzeństwo i innych osób. 

Ogółem jego uczestnikami było 147 osób, m.in.. spektakl, wystawiony przez krakowską 

grupę obejrzało 73, w tym 23 wychowanków świetlicy, 12 w grupie rodziców i rodzeństwa  

i 38 innych osób. W projekcie (poza spektaklem) zrealizowano półkolonie, w tym  wyjścia na 

basen, zajęcia sportowo rekreacyjne, warsztaty artystyczne, dwie wycieczki. Ponadto 

zrealizowano w nim: 
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- integracyjny wyjazd do Krakowa; 

- integracyjny wyjazd do kina i na lodowisko; 

- warsztaty wychowawczo – profilaktyczne z elementami socjoterapii z konkursem 

plastycznym; 

- warsztaty korekcyjno – kompensacyjne oraz pn. „Ku dorosłości”; 

- spotkanie z doradcą zawodowym dla rodziców;  

- imprezy poświecone kultywowaniu tradycji. 

Zakupiono niezbędne materiały i sprzęt, w tym tablice korkowe, materiały plastyczne 

notebook do tablicy interaktywnej z oprogramowaniem Windows. Do działań programowych 

zaangażowano 2 wolontariuszy.  

 

4.17 „Dobrze być z rodziną” – Gminy Wejherowo. 

Projekt realizowany był na terenie gminy w ramach Placówki Wsparcia Dziennego  

w Gowinie. 

Zrealizowano w nim : 

- zajęcia socjoterapeutyczne; 

- zajęcia w kółku fotograficznym; 

- warsztaty dla rodziców; 

- konsultacje specjalistów w ramach punktu konsultacyjnego; 

- wycieczki edukacyjno – integracyjne (wycieczka do Szymbark, wyjazd „Szkoła 

przetrwania”, wyjazd „warsztaty kaszubskie”);  

- piknik jesienny. 

Wsparciem objęto grupę 15 wychowanków świetlicy. oraz  

grupę rodziców. W organizowanych wyjazdach uczestniczyło 100 osób, a w „Pikniku 

jesiennym” 250 osób. Zakupiono m.in. aparat fotograficzny, gry, telewizor, chustę klauza, 

koce do zajęć socjoterapeutycznych i inne. Zapewniano posiłki podczas wyjazdów i pikniku. 

Do udziału w projekcie zgłosiło się 2 wolontariuszy. Nawiązano też współpracę  

z okolicznymi instytucjami. 

  

4.18  „Świetlica – Dzieci – Praca”” – Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału 

Okręgowego w Częstochowie.  Zadanie realizowano ramach Świetlicy Socjoterapeutycznej 

w Częstochowie.  

Zorganizowano w nim m.in.: 

 warsztaty socjoterapeutyczne; 

 warsztaty dla rodziców; 

 zajęcia sportowe, taneczne; 

 festyn rodzinny z okazji „Dnia Dziecka”; 

 Zieloną Szkołę dla 10 dzieci z rodzicami oraz wycieczki autokarowe do Wisły i do 

Chorzowa.  

W zajęciach uczestniczyło systematycznie ok. 10 dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 12; 15 i 

17 lat oraz 20 rodziców z tym, że ilość ta ulegała zmianie np. w wycieczkach wzięło udział po 

20 dzieci oraz 20 rodziców, a w festynie rodzinnym i spotkaniu wigilijnym uczestniczyło po 
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30 dzieci. Zakupiono sprzęt komputerowy, aparat fotograficzny. Zaangażowano pięciu 

wolontariuszy oraz 2 osoby w ramach stażu. 

 

4.19 Aktywność twórcza, emocjonalna i turystyczna sposobem na nudę – Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Osieku woj. świętokrzyskie. 

Działaniami w projekcie objęto grupę dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej działającej 

przy OPS w Osieku, pochodzących z rodzin biednych, bezrobotnych z problemami 

alkoholowymi. W ramach projektu zrealizowano: 

- 4 wyjazdy, w których uczestniczyło 63 dzieci; 

- wyjazd do Krakowa dla 36 dzieci; 

- 4 wycieczki rowerowe dla 40 dzieci; 

- program socjoterapeutyczny dla 40 dzieci. 

