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1. WPROWADZENIE 

 

W roku 2015 zakończył się 5 letni okres realizacji zadań w Programie „Świetlica – Dzieci 

– Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011 – 2015 (dalej Program) 

Podejmowano w nim działania na rzecz rozwiązywania trudnych problemów opiekuńczo - 

wychowawczych występujących w gminach, w tym problemów wynikających z nadużywania 

alkoholu. 

Na bazie środowiskowych placówek świetlicowych, klubów młodzieżowych, ognisk 

wychowawczych wsparciem objęte były dzieci i młodzież 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 roku 2015 podobnie jak w latach ubiegłych, realizowano 20 projektów programowych 

w skali kraju, które wybrane zostały podczas dwuetapowego postępowania konkursowego  

Pierwszy etap konkursu, prowadzony był w województwach przez Regionalne Ośrodki 

Polityki Społecznej lub Urzędy Marszałkowskie. Etap drugi realizowano w ramach komisji 

konkursowej, powołanej zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej  

Nr 8/2015 z dnia 4.03.2015 r. 

      Środki finansowe z dotacji przyznanych w formie dofinansowania zadań w Programie, 

wydatkowane były na: 

 doposażenie placówek wsparcia dziennego (ognisk/świetlic/klubów) w celu wzbogacenia 

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

Sprawozdanie zawiera najważniejsze informacje z działalności programowej w roku 2015. 

Wykorzystane zostały w nim materiały własne oraz informacje pochodzące ze sprawozdań 

końcowych realizatorów dofinansowanych  projektów.  
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2. DZIAŁANIA PROGRAMOWE W 2015 r. 
 

Ubiegłoroczne zadania programowe realizowane były na terenie 20 gmin w 14 województwach, 

w tym: 

lubelskie - 2 oferty 

lubuskie                             - 2 oferty 

łódzkie - 1 oferta 

małopolskie - 1 oferta 

mazowieckie                      - 2 oferty 

opolskie - 1 oferta 

podkarpackie                       - 1 oferta 

podlaskie - 1 oferta 

pomorskie - 1 oferta 

śląskie                                 - 1 oferta 

świętokrzyskie                    - 1 oferta 

warmińsko - mazurskie - 1 oferta 

wielkopolskie - 3 oferty 

zachodniopomorskie - 2 oferty 

 

Z dwóch województw, dolnośląskiego i kujawsko – pomorskiego, zgłoszone do konkursu 

oferty nie zakwalifikowały się do uzyskania dofinansowania w programie.  

 

 

2.1. Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego realizujących zadania w Programie 

 

Zadania programowe w roku 2015, realizowane były w 20 placówkach wsparcia dziennego 

dla dzieci i młodzieży, przy dofinansowaniu jednostkowym w wysokości  

40 000 zł. Po I etapie postępowania konkursowego, przeprowadzonym w województwach 

przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej lub Urzędy Marszałkowskie do II etapu  

w konkursie, zgłoszone zostały z województw 64 oferty, przy maksymalnej liczbie 5 ofert  

z województwa. Wszystkie województwa zgłosiły oferty konkursowe. Nie wszystkie w 

maksymalnej liczbie.  

Dotacje otrzymały podmioty wyszczególnione w Tabeli 1.   
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TABELA 1. Lista podmiotów, którym przyznano dotacje w roku 2015, na 

dofinansowanie zadań w Programie „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz 

wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011 – 2015  

Lp. 
Nazwa oferenta  

 

Placówka 

wsparcia 

dziennego  – na 

bazie której 

realizowane było 

dofinansowane 

zadanie publiczne 

Tytuł zadania 

publicznego 

S
y

m
b

o
l 

w
o

je
w

ó
d

zt
w

a
 

Liczba 

punktó

w 

1 2 3 4 5 6 

1. Janowskie Stowarzyszenie 

Niesienia Pomocy 

„Humanus” w Janowie 

Lubelskim 
ul. Bohaterów Porytowego 

Wzgórza 23 

23-300 Janów Lubelski 

 

 

Filia Świetlicy 

Środowiskowej „ 

„Stokrotka” 
ul. Szewska 1 

23-300 Janów 

Lubelski 

„Świetlica – Dzieci – 

Praca” na rzecz 

wsparcia dziecka i 

rodziny w gminie, w 

latach 2011 -2015 

06 15,5 

2. Miasto Piastów 
05-820 Piastów 1 

Świetlica 

Środowiskowo – 

Integracyjna 
„Dom Jana Pawła 

II 

ul. 11 – go 

Listopada 8 

05-820 Piastów 

 

Wysportowane 

Świetliki 
14 15,5 

3. Gmina Łapy/ Miejski 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Łapach 
ul. Sikorskiego 24 

18-100 Łapy 

Świetlica 

Socjoterapeutyczna 

„Świat w kolorach” 
ul. Główna 50 

18-100 Łapy 

 

„Uśmiech nie trwa 

dłużej niż chwila, 

ale jego 

wspomnienie zostaje 

na długo…” 

20 15,5 

4. Gmina Miasto Pszów 
ul. Pszowska 534 

44-370 Pszów 

Świetlica 

Środowiskowa w 

Pszowie 
Osiedle Kościuszki 

38-40 

44-370 Pszów 

 

„Świat Okiem 

Dziecka” 
24 15,5 

5. Gmina Jonkowo 
ul. Klonowa 2 

11-042 Jonkowo 

Świetlica 

Socjoterapeutyczna 

w Szałstrach 
11—042 Jonkowo 

 

„Ciekawość – 

pierwszy stopień do 

Świetlicy” 

28 15,5 

6. Urząd Miasta i Gminy w 

Swarzędzu 
Placówka Wsparcia 

Dziennego „Nasza 

Kompleksowy 

rozwój oferty 

30 15,5 
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ul. Rynek 1 

62-020 Swarzędz 
Dziupla” 
Os. 

Kościuszkowców 

26 

62-020 Swarzędz 

 

programowej w 

świetlicy 

socjoterapeutycznej 

„Nasza Dziupla” w 

Swarzędzu 

7. Miasto Piotrków 

Trybunalski 
ul. Pasaż Karola 

Rudowskiego 10 

97-300 Piotrków 

Trybunalski 

Środowiskowa 

Świetlica 

Socjoterapeutyczna 

„Bartek” w 

Piotrkowie 

Trybunalskim 
ul. Norwida 4 z 

oddziałami 

„Słoneczko”, ul. 

