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Nisko,dnia:2019-01-31  

Sprawozdanie  
 z  realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie i Mieście Nisko 

na lata 2017-2019  za rok 2018 

adres http://www.naszops.nisko.pl,  e- mail : ops.nisko@ops-nisko.pl 

 
 

W dniu 23 lutego 2017 roku Uchwałą Nr XXXIII/242/17 Rada Miejska w Nisku  przyjęła Gminny Program Wspierania 

Rodziny w Gminie i Mieście Nisko  lata 2017-2019 . 

Z realizacji Programu Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku co roku zobowiązany jest przedłożyć 

sprawozdanie i ocenić stopień realizacji założonych celów  w oparciu o zaplanowane wskaźniki. 

W Programie przewidziana jest także ewaluacja okresowa zadań, ale z uwagi na bieżący monitoring działań ostateczny 

raport przedstawiony zostanie na koniec 2019 roku. Z tego właśnie raportu zostaną wysunięte wnioski które posłużą do 

opracowania Programu ( zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny) na kolejne 3 lata. 

Misję Programu  na lata 2017-2019 nazwano „Kompleksowe wsparcie rodzin przeżywających trudności   

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz dzieci w tych rodzinach z terenu Gminyi Miasta Nisko”.  

Program zakłada 2 główne cele strategiczne : 

1.Zbudowanie spójnego systemu wsparcia dla rodzin  z problemami opiekuńczo - wychowawczymi na terenie Gminy  

 i Miasta Nisko . 

2.Przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci z terenu Gminy i Miasta Nisko poza rodziną biologiczną 

 

Realizację  Programu, w szczególności ocenę jego efektów można przedstawić analizując tabelarycznie osiągnięte 

wskaźniki Programu. 

 

Działania do celów operacyjnych Programu  

Założone 
wskaźniki  

w 2018 

roku 

Osiągnięte 

wskaźniki 

w 2018 roku 

 
 

Charakterystyka wskaźnika  

 

 

Wskaźnik 

liczbowy  

 

Wskaźnik 

liczbowy  

  

CCeell  ooppeerraaccyyjjnnyy  nnrr  11..PPoopprraawwaa  jjaakkoośśccii  ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiaa  ii  rroozzwwóójj  ssyysstteemmuu  wwssppaarrcciiaa  ddllaa  rrooddzziinn  zz  pprroobblleemmaammii  ooppiieekkuuńńcczzoo  

  ––  wwyycchhoowwaawwcczzyymmii  nnaa  tteerreenniiee  GGmmiinnyy  ii  MMiiaassttaa  NNiisskkoo 

1. Dokonanie przeglądu obowiązujących procedur 
 i przepisów prawnych w zakresie wspierania rodzin  

z problemami opiekuńczo – wychowawczymi 

 i będących  w kryzysie.  

Liczba 

dokumentów 

i procedur 
podlegających 

przeglądowi 

 

0 

 

3 

 
 
Zmiana regulaminu PWD, 
orazprocedury  
dokumentowania  pracy 
asystenta  

2. Dostosowanie obowiązujących i procedur  
i opracowanie nowych procedur, zaleceń 

i wytycznych w zakresie wspierania rodzin  

z problemami opiekuńczo –wychowawczymii 
będących  w kryzysie.  

Liczba 

dostosowanych 
i opracowanych 

dokumentów 

 
0 

 
0 

j/w  

http://www.naszops.nisko.pl/
http://www.naszops.nisko.pl/
http://www.naszops.nisko.pl/
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3. Rozwój infrastruktury Placówek Wsparcia 

Dziennego funkcjonujących na terenie Gminy  

i Miasta Nisko i dalsze ich finansowanie.   

Liczba Placówek  

Wsparcia Dziennego   

4 6 Na terenie GiM Nisko  w 

strukturze OPS 

funkcjonowały w 2018 

roku  4 PWD o 

charakterze opiekuńczym 

finansowane  z budżetu 

Gminy  oraz 2 placówki 

działające zgodnie z 

wydanym zezwoleniem 

przez Gminę –

prowadzone przez ZHP  

w charakterze 

podwórkowym 

4. Zwiększanie kompetencji zawodowych 

pracowników socjalnych w zakresie udzielania 

wsparcia i pomocy rodzinom z problemami 
opiekuńczo – wychowawczymi i będącymi   

w kryzysie poprzez szkolenia.  

