
Sprawozdanie merytoryczne 2018 rok 

 

W roku 2018 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 14 dzieci i młodzieży w wieku 9 – 17 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, a także nauki pisania, czytania i liczenia. 

Każdego dnia dzieci otrzymywały podwieczorek oraz ciepłe napoje. 

 

Poza codziennymi zajęciami edukacyjno – wychowawczymi zorganizowaliśmy następujące 

wydarzenia: 

− cotygodniowe warsztaty kulinarne z degustacją potraw, 

− warsztaty piękności i zdrowia dla dziewczynek, z nauką dbania o codzienną higienę, 

szczególnie podczas menstruacji, 

− warsztaty krawieckie w świetlicy – 25 spotkań, podczas których dzieci szyły lalki i ubranka 

dla lalek, a także robiły spódniczki i szaliki dla lalek na szydełku. Po skończonych warsztatach 

zorganizowaliśmy akcję: gwiazdkową paczkę dla dzieci z Pakistanu, w którą włączyliśmy 

lokalną społeczność. Przygotowaliśmy paczkę, do której włożyliśmy 27 lalek i 15 piłek do 

footballu i wysłaliśmy ją dla dziewczynek i chłopców z sierocińca w Pakistanie. 

− zajęcia teatralne z Anną Mania – aktorką Teatru Norwida w Jeleniej Górze, 

− wyjścia na lodowisko, 

− zajęcia stolarskie, podczas których dzieci budowały budki lęgowe i domek dla jeża, które 

potem wieszaliśmy i ustawiliśmy w lesie i w ogrodzie, 

− wyjścia do kręgielni, 

− wycieczki do lasu, 

− podchody z wolontariuszami lokalnych szkół średnich, 

− zajęcia sportowe, 



− ogniska, 

− zajęcia muzyczne. 

 

W ramach profilaktyki uzależnień zorganizowaliśmy 10 spotkań, w tym 2 z terapeutą uzależnień i 8 

spotkań – pogadanek z neofitami ośrodka MONAR. 

Każdego roku organizujemy co najmniej 2 spotkania z praktyczną nauką udzielania 1 pomocy 

przedmedycznej, z wykorzystaniem fantoma. 

 

Podczas zimowiska w roku 2018 zrealizowaliśmy następujący plan wypoczynku: 

− gry i zabawy w świetlicy i w lesie, z budowaniem szałasu na śniegu i ogniskiem 

− wycieczkę na zamek Chojnik + zjeżdżanie z górki na jabłuszkach, 

− wycieczkę do Zoo w Goerlitz (Niemcy), 

− wyjście do kina 

− wycieczkę do muzeum klocków Lego, 

− wyjazd najstarszej trójki podopiecznych na tygodniowy obóz młodzieżowy w Karłowicach. 

 

Tak jak co roku, zorganizowaliśmy w grudniu uroczystą kolację wigilijną, na którą zaprosiliśmy 

dzieci, wolontariuszy, rodziców/opiekunów dzieci. Podczas wigilii dzieci i młodzież otrzymała 

paczki wg listów marzeń napisanych do Mikołaja. Rodziny otrzymały ciasta podarowane nam przez 

lokalne cukiernie. 

W czasie całego roku szkolnego zorganizowaliśmy 11 wyjazdów do cieplickich Term, ponadto 

wycieczkę do Ranczo Grapa – z ogniskiem, karmieniem zwierząt i zabawą w parku linowym. 

Z okazji Dnia Dziecka pojechaliśmy do Karpacza do Papugarni i wzięliśmy udział w festynie dla 

dzieci i młodzieży przygotowanym przez miasto Karpacz. 

Jesienią i zimą zorganizowaliśmy – tylko dla chłopców – 3 weekendy wyzwania z elementami 

survivalu, w zamku w Płakowicach. 

Na zakończenie roku szkolnego – spływ kajakowy Bobrem, z ogniskiem, pieczeniem kiełbasek. 

 



Podczas wakacji wysłaliśmy troje dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin na tygodniowy rodzinny 

obóz na Mazurach. Letni wypoczynek odbywał się w lesie, nad jeziorem. Dzieci miały do dyspozycji 

całoroczny domek z łazienką, na stołówce posiłki typu: szwedzki stół, w ciągu dnia: warsztaty – do 

wyboru- lepienie gliny, zawody kostki rubika, zajęcia sportowe, pływanie kajakiem, rowerkiem 

wodnym, pływanie w jeziorze, warsztaty urody, warsztaty survivalowe, grę w piłkę, zbieranie jagód, 

rozmowy z rówieśnikami oraz beztroskie nic nierobienie na hamakach. 

To, co dla nas najważniejsze – dzieci i młodzież, która systematyczne uczęszcza na zajęcia w naszej 

świetlicy otrzymuje promocję do następnej klasy, rozwija się, planuje, marzy, zdobywa nowe 

kompetencje. 