Sienkiewicza 8, 

„Tęcza”, ul. 

Broniewskiego 5; 

„Wierzeje”, ul. 

Wrzosowa 8 w 

Piotrkowie 

Trybunalskim 

 

„Odnaleźć radość 

bycia razem” 
w ramach 

programu 

„Świetlica – Dzieci – 

Praca” na rzecz 

wsparcia dziecka i 

rodziny w gminie 

10 15,0 

8. Gmina Kęty 
ul. Rynek 7 

32-650 Kęty 

Świetlica 

Środowiskowa w 

Kętach im. hn. 

Bronisławy Zbylut 
ul. Sobieskiego 41 

32-650 Kęty 

Razem zdrowo i 

ekologicznie – 

poszerzenie 

programu pracy 

świetlicy 

środowiskowej w 

Kętach na rzecz 

wychowanków i ich 

rodzin 

 

12 14,96 

9. Stowarzyszenie SOS Wioski 

Dziecięce w Polsce 
Al. Wilanowska 309a 

Warszawa 

Placówka Wsparcia 

Dziennego 

„JUTRZENKA” 
ul. Jutrzenki 1 

20-538 Lublin 

„Świetlica – Dzieci – 

Praca” 
06 14,5 

10. Ośrodek Pomocy 

Społecznej 
ul. Batorego 15 

66-440 Skwierzyna 

Placówka wsparcia 

dziennego 

Świetlica 

Środowiskowa „U 

Kubusia Puchatka” 
ul. Mickiewicza 1 

66-440 Skwierzyna 

Mama, tata i ja. 
Dziecko w 

przyjaznym 

środowisku i 

rodzinie 

08 14,5 

11. Fundacja Otwarte Serce 
ul. Warszawska 50 

05-270 Marki 

Młodzieżowy Klub 

Socjoterapeutyczny 

„Otwarte Serce” 
ul. Spokojna 9 

05-260 Marki 

„Spełniać 

marzenia” 
14 14,5 

12. Zgromadzenie Sióstr 

Służebniczek Bogarodzicy 

Placówka Wsparcia 

Dziennego 

Świetlica i rodzina 

jak zgrana drużyna 
18 14,5 
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Dziewicy Niepokalanie 

Poczętej 
ul. Bojanowskiego 8-10 

39-200 Dębica 

„Promyki Nadziei” 
ul. Krakowska 15 

39-200 Dębica 

13. Gmina Wejherowo 
Os Przyjaźni 6 

84-200 Wejherowo 

Placówka wsparcia 

dziennego w 

Warszkowie 
Warszkowo 4 

84-252 Zamostne 

„Najlepsza drużyna 

to moja rodzina” 

 

22 14,5 

14. Towarzystwo Salezjańskie 

Inspektoria pw. św. 

Wojciecha 
ul. Jana Bosko 1 

64-920 Piła 

Ognisko 

Wychowawcze 

„Nasz Dom” 
Plac Konstytucji 3-

go Maja 2 

74-400 Dębno 

Prowadzenie 

świetlicy 

socjoterapeutycznej 

na terenie Gminy 

Dębno poprzez 

Ognisko 

Wychowawcze 

„Nasz Dom” 

32 14,5 

15. Caritas Diecezji Kaliskiej 
ul. Prosta 1a 

62-800 Kalisz 

Świetlica 

Samarytanin 

Kaliski Dom 

Opieki Caritas 

Diecezji Kaliskiej 
ul. Stawiszyńska 

20 

62-800 Kalisz 

Lepsi my, lepsza 

rodzina – tak każde 

dziecko chce się 

rozwijać 

30 14,0 

16. Parafia Rzymsko – 

Katolicka pw. 

Wniebowzięcia NMP 

Parafialny Zespół Caritas w 

Szprotawie 
ul. Piastowska 5 

67-300 Szprotawa 

Świetlica  

działająca jako 

placówka wsparcia 

dziennego przy 

Parafii Rzymsko – 

Katolickiej pw. 

Wniebowzięcia 

NMP w 

Szprotawie, ul. 

Piastowska 5, 67-

300 Szprotawa i 

Parafialnym 

Zespole Caritas 

 

„Szanse i 

możliwości dla 

dzieci i młodzieży ze 

Szprotawy” 

08 14,0 

17. Gmina Lewin Brzeski 
ul. Rynek 1 

49-340 Lewin Brzeski 

Świetlica 

Terapeutyczna w 

Lewinie Brzeskim 
ul. Moniuszki 41A 

49-340 Lewin 

Brzeski 

 

Działamy, 

Tworzymy i 

Odkrywamy Siebie. 
Świetlica sztuki i 

terapii dla dziecka i 

rodziny. 

16 14,0 

18. Fundacja Możesz Więcej 
Bilcza 

ul. Jeżynowa 30 

26-026 Morawica 

 

Świetlica 

Środowiskowa 

BARKA 
ul. Przemysłowa 2 

26-052 Nowiny 

Barka to Nasze 

Miejsce 
26 14,0 
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19. Gmina Czerniejewo 
ul. 21 Stycznia 4 

62-250 Czerniejewo 

 

Placówka Wsparcia 

Dziennego w 

Czerniejewie 
ul. Plac 21 

Stycznia 4 

62-250 

Czerniejewo 

z Filią w Żydowie 

ul. Kościuszki 34 

62-241 Żydowo 

 

„Podajmy sobie 

ręce” 
30 14,0 

20. Gmina Międzyzdroje 
ul. Książąt Pomorskich 5 

72-500 Międzyzdroje 

 

Świetlica 

Środowiskowa 

„Iskierka” 
ul. Kolejowa 29 

w Międzyzdrojach 

„Razem śmielej i 

weselej” 
32 14,0 

 

Całość środków finansowych zabezpieczonych na działalność w Programie, rozdysponowana 

została na dofinansowanie wymienionych projektów, które zostały najwyżej ocenione  

w konkursie. Realizowane one były w ramach placówek wsparcia dziennego, rozwijających 

swoją dotychczasową działalność.  