Liczba 

przeszkolonych 

pracowników 
socjalnych `  

4 5 Pracownicy socjalni OPS brali  
udział w szkoleniach w cyklu 
szkoleń „Bliżej rodziny” 
organizowanych przez ROPS w 
Rzeszowie, uczestniczyli w 

okresowych ocenach sytuacji 
dziecka  organizowanych przez 

Dom Dziecka w Rudniku,  
PCPR w Nisku, Sąd  

Rejonowy w Nisku  

5. Zwiększenie kompetencji zatrudnionych asystentów 

rodziny poprzez ich szkolenia oraz finansowanie tych 
szkoleń.   

Liczba 

przeszkolonych 
asystentów rodziny   

1 1 Asystent systematycznie podnosi 

wiedzę i umiejętności w cyklach 
szkoleniowych dla asystentów 

rodzin, współpracuje z grupą 

wsparcia utworzoną przez 
asystentów w ramach wymiany 

doświadczeń  

6. Zwiększenie zakresu działań Klubu  

Integracji Społecznej poprzez organizowanie w nim 

wsparcia dla rodzin z problemami opiekuńczo - 

wychowawczymi i będących 

 w kryzysie 

 
 

 

 
 

 

Liczba osób 

biorących udział  
w KIS z rodzin 

 z problemami 

opiekuńczowychowa
wczymi lub 

będącymi  

w kryzysie 

7 4 W 2018 roku KIS w ramach 

 IV edycji zajęć włączył do 

aktywizacji 4 kobiety z rodzin 

objętych nadzoremkuratora, 

wsparciem asystenta rodziny, 

zagrożonych umieszczeniem  

dzieci w pieczy zastępczej   

w celu nabycia przez nich 
umiejętności opiekuńczo 

wychowawczych 
i radzenia sobie z problemami 

wychowawczymi 1 osoba 
została skreślona z uczestnictwa 

7. Dążenie do stworzenia na terenie Gminy  
i Miasta Nisko rodzin wspierających.   

Liczba rodzin 
wspierających   

0 0 Nie stwierdzono takiej potrzeby 

8. Współdziałanie z instytucjami działającymi w 

obszarze dzieci  i młodzieży w tym: przedszkolami; 

szkołami; świetlicami; domem dziecka; sądem; 
poradnią psychologiczno-pedagogiczną  i innymi.  

Liczba instytucji   10 12 Dom Dziecka, Sąd – kuratorzy , 

Ośrodek Kuratorski, Poradnia 

Psychol. Pedagogiczna PCPR- 

koordynator pieczy zastępczej, 

pedagodzy szkół  podstawowych 

i gimnazjów, GZI, PWD  
9. Inicjowanie spotkań i konsultacji  

 z instytucjami i podmiotami działającymi 
 w obszarze wspierania dzieci i młodzieży.   

Liczba  
spotkań/konsultacji   

3 5 Spotkania z 
przedstawicielami KPP, 

Sądem, Poradni Leczenia 
Uzależnień 

10.Zwiększenie dostępności poradnictwa 
psychologicznego  i prawnego poprzez 

zatrudnianie odpowiednich specjalistów.  

Liczba zatrudnionych 
specjalistów   

2 2  Zatrudniono na umowy zlecenie 
w OPS w Nisku psychologa  

i radcę prawnego, w OPS działa 

też punkt nieodpłatnej pomocy 
prawnej  

11. Współfinansowanie pobytu dziecka 
 w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 

placówce opiekuńczo - wychowawczej, regionalnej 
placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub 

interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.  

Liczba dzieci 
umieszczonych   

19 26 W roku 2018 OPS 
,współfinansował pobyt 26 

dzieci w pieczy zastępczej  
w tym też roku -1mieszkanka 

opuściła placówkę jako 

pełnoletniaz uwagi na 

macierzyństwo 
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CCeell  ooppeerraaccyyjjnnyy  nnrr  22  ..ZZwwiięękksszzeenniiee  ddoossttęęppnnoośśccii  ii  jjaakkoośśccii  wwssppaarrcciiaa  ddllaa  rrooddzziinn  pprrzzeeżżyywwaajjąąccyycchh  ttrruuddnnoośśccii  ooppiieekkuuńńcczzoo  

  ––  wwyycchhoowwaawwcczzee  lluubb  bbęęddąąccyycchh  ww  kkrryyzzyyssiiee  nnaa  tteerreenniiee  GGmmiinnyy  ii  MMiiaassttaa  NNiisskkoo 

1. Udzielanie pomocy finansowej rodzinom  

z problemami opiekuńczo – wychowawczymi  
i będącym w kryzysie poprzez system pomocy 

społecznej mającej na celu przeciwdziałanie 

marginalizacji  i degradacji społecznej rodziny.  