Doposażono dofinansowaną placówkę. Zakupiono m.in. materiały plastyczne, gry i inne.  

Zaangażowano do tych działań  2 rodziców oraz  wolontariuszy. W wycieczkach rowerowych 

uczestniczyło 4 wolontariuszy. Zapewniano posiłki. 

 

4.20  „Mała świetlica – wielki świat w świetlicy wiejskiej w Tursku Małym  

Gm. Połaniec” -  Gminy Połaniec. 

Projekt realizowany był na bazie Świetlicy  wiejskiej na terenie Gminy Połaniec w sołectwie 

Tursko Małe. Zrealizowano w nim: 

- zajęcia socjoterapeutyczne dla 45 uczestników; 

- zajęcia artystyczno – plastyczne i językowe dla 30 uczestników; 

- gry i zabawy dla 30 uczestników; 

- wyjazd do Parku Rozrywki i Miniatur dla 43 uczestników ( dzieci i rodzice) 

- turniej sportowy dla 190 uczestników; 

- Rodzinne święto „Pieczonego ziemniaka”; 

- spotkanie z Mikołajem. 

Zapewniano posiłki. Zakupiono niezbędne materiały dydaktyczne, wyposażenie sportowe, 

artykuły plastyczne i inne.. W zakresie wolontariatu zaangażowano osobę podczas 

organizowanych zajęć edukacyjnych oraz  gier i zabaw, a także zajęć językowych .   

 

 

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; 
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 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, 

niewydolnych wychowawczo,  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 2014 roku w programie 

 z uwzględnieniem zaangażowania wolontariuszy 

                

Lp.  

Nazwa oferenta i jego 

adres 

 

Nazwa zadania 

L
ic

zb
a

 d
zi

ec
i/

m
ło

d
zi

eż
y

 

o
b

ję
ta

 w
sp

a
rc

ie
m

 

( 
w

 d
o

fi
n

a
n

so
w

a
n

y
ch

 

p
la

có
w

k
a

ch
) 

Liczba osób 

bezrobotnych 

objętych 

wsparciem w 

ramach 

dofinansowanej 

świetlicy lub 

klubu 

młodzieżowego 

L
ic

zb
a

  
w

o
lo

n
ta

ri
u

sz
y

 

w
y

k
o

rz
y

st
a

n
y

ch
 p

rz
y

 

re
a

li
za

cj
i 

d
o

fi
n

a
n

so
w

a
n

y
ch

 o
fe

r
t 

  

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

1. Gmina Sadki 

ul. Strażacka 11 

89-110 Sadki 

 

„Bliżej Siebie” 25 3 1 
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2. Miasto Piotrków 

Trybunalski 

Pasaż Karola 

Rudowskiego 10 

97-300 Piotrków 

Trybunalski 

„Zielone wakacje i 

inne atrakcje” 

583 2 3 

3. Gmina Międzyzdroje 

ul. Książąt Pomorskich 

5 

72-500 Międzyzdroje 

„Pobaw się ze mną” 15 -  - 

4. Gmina i Miasto Nisko 

Plac Wolności 14 

37-400 Nisko 

„Świetlica – 

Akademią Marzeń 

50 2 -       

5. Miasto Ostrów 

Mazowiecka 

ul. 3 Maja 66 

07-300 Ostrów 

Mazowiecka 

„Stwórzmy dzieciom 

lepsza przyszłość” 

45 1 1 

6. Caritas Diecezji 

Drohiczyńskiej 

ul. Kościelna 10 

17-312 Drohiczyn 

Czas wolny z Caritas 30 1 * 

7. Gdańska Fundacja 

Innowacji Społecznej 

ul. Gościnna 14 

80-032 Gdańsk 

 

Razem cieplej, razem 

mądrzej, razem 

wyraźniej – 

podniesienie 

standardu pracy 

placówki oraz 

podniesienie jakości 

zajęć logopedycznych 

i rewalidacyjnych w 

Świetlicy w Gościnnej 

Przystani 

28 - 12 

8. Stowarzyszenie 

Opieki nad Dziećmi 

„Oratorium” im. bł. 