 

2.2. Finansowanie w Programie w 2015 r. 

 

Kwota 800 000 złotych, zabezpieczona w roku 2015 na realizację zadań w Programie, 

rozdysponowana została na dotacje na rzecz podmiotów wymienionych w Tabeli 1. Dotacje w 

podziale na gminy, stowarzyszenia, fundacje, jednostki kościoła katolickiego otrzymało: 

- 12 gmin na kwotę 480 000 zł; 

-   2  stowarzyszenia na kwotę 80 000 zł; 

-   2  fundacje na kwotę 80 000 zł; 

-   4  jednostki kościoła katolickiego na kwotę 160 000 zł. 

 

 

3. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA ORAZ WSPARCIE DLA OSÓB 

    BEZROBOTNYCH 

 

3.1. Działania promocyjne.  

Podczas realizacji zadań przez realizatorów dofinansowanych projektów w roku 2015 

wynikających z Programu, podejmowane były też działania o charakterze promocyjnym. 

Informacje na temat realizowanych przez nich projektów, publikowane były na ich stronach 
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internetowych. Ukazywały się o nich artykuły w prasie lokalnej. Powstawały 

okolicznościowe kroniki. Organizowane były wystawy prac fotograficznych czy 

rysunkowych.  

W celach promocyjnych często wykorzystano kartki świąteczne, wykonane podczas zajęć 

plastycznych, które rozsyłano do przedstawicieli władz samorządowych, organizacji 

społecznych, czy instytucji lokalnych.  

Organizowano spotkania w ramach, tzw. „Dnia otwartego” lub spotkania podsumowujące 

realizację projektu.  

Do celów promocyjnych służyło również logo tut. ministerstwa, umieszczane  na artykułach 

zakupionych z dotacji. 

   

3.2. Wsparcie dla osób bezrobotnych. 

W ramach działań programowych, wsparciem objęte zostały również osoby bezrobotne. W 

tym zakresie istniała możliwość pozyskania dodatkowej specjalistycznej 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 

zaangażowaniu środków z funduszu pracy, a także realizacji wolontariatu przez bezrobotnych 

rodziców dzieci, którzy włączeni zostali do uczestnictwa w realizacji dofinansowanych 

projektów. Organizowano dla nich staże, prace społecznie użyteczne i zatrudnienie stałe. 

Wsparcie dla osób bezrobotnych, realizowano w większości dofinansowanych projektów. 

 

 

4. DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA W DOFINANSOWANYCH 

PROJEKTACH 

Dofinansowane placówki wsparcia dziennego, wymienione w tabeli 1., zrealizowały 

następujące projekty: 

  

4.1. Projekt „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w 

latach 2011 – 2015 realizowany był przez Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy 

HUMANUS w Janowie Lubelskim na bazie Filii Świetlicy Środowiskowej „Stokrotka” przy 

ul. Szewskiej w Janowie Lubelskim.  

Projektem objęto grupę 30 dzieci. Realizowano w nim: 

- poradnictwo specjalistyczne; 
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- dodatkowe zajęcia w formie kół zainteresowań; 

- wypoczynek w czasie wakacji; 

- wyjście do kina i wyjazd do teatru; 

- ognisko integracyjne. 

Ponadto doposażono placówkę świetlicową w niezbędny sprzęt i pomoce do prowadzenia 

zajęć. Zakupiono m.in. meble, komputer, biurka, materiały dydaktyczne, gry planszowe  

i inne. Dzieci korzystały z obiadów. W ramach projektu zatrudniono dwie osoby na podstawie 

umowy zlecenia. 

 

4.2. „Wysportowane Świetliki” – projekt Miasta Piastów, realizowany był w ramach 

Świetlicy Środowiskowo – Integracyjnej „Dom Jana Pawła II w Piastowie.  

W projekcie zrealizowano: 

- zajęcia opiekuńczo – wychowawcze; 

- zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym; 

- zajęcia sportowe; 

- hipoterapię; 

- zajęcia na basenie; 

- wakacyjny wyjazd żeglarski; 

- spotkanie ze znanym sportowcem i naukę kibicowania podczas zawodów sportowych; 

- wsparcie psychologiczno – terapeutyczne dla dzieci i dla ich rodzin; 

- wyjazd integracyjny; 

- akcję „Świetliki” we współpracy ze Stowarzyszeniem „MOŻESZ”; 

- dożywianie; 

- podjęto współpracę z instytucjami i organizacjami lokalnymi, w tym z powiatowym 

urzędem pracy. 

W działaniach projektu uczestniczyła pięćdziesięcioosobowa grupa dzieci/młodzieży z rodzin 

dysfunkcyjnych, stałych podopiecznych świetlicy. Do tych działań zaangażowanych zostało 

siedmioro rodziców. Prace społeczne realizowało czterech wolontariuszy. Staż na stanowisku 

wychowawcy odbyła osoba z przygotowaniem psychologicznym, skierowana na okres 6 – 

miesięcy przez PUP w Pruszkowie. Doposażono świetlicę. Zakupiono niezbędne materiały 

i sprzęt sportowy do organizowania zajęć, w tym stół do gry w ping – ponga. 
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4.3. Projekt „Uśmiech nie trwa dłużej niż chwila, ale jego wspomnienie zostaje na 

długo…” – Gminy Łapy, realizowany był w ramach Świetlicy Socjoterapeutycznej 

„Świat w Kolorach”. W projekcie zrealizowano: 

- 6 cykli warsztatów „Ja –Ty – Inni” dla członków rodzin uczestników projektu; 

- 3 spotkania w formie dni otwartych w świetlicy; 

- 3 przedsięwzięcia o charakterze integracyjnym (andrzejki, sportowy dzień rodziny, 

wigilia); 

- wyjście na basen i do kina. 

Zakupiono niezbędny sprzęt i materiały. Podczas projektu 2 osoby odbyły staż, a następnie 

zatrudnione zostały na okres 3 miesięcy na podstawie umowy zlecenia. W działaniach 

projektowych uczestniczyło 40 – 67 osób, w tym dzieci i młodzież z rodzin zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

 

 

4.4. Świat Okiem Dziecka” -  Gminy i Miasta Pszów. Projekt realizowany na bazie 

Świetlicy Środowiskowej w Pszowie. Zrealizowano w nim m.in.: 

- turnus socjoterapeutyczny; 

- tematyczny program stacjonarny zajęć socjoterapeutycznych; 

- cykl edukacyjnych i aktywizujących spotkań; 

- jednodniową wycieczkę do Wrocławia; 

- jednodniową wycieczkę do zabytkowej kopalni; 

- wystawę zdjęć i prac artystycznych. 