Liczba rodzin 

otrzymujących 
pomoc finansową  

30 45 Z uwagi na bezradność   

w sprawach opiekuńczo 
wychowawczych 

 i prowadzeniu gospodarstwa 

domowegoOPS w 2018 roku 
objął wsparciem 45 rodzin  

2. Udzielanie pomocy rzeczowej rodzinom  

z problemami opiekuńczo – wychowawczymi 

 i będącym w kryzysie poprzez system pomocy 
społecznej mającej na celu przeciwdziałanie 

marginalizacji  i degradacji społecznej rodziny.  

Liczba rodzin 

otrzymujących 

pomoc rzeczową   

35 45 j/w  

3. Zapewnienie poradnictwa specjalistycznego 
rodzinom z problemami opiekuńczo – 

wychowawczymi i będącym w kryzysie dążącego do 

przeciwdziałania dezintegracji rodziny, wzmocnienia 
jej roli i funkcji oraz rozwijania jej umiejętności 

opiekuńczo - wychowawczych (prawnego, 

socjalnego, pedagogicznego, psychologicznego). 

Liczba rodzin 
objętych 
poradnictwem  
prawnym  

10 32 z grupy j/w  

Liczba rodzin 
objętych 

poradnictwem 

socjalnym  

15 45 j/w  

Liczba rodzin 

objętych 
poradnictwem 

pedagogicznym   

20 27 Głównie rodziny objęte opieką 

asystenta, rodziny z dziećmi 
sprawiającymi trudności w 

nauce , wagarujące, z nadzorem 

kuratorskim  

Liczba rodzin 

objętych 

poradnictwem 
psychologicznym  

10 13 Rodziny uczestniczące   
w KIS,   

oraz z problemami przemocy  

4. Praca socjalna z rodzinami i osobami, w których 

występują problemy opiekuńczo - wychowawcze i 
będących w kryzysie mająca na celu integrację 

rodziny oraz dążenie w przypadkach tego 

wymagających do jej reintegracji.  

Liczba rodzin   41 45 
j/w  

Liczba osób   51 93 j/w  

5. Dalsze zatrudnianie asystentów rodziny 

udzielających wsparcia rodzinom z problemami 
opiekuńczo – wychowawczymi i będących w 

kryzysie.  

Liczba 

zatrudnionych 
asystentów rodziny   

1 1 Umowa o pracę stanowisko 

asysty rodzinnej w strukturze 
OPS, dofinansowanie 

zatrudnienia w ramach  

Program Asystent rodziny  

6. Edukowanie rodzin i osób  z problemami 

opiekuńczowychowawczymi i będących  

w kryzysie w zakresie planowania rodziny 

 i prawidłowego funkcjonowania rodziny,   

w szczególności zagrożonych odebraniem 

dzieci i objętych nadzorem kuratora przez  
pracowników socjalnych, asystentów rodziny i udział 

w zajęciach Klubu Integracji Społecznej (integracja 

 i reintegracja rodziny).  

Liczba osób   40 32 
Uczestnicy  

KIS,współmałżonkowie, osoby 
z którymi pracuje w środowisku 

asystent rodziny  

Liczba rodzin  22 19 j/w  

7. Przeciwdziałania umieszczaniu dzieci poza 

rodziną biologiczną poprzez prowadzenie 
comiesięcznego monitoringu sytuacji dzieci z rodzin  

z problemami opiekuńczo – wychowawczymi 

 i będących w kryzysie.  

Liczba 

monitoringów   
190 211 Rodziny objęte asystenturą, 

rodziny  z nadzorem 
kuratorskim – okresowa ocena 

funkcjonowania dla sądu , 

pracą socjalna w rodzinach  
gdzie wychowują się dzieci  

z których  pozostałe dzieci 

znajdują się w piczy zastępczej 
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8. Kierowanie dzieci i młodzieży  rodzin  
z problemami opiekuńczo- wychowawczymi  

i będących w kryzysie do Placówek Wsparcia 

Dziennego funkcjonujących na terenie Gminy i Miasta 
Nisko.  