Księdza Bronisława 

Markiewicza 

ul. Ofiar Katynia 57 

37-450 Stalowa Wola 

Prowadzenie 

specjalistycznej 

placówki wsparcia 

dziennego o 

charakterze 

ponadgminnym 

80 - 18 

9. Gmina Lewin Brzeski 

ul. Rynek 1 

49-340 Lewin Brzeski 

„Świetlicowa Rodzina 

to zgrana drużyna” 

159 5  6 

10. Parafia Rzymsko – 

Katolicka pw. NMP 

Matki Kościoła w 

Kostrzynie nad Odrą 

ul. Kardynała St. 

„W rodzinie tkwi siła 

– bądź aktywny, dbaj 

o zdrowie, prowadź 

kulturalny tryb 

życia” 

25 - 7 
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Wyszyńskiego 2 

66-470 Kostrzyn nad 

Odrą 

11. Zgromadzenie Sióstr 

Św. Michała 

Archanioła 

ul. Bronisława 

Markiewicza 22 

38-430 Miejsce 

Piastowe 

 

„Odpocznijcie Nieco” 42 - - 

12. Miasto Radlin 

ul. Rymera 15 

44-310 Radlin 

„Beskidzkie wojaże z 

Kolibą” 

40 - 5 

13. Caritas Diecezji 

Gliwickiej 

ul. Ziemowita 2 

44-100 Gliwice 

 

„Kulturalnie i 

aktywnie życie płynie 

pozytywnie” 

30 4 5 

14. Gmina Polkowice 

ul. Rynek 1 

59-100 Polkowice 

„Rozwiń skrzydła 

dziecka – Coaching 

rodzicielski” 

40  - - 

15. Caritas Diecezji 

Drohiczyńskiej 

ul. Kościelna 10 

17-312 Drohiczyn 

 

„Czas wolny z 

Caritas” 

25 1 15 

16. Polski Komitet 

Pomocy Społecznej 

Zarząd Miejsko – 

Gminny 

Stowarzyszenie 

Charytatywne  w 

Kolbuszowej 

ul. Janka Bytnara 3 

36-100 Kolbuszowa 

 

„Mimo Wszystko” 33 - 2 

17. Gmina Wejherowo 

Os Przyjaźni 6 

84-200 Wejherowo 

„Dobrze być z 

rodziną” 

 

15 - 2 

18. Towarzystwo 

Przyjaciół. Dzieci 

Oddział Okręgowy 

ul. Feliksa 

Nowowiejskiego 15 

42-200 Częstochowa 

 

„Świetlica – Dzieci – 

Praca”” 

20 2 5 

19. Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Osieku 

ul. Wolności 18 

28-221 Osiek 

Aktywność twórcza, 

emocjonalna i 

turystyczna sposobem 

na nudę 

63 - 4 
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20. Gmina Połaniec 

ul. Ruszczańska 27 

28-230 Połaniec 

 

„Mała świetlica – 

wielki świat w 

świetlicy wiejskiej w 

Tursku Małym Gm. 

Połaniec” 

45 - 1 

 

Ogółem 

1393 

 

21 

 

87 

 
* brak pełnych danych liczbowych 

(opracowanie własne sporządzone na podstawie informacji uzyskanych ze sprawozdań końcowych) 

 

Dofinansowane w roku 2014 placówki wsparcia dziennego, zapewniały specjalistyczne 

wsparcie dla ok.1400 osobowej grupy dzieci i młodzieży. Liczba ta ulegała zmianie, w tym 

często zwiększała się w niektórych projektach w zależności liczby osób uczestniczących  

w poszczególnych zajęciach, czy w ramach organizowanych imprez lub wyjazdów.  

 

Podczas realizacji zadań programowych w roku ubiegłym, wsparciem objęto 21 osób 

bezrobotnych. Realizowano dla nich staże, zatrudnienie stałe, prace społecznie użyteczne, 

prace interwencyjne. Ponadto w formie wolontariatu zaangażowano ok. 87  osób.  

