
Sprawozdanie merytoryczne 2019 rok 

 

W roku 2019 Stowarzyszenie prowadziło przez cały rok szkolny świetlicę dla dzieci i 

młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Świetlica była otwarta w dni 

szkolne, w godz. 14.00 – 19.00, objęliśmy opieką 12 dzieci i młodzieży w wieku 10 – 18 lat. 

Każdego dnia podopieczni świetlicy odrabiali lekcje, jeśli była taka potrzeba – z pomocą 

map, słowników, Internetu. W placówce dzieci również czytały lektury. W godzinach 14.00 

– 16.00 mogły korzystać ze wsparcia wolontariuszy – podczas indywidualnych zajęć 

wyrównawczych z języków obcych, matematyki, chemii, biologii, geografii, historii. 

Każdego dnia dzieci otrzymywały podwieczorek oraz ciepłe napoje. 

 

W godz. 16.30 – 19.00 odbywały się warsztaty tematyczne: 

- warsztaty kulinarne: wspólne gotowanie, pieczenie, smażenie potraw i degustacja (18 

x) 

- integracyjny warsztat wyszywania „przytul nieswojego dziadka, pokochaj 

czyjegoś wnuka”, z udziałem dzieci, młodzieży i seniorów Domu Pomocy Społecznej (7x) 

- zajęcia w ogrodzie – przygotowanie ziemi, wysiew nasion, pielęgnacja roślin, 

podlewanie, przycinanie starych gałęzi, grabienie, przekopywanie, nauka kompostowania, 

konstruowanie płotków, malowanie, wieszanie budek lęgowych, ustawianie budki dla jeża 

(69 h) 

- warsztat stolarski -nauka obsługi narzędzi: wyrzynarki, wkrętarki, wiertarki, budowa 

budek lęgowych, domku dla jeża (10 warsztatów x 2,5 h) 

- ćwiczenia pierwszej pomocy przedmedycznej: zajęcia z ratownikiem medycznym z 

użyciem fantoma (2x/ rok, każdorazowo 2,5 h) 

- warsztat artystyczny: malowanie na kartonie, malowanie liści, kamieni, konstrukcji 

przestrzennych, lepienie gliny (10 x) 

- nauka pływania i zabawy w wodzie – wyjazdy na Termy Cieplickie – dwa razy w 

miesiącu (20x) 

- warsztat zdrowia i urody – zajęcia edukacyjne dla dziewczynek ( 5 spotkań x 3 h) 

- ogniska – z pieczeniem kiełbasek i nauką prawidłowego zachowania na biwaku (4 x) 

- gry terenowe – 2x 



- zajęcia muzyczne (15 h) 

- lodowisko – (10 x) 

- warsztat krawiecki (10 spotkań x 2h) 

 

W czasie ferii zimowych zorganizowaliśmy zimowisko, z wycieczką do Ranczo Grapa, na 

zamek Chojnik, z wyjściem do wrotkarni, na strzelnicę, na lodowisko, do bunkrów 

podziemnych Time Gates, z wyjazdem do Niemiec do ZOO w Görlitz, do Karpacza – do Parku 

wodnego Tropikana, z wyjściem do kina. Dla trójki najstarszych podopiecznych 

zorganizowaliśmy pięciodniowy wyjazd na obóz młodzieżowy do Karłowic. 

W grudniu zorganizowaliśmy kolację wigilijną dla dzieci, zaproszonych rodziców, 

pedagogów i wolontariuszy świetlicy (29 osób), rozdaliśmy 12 paczek - prezentów dla dzieci 

+ 3 paczki dla młodszego rodzeństwa naszych podopiecznych oraz 5 paczek żywnościowych 

dla najbardziej potrzebujących rodzin. 

 

Wydarzenia specjalne: 

- wyjazd z dziećmi do Wrocławia na spotkanie z Nickiem Vujicicem 

- spotkanie z Rafałem Fronią – himalaistą 

- spotkanie z misjonarzem Willem Grahamem 

- wyjazd edukacyjny do pasieki Wojków 

- świętowanie 18 tych urodzin najstarszego kolegi ze świetlicy z upieczonym przez nas 

tortem 

- weekend wyzwania – trzydniowy wyjazd dla chłopców do zamku w Płakowicach z 

elementami surviwalu 

- spływ kajakowy doliną Bobru z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek 

 

Wyjazd letni na Mazury – czworo najbardziej potrzebujących dzieci z naszej świetlicy 

pojechało pod opieką pedagoga na obóz rodzinny na Mazury. Na obozie grupa mieszkała w 

drewnianym domku całorocznym z łazienką, w lesie, w pobliżu jeziora. Na obozie odbywały 

się zorganizowane zajęcia skautingu, artystyczne, lepienia gliny, sportowe, podchody, 

pływanie w jeziorze i na kajakach, ogniska, warsztaty rozwojowe dla młodzieży, spotkania z 

psychologiem, gry i zabawy grupowe. 