Liczba skierowanych 
osób   

30 116 Zasady kierowania  dzieci do 
PWD określa regulamin 

Placówek, kwalifikacja 

następuje poprzez 
zweryfikowanie rodziny 

 i dziecka przez 
wychowawcę PWD, 

decyzję o uczestnictwie 

podejmuje Kierownik OPS 

9. Zapewnienie w sytuacjach tego wymagających 

pomocy rodziny wspierającej.  

Liczba rodzin 

wspierających   
0  0  Nie stwierdzono potrzeb  

10. Kontynuowanie współpracy 

  i wymiany informacji pomiędzy podmiotami i 

instytucjami pracującymi na rzecz dzieci i rodzin.  

Liczba podmiotów i 

instytucji 

współpracujących   

10 12 Wszystkie lokalne-szkoły, 

poradnie, placówki służby 

zdrowia, Sąd , KPP, 
Prokuratura, Ośrodek 

Kuratorski, PCPR  

 

PPoowwyyżżsszzaa  aannaalliizzaa  ppoozzwwaallaa  nnaa  ssttwwiieerrddzzeenniiee,,  żżee  ww  22001188  rrookkuu  ppooddeejjmmoowwaannee  ddzziiaałłaanniiaa  ww  oobbsszzaarrzzee  wwssppiieerraanniiaa  

rrooddzziinnyy  bbyyłłyy  zzggooddnnee  zz  zzaałłoożżeenniiaammii  ii  cceellaammii  PPrrooggrraammuu..  

 

Analizując ramy finansowe założeń operacyjnych Programu na 2018 roku należy stwierdzić,  

że zabezpieczone zostały środki na realizację zadań  głównie z budżetu gminy co pozwoliło na faktyczne 

działania na rzecz wspierania rodziny.  Przedstawia to zestawienie poniżej. 

 

Działania do celów operacyjnych 

Programu 

Ramy finansowe Programu   

w złotych 
Planowane 

Ramy finansowe Programu 

  w złotych 
Wykonane 

2018 2018 
Źródło finansowania 

 
Od w zł Do w zł W  zł 

Cel operacyjny nr 1  

1.Dokonanie przeglądu obowiązujących 

procedur i przepisów prawnych w zakresie 
wspierania rodzin z problemami opiekuńczo – 

wychowawczymi i będących w kryzysie. 
2.Dostosowanie obowiązujących procedur  
i opracowanie nowych procedur, zaleceń  

i wytycznych w zakresie wspierania rodzin 

 z problemami opiekuńczo - wychowawczymi  
i będących w kryzysie. 

0,00 0,00 0,00 bezkosztowo 

3. Rozwój infrastruktury Placówek Wsparcia 

Dziennego funkcjonujących na terenie Gminy 
 i Miasta Nisko i dalsze ich finansowanie. 

200 000 220 000 180 000 

 

Utrzymanie zatrudnienia 

i utrzymania PWD 
Dożywianiebudżet gminy 

4.Zwiększanie kompetencji zawodowych 
pracowników socjalnych w zakresie udzielania 

wsparcia i pomocy rodzinom z problemami 

opiekuńczo – wychowawczymi i będących i w 
kryzysie poprzez szkolenia. 
5. Zwiększenie kompetencji zatrudnionych 

asystentów rodziny poprzez ich szkolenia oraz 

finansowanie tych szkoleń. 

2 000 3 000 870,00 
 

Budżet gminy 
Bezpłatnie  z ROPS 
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6. Zwiększenie zakresu działań Klubu Integracji 

Społecznej poprzez organizowanie w nim 
wsparcia dla rodzin z problemami opiekuńczo - 

wychowawczymi i będących w kryzysie. 

5 000 8 000 9 000 Budżet gminy 

7. Dążenie do stworzenia na terenie Gminy  

i Miasta Nisko rodzin wspierających. 

0,00 0 00 0,00 - 

8. Współdziałanie z instytucjami działającymi 
w obszarze dzieci i młodzieży w tym: 

przedszkolami; szkołami; świetlicami; domem 

dziecka; sądem; poradnią psychologiczno-
pedagogiczną i innymi.  