Działaniami objęto około 27 wychowanków, 12 rodziców. Zaangażowano 2 wolontariuszy. 

Zakupiono niezbędne materiały, notebook oraz specjalistyczne oprogramowanie. 

Realizowano dożywianie. 

 

4.5. Ciekawość pierwszy stopień do Świetlicy” – Gminy Jonkowo.  

Projekt realizowano w ramach  Świetlicy Socjoterapeutycznej w Szałstrach. Podczas projektu 

realizowano program socjoterapeutyczny, akcje społeczną polegającą na przygotowaniu 

boiska do gry w piłkę siatkową oraz miejsca na ognisko. Organizowano biwaki tematyczne, 
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wyjazdy kulturalno – rekreacyjne oraz integracyjno – edukacyjne, szkołę dla rodziców, 

wyjazd socjoterapeutyczny i spotkanie opłatkowe.  

Wsparciem w ramach projektu objęto 66 wychowanków świetlicy. W działaniach tych 

uczestniczyło 12 rodziców, zaangażowanych było 19 wolontariuszy. Doposażono placówkę 

świetlicową. Zakupiono sprzęt komputerowy i sportowy, meble i inne artykuły, w tym 

artykuły spożywcze. 

   

4.6. Kompleksowy rozwój oferty programowej w świetlicy socjoterapeutycznej „Nasza 

Dziupla” w Swarzędzu” – Gminy Swarzędz. 

Projekt realizowany był w ramach Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Dziupla  

w Swarzędzu. Objęto nim 38 osobową grupę dzieci. Zaangażowano 15 rodziców. W projekcie 

realizowano: 

- zajęcia socjoterapeutyczne; 

- zajęcia plastyczne (przygotowywanie kartek okolicznościowych, tworzenie biżuterii 

itp.); 

- obóz socjoterapeutyczny; 

- piknik rodzinny, w którym uczestniczyło 67 osób; 

- warsztaty edukacyjno – rozwojowe dla rodziców. 

Zakupiono komputer z oprogramowaniem, stół do gry w „piłkarzyki”, gry planszowe, 

materiały do zajęć. Podczas projektu realizowany był wolontariat.  

 

4.7. „Odnaleźć radość bycia razem w ramach programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na 

rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie” – Miasto Piotrków Trybunalski. 

Projekt realizowany był na bazie Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek” w Piotrkowie 

Trybunalskim i jej oddziałów.  

Uczestniczyła w nim grupa 170 osób, w tym 130 dzieci oraz 40 członków ich rodzin (rodzice, 

babcie, dziadkowie i rodzeństwo). 

W projekcie realizowano m.in.: 

- poranki integracyjne i wycieczki rekreacyjno - edukacyjne; 

- wyjścia do muzeum; 

- olimpiadę sportów różnych; 

- familijne seanse filmowe; 

- festyn rodzinny; 

- rodzinne oglądanie spektakli teatralnych; 
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- warsztaty teatralne; 

- plener malarski; 

- warsztaty dla rodziców; 

- program socjoterapeutyczny; 

- rodzinne warsztaty taneczne; 

- przedsięwzięcie „odkrywamy muzyczne talenty i inne. 

Zakupiono niezbędny sprzęt i materiały. Do działań podczas projektu zaangażowano dwóch 

wolontariuszy. W ramach współpracy z powiatowym urzędem pracy, zorganizowano staż dla 

absolwentki uczelni pedagogicznej, a także zatrudniono na stanowiskach wychowawcy  

3 osoby bezrobotne. 

 

4.8. Projekt Razem zdrowo i ekologicznie – poszerzenie programu pracy Świetlicy 

Środowiskowej w Kętach na rzecz wychowanków i ich rodzin, realizowany był przez 

Gminę Kęty na bazie Świetlicy Środowiskowej w Kętach im. hn. Bronisławy Zbylut. 

      Wsparciem objęto 30 dzieci i młodzieży. W projekcie zaangażowano także ok. 10 osób  

      w gronie rodzeństwa tych dzieci oraz ok. 11 – 17 rodziców. W projekcie zrealizowano  

      m.in: 

- program profilaktyczny „Zaplątani w sieć”; 

- spotkania z przedstawicielami lokalnych grup sportowych i funkcjonariuszami policji; 

- pomoc w nauce; 

- warsztaty komputerowe; 

- cykl zajęć terapeutycznych; 

- zajęcia socjoterapeutyczne; 

- zajęcia muzyczne i plastyczne; 

- praca podwórkowa „wspólna zabawa sposobem na nudę”; 

- wyjścia na basen; 

- zajęcia w ogrodzie świetlicowym; 

- gry interaktywne; 

- wyciekę do ZOO i do „Chlebowej Chaty”; 

- występy artystyczne; 

- wyjścia do kina, kręgielni; 

- organizowanie spotkań ze specjalistami dla rodziców; 

- piknik rodzinny dla 100 uczestników. 
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Doposażono placówkę świetlicową. Zakupiono niezbędne materiały, filmy profilaktyczne, gry 

dydaktyczne, książki, aparat fotograficzny, konsolę oraz zestaw komputerowy  

z oprogramowaniem, meble art. sportowe i inne. Zgodnie z zawartym porozumieniem  

w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych w świetlicy, zatrudnienie w tej formie, 

realizowane było przez dwie osoby. 

 

4.9. Projekt „Świetlica – Dzieci – Praca” zrealizowany był przez Stowarzyszenie SOS 

Wioski Dziecięce w Polsce na bazie Placówki Wsparcia Dziennego „JUTRZENKA”  

w Lublinie. 

      Objęto nim 20 dzieci oraz 17 rodziców tych dzieci. Zrealizowano: 

- wyjazdy edukacyjno – kulturowe z elementami socjoterapii; 

- warsztaty socjoterapeutyczne; 

- zajęcia komputerowe dla dzieci i rodziców; 

- dwa dwudniowe rajdy rowerowe, integracyjny spływ kajakowy. 

W ramach projektu doposażono świetlicę. Zakupiono niezbędny sprzęt i materiały (m.in. 

komputery, namioty, aparat fotograficzny). Zorganizowano spotkanie z doradcą zawodowym 

dla 10 rodziców oraz staż dla jednego rodzica. Zrealizowano zatrudnienie we współpracy  

z agencją pracy tymczasowej i prace społecznie użyteczne dla 2 rodziców. W projekcie 

realizowano dożywianie.  