W tych działaniach również uczestniczyła grupa rodziców/opiekunów dzieci oraz rodzeństwa. 

W tej grupie znalazło się co najmniej 309 osób. 

Na bazie dofinansowanych placówek wsparcia dziennego realizowano przede wszystkim 

specjalistyczne wsparcie o charakterze socjoterapeutycznym. W ramach przyznanych dotacji 

wsparciem tym objęte zostały głównie dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych z  

problemami związanymi z nadużywaniem alkoholu i trudnościami w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo – wychowawczych. Placówki te były też miejscem współpracy służb pomocy 

społecznej i rynku pracy na rzecz wparcia osób bezrobotnych, a także innych instytucji 

lokalnych, działających w gminach. 

 

 

6. UTRUDNIENIA W REALIZACJI ZADAŃ PROGRAMU 
 

Dotychczas wykazywane utrudnienia w zakresie zapewnienia środków finansowych na 

bieżące funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego w gminach, pozostają ciągle aktualne. 

 

Chodzi tu również o poprawę funkcjonowania tych placówek w skali kraju. Tylko niektóre  

z nich realizują swoje zadania na dość wysokim poziomie. Zatrudniają  też  wyspecjalizowaną 

kadrę.  

Należy zatem oczekiwać, że pozostałe też będą funkcjonowały według określonych 

standardów, przyjętych dla tego typu placówek.  

 

Kwestie te w dalszym ciągu pozostają do uregulowania.  
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7. PODSUMOWANIE 

 

Niezbędne są dalsze działania w gminach na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin 

dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo m.in. z problemami wynikającymi  

z nadużywania alkoholu. W tym zakresie należy realizować działalność przyjętą w Programie, 

stosownie do rozeznanych potrzeb. 

 

Program cieszy się dość dużym zainteresowaniem zarówno w gminach jak też wśród 

organizacji społecznych.  

W wyniku tych działań 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 przedstawionego 

harmonogramu. 

 

 

8. HARMONOGRAM na 2014 rok w Programie „Świetlica, - Dzieci - Praca” na 

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

         

   

I. ŚRODKI FINANSOWE NA 2014 R.: 

 

 

Kwota środków budżetowych w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej na 

2014 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 , 

 świetlic środowiskowych oraz świetlic socjoterapeutycznych, 

 klubów młodzieżowych.  

 

1.2 Ścieżka realizacyjna Programu w 2014 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 
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środków z dotacji od dnia zwarcia umowy z Ministrem Pracy i Polityki 

Społecznej do 31 grudnia 2014 r., z uwzględnieniem współpracy z powiatowymi 

urzędami 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 2014 roku:   

 

Zadanie Działania 
Terminy realizacji 

w miesiącach 

Sprawozdanie roczne 

za 2014 r. 

1. Analiza sprawozdań realizatorów projektów 

lokalnych, zatwierdzanie sprawozdania z dotacji 

przyznanych w konkursie.  

 

2. Opracowanie zbiorczego sprawozdania za 2014 r. 

 

luty -  15 marca 2015 

r. 

 

  

do końca czerwca 

2015 r. 

Otwarty konkurs 

ofert na 2014 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 z poszczególnych województw przez 

Urzędy Marszałków lub Regionalne Ośrodki Polityki 

Społeczne.  

 

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. Wydanie zarządzenia w sprawie powołania Komisji 

oceniającej oferty z województw.  . 

 

6. Dokonanie oceny ofert w Komisji oraz głoszenie 

wyników. 

 

7. Zawarcie umów na zrealizowanie zadań Programowych 

04 luty 2014 r. 

 

 

do 21 marca 2014 r. 

 

 

 

 

 

po  21 marca 

2014 r. 

 

 

do 14 kwietnia 

2014 r. 

 

11 kwietnia 

2014 r. 

 

 po zakończeniu prac 

komisji konkursowej 

 

 

po ogłoszeniu 
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 i przekazanie przyznanych dotacji.  wyników  

2014 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 ……………………….. 