9. Inicjowanie spotkań i konsultacji  

z instytucjami i podmiotami działającymi  
w obszarze wspierania dzieci i młodzieży. 

1 000 1 200 0,00 bezkosztowo 

10.Zwiększenie dostępności poradnictwa 

psychologicznego i prawnego poprzez 

zatrudnianie odpowiednich specjalistów. 

10 000 15 000 34 000 Budżet gminy 

11. Współfinansowanie pobytu dziecka w 

rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 
placówce opiekuńczo - wychowawczej, 
regionalnej placówce opiekuńczo - 

terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku 
preadopcyjnym. 

130 000 150 000 194 666 Budżet gminy 

Cel operacyjny nr 2 

1. Udzielanie pomocy finansowej rodzinom z 

problemami opiekuńczo – wychowawczymi i 

będącym w kryzysie poprzez system pomocy 

społecznej mającej na celu przeciwdziałanie 

marginalizacji i degradacji społecznej rodziny. 

40 000 45 300 63 800 

 

 

Budżet gminy Budżet 

wojewody 

2. Udzielanie pomocy rzeczowej rodzinom z 

problemami opiekuńczo – wychowawczymi i 
będącym w kryzysie poprzez system pomocy 

społecznej mającej na celu przeciwdziałanie 

marginalizacji i degradacji społecznej rodziny. 

45 000 50 000 68 000 Budżet gminy 

 

3.Zapewnienie poradnictwa specjalistycznego 

rodzinom z problemami opiekuńczo – 

wychowawczymi i będącym w kryzysie 
dążącego do przeciwdziałania dezintegracji 

rodziny, wzmocnienia jej roli i funkcji oraz 

rozwijania jej umiejętności opiekuńczo - 
wychowawczych (prawnego, socjalnego, 

pedagogicznego, psychologicznego). 
4.Praca socjalna z rodzinami i osobami,  

w których występują problemy opiekuńczo - 

wychowawcze i będących w kryzysie mająca na 
celu integrację rodziny oraz dążenie w 

przypadkach tego wymagających do jej 

reintegracji. 

1 500 2 000 0,00 Budżet gminy 

5. Dalsze zatrudnianie asystentów rodziny 

udzielających wsparcia rodzinom z problemami 
opiekuńczo – wychowawczymi i będących  

w kryzysie. 

65 000 70 000 54 421 

Budżet gminy 

Środki 

MRPiPS 

6. Edukowanie rodzin i osób z problemami 

opiekuńczowychowawczymi i będących  

w kryzysie w zakresie planowania rodziny  
i prawidłowego funkcjonowania rodziny,  

w szczególności zagrożonych odebraniem 

dzieci i objętych nadzorem kuratora przez 
pracowników socjalnych, asystentów rodziny 

 i udział w zajęciach Klubu Integracji 

Społecznej (integracja i reintegracja rodziny). 

2 000 3 000 
 

0,00 
Budżet gminy 
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7. Przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci poza 
rodziną biologiczną poprzez prowadzenie 

comiesięcznego monitoringu sytuacji dzieci 

 z rodzin z problemami opiekuńczo - 
wychowawczymi i będących w kryzysie. 

0 ,00 0 ,00 0,00 - 

8. Kierowanie dzieci i młodzieży z rodzin 

 z problemami opiekuńczo- wychowawczymi 
 i będących w kryzysie do Placówek Wsparcia 

Dziennego funkcjonujących na terenie Gminy 

 i Miasta Nisko. 

0 ,00 0 ,00 0,00 - 

9. Zapewnienie w sytuacjach tego 

wymagających pomocy rodziny wspierającej. 
0 ,00 0 ,00 0,00 - 

10. Kontynuowanie współpracy i wymiany 
informacji pomiędzy podmiotami i instytucjami 

pracującymi na rzecz dzieci i rodzin. 
0 ,00 0 ,00 0,00 - 

 

Zadania dotyczące wspierania rodzin przeżywającej trudności w wypełnieniu funkcji 

opiekuńczowychowawczej  nałożyła na Gminę ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. 