 

4.10. Projekt „Mama, tata i ja. Dziecko w przyjaznym środowisku i rodzinie” 

zrealizowany został przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie w ramach 

Świetlicy Środowiskowej „U Kubusia Puchatka” w Skwierzynie. 

      Uczestniczyło w nim  30 dzieci  z rodzicami. W projekcie realizowano: 

- cykl zajęć socjoterapeutycznych; 

- ścieżkę edukacyjną; 

- wyjazdy rodzinne do teatru i filharmonii; 

- wycieczkę nad jezioro Głębockie; 

- piknik rodzinny. 

W ramach projektu zakupiono wyposażenie koła muzycznego, komputerowego, plastycznego, 

„Małych Odkrywców” oraz Koła „Wędrowiec” Zakupiono też meble i sprzęt sportowy. Do 

działań projektowych zaangażowano 10 wolontariuszy. W wyjeździe nad jezioro 

uczestniczyło 50 osób, a w pikniku rodzinnym wzięło udział około 80 osób, w tym dzieci  

z rodzicami, wolontariusze i harcerze.  
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4.11. „Spełniać marzenia” – Fundacji Otwarte Serce w Markach.  

             Projekt zrealizowany był w ramach Młodzieżowego Klubu Socjoterapeutycznego 

             Otwarte Serce w Markach. Zrealizowano w nim: 

- socjoterapię indywidualna i grupową;  

- zajęcia muzyczne; 

- zajęcia twórcze w zakresie twórczego myślenia, umiejętności komunikacyjnych  

i społecznych; 

- zajęcia fotograficzne i multimedialne; 

- dożywianie. 

Zakupiono niezbędne pomoce do zajęć, m.in. sprzęt muzyczny, wyposażenie studia i inne. 

Wsparciem w projekcie objęto 30 osób w trudnej sytuacji rodzinnej, przejawiających postawy 

aspołeczne i  problemy emocjonalne. Realizowany był wolontariat oraz prace  

z rodziną. 

 

4.12. „Świetlica i rodzina jak zgrana drużyna” – Zgromadzenia Sióstr Służebniczek 

Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej w Dębicy.  

      Projekt zrealizowano w ramach Placówki Wsparcia Dziennego „Promyki Nadziei”  

      w  Dębicy. Zrealizowano w nim: 

- festyn integracyjny „Jesteśmy razem”; 

- zajęcia socjoterapeutyczne; 

- zajęcia profilaktyczne i edukacyjno – rozwojowe; 

- wsparcie w rozwiązywaniu problemów szkolnych; 

- zajęcia plastyczno – ceramiczne oraz sportowe; 

- zajęcia umuzykalniające i teatralne. 

Zorganizowano staż dla osoby bezrobotnej. Zakupiono m.in. sprzęt sportowy i  naczynia do 

jadalni. Wsparciem objęto co najmniej 65 osób w grupie dzieci i młodzieży, m.in w Festynie 

„Jesteśmy razem” uczestniczyło ok. 300 osób, w tym 65 dzieci ze swoimi rodzicami  

i dziadkami.    

 

4.13. Projekt „Najlepsza drużyna to moja rodzina” realizowany był przez Gminę 

Wejherowo w ramach Placówki wsparcia dziennego w Warszkowie. 

       W projekcie zrealizowano: 
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- wyjazd integracyjny; 

- zajęcia socjoterapeutyczne; 

- koło zainteresowań „klub młodego fotografa”; 

- cykl spotkań z rodzicami; 

- wycieczkę edukacyjno – integracyjną, i piknik integracyjny, w którym uczestniczyło 

około 150 osób; 

- wyjście do teatru; 

- świetlicowe mikołajki. 

Uczestniczyła w nim 15 osobowa grupa dzieci/młodzieży w wieku 5-18 lat oraz rodzice 

opiekunowie. W zorganizowanym przedsięwzięciu „świetlicowe mikołajki” uczestniczyło 

około 100 osób, w tym mieszkańcy wsi Warszkowo.  

W projekcie realizowane było dożywianie. We współpracy z pup, staż na stanowisku 

wychowawcy odbyła jedna osoba i jedna osoba bezrobotna skierowana została do 

wykonywania prac społecznie użytecznych na rzecz tej placówki. Podczas projektu 

realizowany był też wolontariat. Doposażono świetlicę. Zakupiono sprzęt sportowy, meble, 

pomoce dydaktyczne, laptop, aparaty fotograficzne, gry planszowe i inne niezbędne 

materiały. 

 

4.14. Projekt „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej na terenie Gminy Dębno 

poprzez Ognisko Wychowawcze „Nasz Dom”  

Projekt realizowano na bazie Ogniska Wychowawczego „Nasz Dom” w Dębnie.  

Objęto nim co najmniej 30 osobowa grupę podopiecznych tej placówki świetlicowej oraz 

45 rodziców i opiekunów, z tym, że w niektórych przedsięwzięciach (festyn, mikołajki) 

uczestniczyło 60 – 90 osób. 

W projekcie zorganizowano: 

- zajęcia edukacyjne i socjoterapeutyczne; 

- festyn pożegnanie lata; 

- wyjazd do ZOO, wyjazd na basen, do teatru; 

- spotkanie mikołajkowe; 

- wycieczkę rowerową; 

- turniej piłki nożnej i tenisa stołowego; 

- warsztaty artystyczno – plastyczne i teatralne; 

- zajęcia wspierające kulturę osobistą i kształtowanie postaw społecznych; 

- warsztaty psychologiczne i socjoterapeutyczne dla rodziców. 
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Podczas realizacji projektu zatrudniono jedną osobę na 1/2 etatu we współpracy z pup. 

Zatrudnienie tej osoby jest kontynuowane w roku 2016. Doposażono świetlicę w system 

nagłaśniający i komputery. 

 

4.15. „Lepsi my, lepsza rodzina – tak każde dziecko chce się rozwijać” – Caritas 

Diecezji Kaliskiej. 

Projekt realizowano w ramach Świetlicy Samarytanin Kaliski Dom Opieki Caritas 

Diecezji Kaliskiej. Działaniami w projekcie objęto 30 dzieci i młodzieży i ich rodziców. 

Zrealizowano w nim m.in.: 

- warsztaty krawieckie; 

- warsztaty kreowania wizerunku i dbania o siebie; 

- zorganizowano obóz dla dzieci i ich rodziców; 

- zorganizowano weekendowe warsztaty „ na wyjeździe” dla dzieci i ich rodziców; 

- atrakcje sportowe i rekreacyjne, w tym lodowisko, kręgle, basen i inne. 

Realizowano dożywianie. Uruchomiono zajęcia w sali multisensorycznej, siłownię.  

Zakupiono sprzęt siłowy i wyposażenie sali, a także maszyny do szycia, meble, niezbędne 

materiały, w tym plastyczne, dydaktyczne, biurowe. 

 

4.16. „Szanse i możliwości dla dzieci i młodzieży ze Szprotawy” – Parafii Rzymsko – 

Katolickiej pw. Wniebowzięcia NMP Parafialny Zespół Caritas w Szprotawie.  

Projekt realizowany był na bazie Świetlicy działającej jako placówka wsparcia dziennego 

przy tej Parafii. Objęto nim grupę 20 wychowanków świetlicy. Aktywnie w działaniach 

projektowych uczestniczyło około 15 osób. Zaangażowano 12 rodziców, w tym 6 osób 

bezrobotnych. W projekcie zrealizowano: 

- zajęcia wyrównawcze;  

- zajęcia plastyczno – techniczne; 

- zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej; 

- zajęcia animacyjne, rekreacyjne i logopedyczne; 

- w celach integracyjnych  organizowano imprezy okolicznościowe ( mikołajki, 

wigilia); 

       -   zorganizowano 3 spotkania z rodzicami „poczytaj mi proszę” oraz „świetlicowy kącik 

            filmowy”.  

Doposażono placówkę świetlicową. Zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, 

telewizor, zestaw kina domowego, gry, klocki itp. Zainicjowano współpracę z pup. 
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4.17. „Działamy, Tworzymy i Odkrywamy Siebie. Świetlica sztuki i terapii dla dziecka 

i rodziny – Gminy Lewin Brzeski. 

Projekt realizowany był w ramach Świetlicy Terapeutycznej, działającej w tej gminie. 

Zrealizowano w nim m.in.  : 

- zajęcia integracyjne i relaksacyjne oraz terapię psychologiczną dla dzieci  

z problemami w zachowaniu; 

- pomoc w nauce, zajęcia socjoterapeutyczne; 

- zajęcia indywidualne i warsztaty psychologiczne dla 23 rodziców; 

- „Zieloną Szkołę dla dzieci oraz wycieczkę edukacyjno – terapeutyczną; 

- rodzinne wycieczki edukacyjno – kulturalno – terapeutyczne;                                                          

- integracyjne imprezy edukacyjno – kulturalne dla dzieci i rodziców: „Andrzejki”, 

program „Mikołajkowy”, w tym wyjazd  integracyjny dla dzieci, seniorów i innych 

członków rodziny, w którym uczestniczyło 27 rodziców i 48 dzieci, spotkanie dla 

dzieci z Mikołajem; 

- spotkanie podsumowujące projekt dla 126 osób z udziałem władz gminy oraz wspólną 

Wigilię i inne działania.  

W ramach projektu zakupiono m.in. pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, klocki, gry 

planszowe sprzęt kuchenny i sportowy. W projekcie uczestniczyło stale 18 wolontariuszy 

oraz stażysta. W ramach „Dni otwartych drzwi” oraz podczas pikniku rodzinnego,  

promowano projekt. 

  

4.18 „Barka to Nasze Miejsce” – Fundacji Możesz Więcej w Bilczy. 

Zadanie to realizowano na bazie Świetlicy Środowiskowej BARKA w miejscowości 

Nowiny. 

Zrealizowano w nim : 

- zajęcia integracyjne; 

- zajęcia tematyczne, w ramach sekcji dziennikarstwa, filmowej, fotograficznej, 

   kabaretowej, muzycznej, plastycznej; 

- pomoc (w zakresie przedmiotów ścisłych i humanistycznych) dla dzieci mających 

   trudności w nauce; 

- konkursy i prezentacje; 

      - cykliczne spotkania z okazji świąt i innych wydarzeń (andrzejki, mikołajki, wigilia 

         świetlicowa).  
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W zajęciach uczestniczyło grupa 24 dzieci/młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. W ramach 

doposażenia świetlicy zakupiono meble, kamerę cyfrową, rzutnik, aparat fotograficzny, gry  

i inne przedmioty do wykorzystania podczas organizowanych zajęć. Nawiązano kontakty  

z instytucjami lokalnymi (GOPS, Kurator, Pedagog szkolny, Policja itp.). 

 

4.19 „Podajmy sobie ręce” – Gminy Czerniejewo. 

Działaniami w projekcie objęto 25 – 50 uczestników. Projekt realizowano w ramach 

Placówki Wsparcia Dziennego w Czerniejewie z Filią w Żydowie. W niektórych 

działaniach projektu uczestniczyło około 100 osób m.in. w pikniku rodzinnym,  

w wieczorze wspomnień,  spotkaniu „Magiczne święta” i spotkaniu andrzejkowym, 

podczas zajęć sportowych. Zaangażowano 23 wolontariuszy, a także seniorów. 

Zakupiono niezbędne materiały i sprzęt 

W ramach projektu zrealizowano m.in: 

                  - zajęcia jazdy konnej, kulinarne, rękodzielnictwo, zajęcia socjoterapeutyczne, 

               komputerowe, sportowe; 

- piknik rodzinny „Podajmy sobie ręce”; 

- spotkanie „W rodzinie siła”; 

- wieczór wspomnień „Byli z nami w Żydowie”; 

- spotkanie „Patriotyzm wczoraj i dziś”; 

- wycieczkę do Warszawy; 

- spotkanie andrzejkowe „czy mogą ci powróżyć”; 

      - wyjazd do teatru w Gnieźnie, na basen, do fabryki bombek oraz inne działania  

          wg harmonogramu. 

 

4.20. „Razem śmielej i weselej” -  Gminy Międzyzdroje. 

Projekt realizowany był na bazie Świetlicy Środowiskowej „Iskierka” w Międzyzdrojach 

dla 26 dzieci. Wzięło w nim udział  25 rodziców/opiekunów. Zrealizowano: 

- wyjazd kolonijny z programem profilaktycznym do Władysławowa; 

- zajęcia socjoterapeutyczne; 

- zajęcia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sheborne; 

- warsztaty plastyczno – techniczne; 

- dwa wyjazdy integracyjne. 