 

Zadania obowiązkowe  obciążające samorządy  wynikające z ustawy to:  

1. opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny 

Gmina Nisko ustawowy obowiązek spełniła i Uchwałą Nr XXXIII/242/17 Rada Miejska w Nisku  

z dnia 23 lutego 2017 roku przyjęła Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie i Mieście Nisko  lata 

2017-2019  

2. tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny 

Zarządzeniem Burmistrza GiM Nisko w 2017 roku zmieniono Regulamin Organizacyjny OPS w Nisku  

oraz strukturę organizacyjna OPS i  wówczas utworzono stanowisko pracy ds. asysty rodzinnej. Asystent jest 

zatrudniony na pełny etat nadal. Asystent rodziny podnosi swoje kwalifikacje zawodowe w cyklach 

szkoleniowych, poprzez udział w sympozjach i naradach,  oraz poprzez współpracę w ramach grupy 

samopomocowej asystentów w województwie podkarpackim.  

3.tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego,  

oraz praca z  rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych  

przez: 

 zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta  rodziny, oraz dostępu 

dospecjalistycznego poradnictwa 

Nazwa kategorii (rodziny z problemami opiekuńczo wychowawczymi) Rok 2018 

Liczba rodzin objętych pomocą asystenta rodziny : 

 
w tym z postanowieniem sądowym  

13 

10 

Liczba rodzin, którym udzielono pomocy z uwagi na problemy opiekuńczo-wychowawcze  45 

Liczba rodzin którym zapewniono pomoc asystenta rodziny  13 

Liczba rodzin którym zapewniono dostęp 

do poradnictwa  
prawnego  32 

socjalnego  45 

psychologicznego  13 

pedagogicznego  27 

Liczba rodzin którym udzielono pomocy finansowej lub rzeczowej  45 

Koszt zatrudnienia asystenta  54 421 
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 organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających 

Obowiązkiem gminy wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny jest także organizowanie szkoleń i tworzenie 

warunków do działania rodzin wspierających  ,oraz finansowanie kosztów związanych z udzielaniem pomocy 

ponoszonych przez rodziny wspierające. W 2018 roku na terenie GiM Nisko nie stwierdzono zapotrzebowania 

na rodziny wspierające. 

 

 prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci 

Kolejnym elementem zadaniowym spoczywającym na Gminie jest prowadzenie placówek wsparcia dziennego 

oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci.  

 

 

 

Uchwałą Rady Miejskiej w Nisku Nr XXIII/162/2016 z dnia  23 czerwca 2016 roku utworzono  4 placówki 

wsparcia dziennego prowadzone w formie opiekuńczej.  
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Są to:  

• Placówka Wsparcia Dziennego pn. „Świetlica Środowiskowo – Profilaktyczna  w Nisku” działająca  

 w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej Nisku-wychowawca  Pani Iwona Dąbrowska Bajak 

• Placówka Wsparcia Dziennego pn. „Świetlica Środowiskowo – Profilaktyczna    w Wolinie” działająca 

w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej Nisku- wychowawca   Pani Katarzyna Ożóg  

• Placówka Wsparcia Dziennego pn.  „Świetlica Środowiskowo – Profilaktyczna   w Zarzeczu” działająca 

w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej Nisku - wychowawca  Pani Renata Brak  

• Placówka Wsparcia Dziennego pn.  „Świetlica Środowiskowo – Profilaktyczna   w Nowosielcu” 

działająca w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej Nisku-  wychowawca  Pani Joanna Gemzik( w zastępstwie 

Jolanta Kobylarz) 

Charakter pracy tychże placówek ma formę opiekuńczą. Łącznie w 4-ch placówkach jest 60 miejsc dla dzieci.  

Dzieci pozostają pod opieką 1-go wychowawcy na każdej świetlicy.  

W roku 2018  na terenie Gminy i Miasta Nisko rozpoczęły działalność 2 nowe Placówki działające  

w formie pracy podwórkowej. 

Jednostką prowadząca jest Stowarzyszenie: Chorągiew Podkarpacka ZHP –Rzeszów ul.Hetmańska 9. 

Placówki noszą nazwę ; 

Świetlica Podwórkowa w Gminie Nisko „KNIEJA” –Nisko, ul. Dąbrowskiego 8 

Świetlica Podwórkowa w Gminie Nisko „MALI AGENCI” –Nisko, ul. Piaskowa 15 

W 2018 roku łącznie w PWD skorzystało z uczestnictwa 116dzieci. 