Zapewniano posiłki. Zakupiono niezbędny sprzęt radiomagnetyczny, laminator, liczne 

pomoce dydaktyczne do zajęć specjalistycznych, socjoterapii, artykuły papiernicze, drobne 
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narzędzia i farby, plansze, gry, pomoce multimedialne, tablice magnetyczne. Z porad 

psychologa skorzystało 10 rodzin. Pomimo nawiązania współpracy z pup nie udało się 

pozyskać osoby bezrobotnej do pracy podczas realizacji  tego zadania. 

 

5. EFEKTY PROGRAMOWE 

 

Realizacja zadań w programie przyczyniła się do: 

 

 rozwijania działalności socjoterapeutycznej w placówkach wsparcia dziennego dla 

dzieci i młodzieży; 

  tworzenia w placówkach świetlicowych nowych miejsc pracy, staży oraz innych form 

wsparcia dla bezrobotnych przy udziale powiatowych urzędów pracy; 

 zaangażowania wolontariuszy;  

 zaangażowania do 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, 

niewydolnych wychowawczo,  przy uwzględnieniu terenów wiejskich; 

 zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie zajęć i wypoczynku.  

 

Najważniejsze efekty 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; 

 angażowania wolontariuszy  przy realizacji dofinansowanych projektów.  
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TABELA 2. Liczba dzieci /młodzieży i osób bezrobotnych objętych wsparciem  

w placówkach świetlicowych dofinansowanych w 2015 roku w Programie 

 z uwzględnieniem zaangażowania wolontariuszy 

Lp. Nazwa oferenta 

Placówka 

wsparcia 

dziennego  – na 

bazie której 

realizowane było 

dofinansowane 

zadanie publiczne 

Tytuł zadania 

Liczba 

dzieci/młod

zieży objęta 

wsparciem 

w ramach 

projektów 

Liczba osób 

bezrobotny

ch objęta 

wsparciem 

w ramach 

projektów 

Liczba 

wolontari

uszy 

uczestnic

zących w 

projektac

h 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Janowskie 

Stowarzyszenie 

Niesienia Pomocy 

„Humanus” w 

Janowie Lubelskim 

ul. Bohaterów 

Porytowego 

Wzgórza 23 

23-300 Janów 

Lubelski 

 

 

Filia Świetlicy 

Środowiskowej „ 

„Stokrotka” 

ul. Szewska 1 

23-300 Janów 

Lubelski 

„Świetlica – 

Dzieci – 

Praca” na 

rzecz 

wsparcia 

dziecka i 

rodziny w 

gminie, w 

latach 2011 -

2015 

30 2 - 

2. Miasto Piastów 

05-820 Piastów 1 

Świetlica 

Środowiskowo – 

Integracyjna 

„Dom Jana Pawła 

II 

ul. 11 – go 

Listopada 8 

05-820 Piastów 

Wysportowan

e Świetliki 

50 1 4 

3. Gmina Łapy/ 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Łapach 

ul. Sikorskiego 24 

18-100 Łapy 

Świetlica 

Socjoterapeutyczna 

„Świat w kolorach” 

ul. Główna 50 

18-100 Łapy 

„Uśmiech nie 

trwa dłużej 

niż chwila, ale 

jego 

wspomnienie 

zostaje na 

długo…” 

67 2 - 

4. Gmina Miasto 

Pszów 

ul. Pszowska 534 

44-370 Pszów 

Świetlica 

Środowiskowa w 

Pszowie 

Osiedle Kościuszki 

38-40 

44-370 Pszów 

 

„Świat Okiem 

Dziecka” 

27 - 2 

5. Gmina Jonkowo 

ul. Klonowa 2 

11-042 Jonkowo 

Świetlica 

Socjoterapeutyczna 

w Szałstrach 

11—042 Jonkowo 

 

„Ciekawość – 

pierwszy 

stopień do 

Świetlicy” 

66 - 19 
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6. Urząd Miasta i 

Gminy w 

Swarzędzu 

ul. Rynek 1 

62-020 Swarzędz 

Placówka Wsparcia 

Dziennego „Nasza 

Dziupla” 

Os. 

Kościuszkowców 

26 

62-020 Swarzędz 

 

Kompleksowy 

rozwój oferty 

programowej 

w świetlicy 

socjoterapeut

ycznej „Nasza 

Dziupla” w 

Swarzędzu 

38 - *  

7. Miasto Piotrków 

Trybunalski 

ul. Pasaż Karola 

Rudowskiego 10 

97-300 Piotrków 

Trybunalski 

Środowiskowa 

Świetlica 

Socjoterapeutyczna 

„Bartek” w 

Piotrkowie 

Trybunalskim 

ul. Norwida 4 z 

oddziałami 

„Słoneczko”, ul. 

Sienkiewicza 8, 

„Tęcza”, ul. 

Broniewskiego 5; 

„Wierzeje”, ul. 

Wrzosowa 8 w 

Piotrkowie 

Trybunalskim 

 

„Odnaleźć 

radość bycia 

razem” 

w ramach 

programu 

„Świetlica – 

Dzieci – 

Praca” na 

rzecz 

wsparcia 

dziecka i 

rodziny w 

gminie 

130 4 2 

8. Gmina Kęty 

ul. Rynek 7 

32-650 Kęty 

Świetlica 

Środowiskowa w 

Kętach im. hn. 

Bronisławy Zbylut 

ul. Sobieskiego 41 

32-650 Kęty 

Razem 

zdrowo i 

ekologicznie – 

poszerzenie 

programu 

pracy 

świetlicy 

środowiskowe

j w Kętach na 

rzecz 

wychowankó

w i ich rodzin 

 

30 2 - 

9. Stowarzyszenie 

SOS Wioski 

Dziecięce w Polsce 

Al. Wilanowska 

309a 

Warszawa 

Placówka Wsparcia 

Dziennego 

„JUTRZENKA” 

ul. Jutrzenki 1 

20-538 Lublin 

„Świetlica – 

Dzieci – 

Praca” 

20 2 - 

10. Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

ul. Batorego 15 

66-440 Skwierzyna 

Placówka wsparcia 

dziennego 

Świetlica 

Środowiskowa „U 

Kubusia Puchatka” 

ul. Mickiewicza 1 

66-440 Skwierzyna 

Mama, tata i 

ja. 

Dziecko w 

przyjaznym 

środowisku i 

rodzinie 

30 - 10 
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11. Fundacja Otwarte 

Serce 

ul. Warszawska 50 

05-270 Marki 

Młodzieżowy Klub 

Socjoterapeutyczny 

„Otwarte Serce” 

ul. Spokojna 9 

05-260 Marki 

„Spełniać 

marzenia” 

30 - * 

12. Zgromadzenie 

Sióstr Służebniczek 

Bogarodzicy 

Dziewicy 

Niepokalanie 

Poczętej 

ul. Bojanowskiego 

8-10 

39-200 Dębica 

Placówka Wsparcia 

Dziennego 

„Promyki Nadziei” 

ul. Krakowska 15 

39-200 Dębica 

Świetlica i 

rodzina jak 

zgrana 

drużyna 

65 1 - 

13. Gmina Wejherowo 

Os Przyjaźni 6 

84-200 Wejherowo 

Placówka wsparcia 

dziennego w 

Warszkowie 

Warszkowo 4 

84-252 Zamostne 

„Najlepsza 

drużyna to 

moja 

rodzina” 

 

15 2 * 

14. Towarzystwo 

Salezjańskie 

Inspektoria pw. św. 

Wojciecha 

ul. Jana Bosko 1 

64-920 Piła 

Ognisko 

Wychowawcze 

„Nasz Dom” 

Plac Konstytucji 3-

go Maja 2 

74-400 Dębno 

Prowadzenie 

świetlicy 

socjoterapeut

ycznej na 

terenie 

Gminy Dębno 

poprzez 

Ognisko 

Wychowawcz

e „Nasz Dom” 

30 1 - 

15. Caritas Diecezji 

Kaliskiej 

ul. Prosta 1a 

62-800 Kalisz 

Świetlica 

Samarytanin 

Kaliski Dom 

Opieki Caritas 

Diecezji Kaliskiej 

ul. Stawiszyńska 

20 

62-800 Kalisz 

Lepsi my, 

lepsza 

rodzina – tak 

każde dziecko 

chce się 

rozwijać 

30 - - 

16. Parafia Rzymsko – 

Katolicka pw. 

Wniebowzięcia 

NMP Parafialny 

Zespół Caritas w 

Szprotawie 

ul. Piastowska 5 

67-300 Szprotawa 

Świetlica  

działająca jako 

placówka wsparcia 

dziennego przy 

Parafii Rzymsko – 

Katolickiej pw. 

Wniebowzięcia 

NMP w 

Szprotawie, ul. 

Piastowska 5, 67-

300 Szprotawa i 

Parafialnym 

Zespole Caritas 

 

„Szanse i 

możliwości 

dla dzieci i 

młodzieży ze 

Szprotawy” 

20 - 6 
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17. Gmina Lewin 

Brzeski 

ul. Rynek 1 

49-340 Lewin 

Brzeski 

Świetlica 

Terapeutyczna w 

Lewinie Brzeskim 

ul. Moniuszki 41A 

49-340 Lewin 

Brzeski 

 

Działamy, 

Tworzymy i 

Odkrywamy 

Siebie. 

Świetlica 

sztuki i 

terapii dla 

dziecka i 

rodziny. 

        48  1 18 

18. Fundacja Możesz 

Więcej 

Bilcza 

ul. Jeżynowa 30 

26-026 Morawica 

Świetlica 

Środowiskowa 

BARKA 

ul. Przemysłowa 2 

26-052 Nowiny 

Barka to 

Nasze Miejsce 

24 - - 

19. Gmina 

Czerniejewo 

ul. 21 Stycznia 4 

62-250 

Czerniejewo 

 

Placówka Wsparcia 

Dziennego w 

Czerniejewie 

ul. Plac 21 

Stycznia 4 

62-250 

Czerniejewo 

z Filią w Żydowie 

ul. Kościuszki 34 

62-241 Żydowo 

 

„Podajmy 

sobie ręce” 

50 - 23 

20. Gmina 

Międzyzdroje 

ul. Książąt 

Pomorskich 5 

72-500 

Międzyzdroje 

 

Świetlica 

Środowiskowa 

„Iskierka” 

ul. Kolejowa 29 

w Międzyzdrojach 

„Razem 

śmielej i 

weselej” 

26 - - 

  RAZEM  826 18 84 

* brak pełnych danych liczbowych 

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

 

Dofinansowane w roku 2015 placówki wsparcia dziennego, zapewniały specjalistyczną 

pomoc dla co najmniej 826 osobowej  grupy dzieci i młodzieży. Liczba ta ulegała zmianie,  

w tym często zwiększała się w niektórych projektach w zależności od liczby osób 

uczestniczących w poszczególnych zajęciach, czy w ramach organizowanych imprez lub 

wyjazdów.  

Podczas realizacji zadań programowych w roku 2015, wsparciem objęto 18 osób 

bezrobotnych. Realizowano dla nich staże, zatrudnienie stałe, zatrudnienie w ramach umowy 

zlecenia, prace społecznie użyteczne. Ponadto w formie wolontariatu zaangażowano co 

najmniej 84  osoby.  
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W działaniach uczestniczyła również grupa rodziców/opiekunów dzieci oraz rodzeństwa.  

W grupie tej znalazły się  co najmniej 252 osoby. 

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 instytucji pomocy 

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

lokalnych, działających w gminach. 

Sprawozdania końcowe z realizacji dofinansowanych projektów, zatwierdzone zostały  

w terminie tj. do 15 marca 2016 r. 

 

6. PODSUMOWANIE 

 

Działalność w Programie realizowana była sukcesywnie w latach 2011 – 2015. Na  ten cel, 

corocznie przeznaczano środki finansowe w wysokości 800 000 zł. W latach tych wsparciem 

objęto ponad 6 tysięcy dzieci i młodzieży, w tym: 

- w roku 2011 ok.  900 dzieci/młodzieży;  

- w roku 2012 ok.1800 dzieci i młodzieży;  

- w roku 2013 ok.1106 dzieci i młodzieży;  

- w roku 2014 ok.1400 dzieci i młodzieży;  

- w roku 2015 ok.  826 dzieci i młodzieży. 

Program cieszył się dużym zainteresowaniem wśród organizacji pozarządowych i gmin.  

 

sporządziła: Renata Puczyńska   

zweryfikowała: Aneta Kowalska                       

akceptował: Paweł Nogacki Zastępca Dyrektora DPS 
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