Placówki wsparcia dziennego 

Lp. Wyszczególnienie Ogółem 

w tym placówek/w 

placówkach 

prowadzonych przez 

inne podmioty niż 

gmina 

1. 
Liczba placówek wsparcia dziennego, w tym 
prowadzone w formie: 

6 2 

1.1. Opiekuńczej 4 0 

1.2. Specjalistycznej 0 0 

1.3. pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę 2 2 

2. Liczba miejsc 90 30 

3. Przeciętna liczba umieszczonych dzieci 90 14 

4. Wydatki (w zł) 208 042 28 042 

5. Liczba dzieci korzystających z PWD w ciągu roku 116 14 

6. Liczba pracowników 
7 

( w PWD w Nowosielcu  

1 pracownik na zastępstwo) 

2 

 

Uczestnikami PWD są dzieci wywodzące się z różnych rodzin nie tylko z  rodzin dysfunkcyjnych,  czy  

z problemami alkoholowymi .Sama nazwa Świetlicy wskazuje, iż ma ona za zadanie szerzenie profilaktyki 

by nie dopuścić do sytuacji marginalizacji czy wykluczenia dzieci w środowisku.   

              Świetlice mają za zadanie zapobiegać patologiom społecznym poprzez: wspieranie wychowawczej roli 

rodziny w integralnym rozwoju dziecka w jej naturalnym środowisku, wyrównanie dysproporcji edukacyjnych  

 i wychowawczych u podopiecznych, rozwinięcie u wychowanków umiejętności radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach życia codziennego i rozwiązywanie konfliktów, wzmacnianie u wychowanków poczucia własnej wartości, 

profilaktykę uzależnień, wyrabianie i utrwalanie u wychowanków prawidłowych nawyków higieny.   
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Opis działań szczegółowych PWD w 2018 roku zamieszczony zostanie w kolejności świetlic  w końcowej 

części sprawozdania. 

 

 współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu  dziecka, placówceopiekuńczo 

wychowawczej ,regionalnej placówce opiekuńczo-  terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodkupreadopcyjnym 

 

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze 

względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy ponosi odpowiednio wydatki :  

 

Współfinansowanie przez Gminę pobytu dziecka w pieczy zastępczej ze względu na miejsce 
zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej   

W pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej  10%  

W drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej  30%  

W trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej  50%  

 

Liczbę dzieci umieszczonych w placówkach w 2018 roku ( w zestawieniu z danymi przed i po roku analizy)   

oraz w rodzinach zastępczych a także koszt poniesiony przez Gminę Nisko przedstawia poniższa tabela  

Rok  Liczba dzieci 
umieszczonych w 

placówkach poza rodziną w 

pieczy zastępczej  z terenu 
GiM Nisko   ( w tym osoby 

pełnoletnie)  

Liczba dzieci  w placówkach  Liczba dzieci    w rodzinach 
zastępczych  

Koszt 
poniesiony 

przez 

gminę  
ogółem  

ogółem Poza 

powiatem 

W 

powiecie 

ogółem Poza 

powiatem 

W 

powiecie 

2016  22  13  7  6  9  3  6  93 007  

2017  31(-3)  17  6  11  14  5  9  140 768  
2018 26 15 6 9 11 5 6 194 666 
2019 Planowany koszt zgodnie z informacja starosty niżańskiego 222 600 

 

 

 prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności  

wwypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczej zamieszkałego na terenie gminy 

 

Procedurę monitorowania działań podejmowanych przez asystenta rodziny i pracownika socjalnego na rzecz rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych określono w Zarządzeniu  Kierownika 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku. Opracowane zostały narzędzia do dokumentowania działań, które są 

wykorzystywane do oceny wydolności i postaw rodzicielskich.  

W ramach działań monitorujących rodziny biologiczne których dzieci znajdują się w zabezpieczeniu  w pieczy 

zastępczej OPS w Nisku zawarł umowę partnerską z zawodową i niezawodową rodziną zastępczą  o udostępnianiu 

pomieszczenia (sala KIS)  na terenie OPS w Nisku do spotkań rodziców z dziećmi w obecności pracownika OPS oraz 

rodzica zastępczego, a także koordynatora pieczy zastępczej. Nowe otoczenie zarówno dla rodzica jak i odebranego 

dziecka pozwala na obserwowanie więzi rodzinnych i postaw opiekuńczych rodzica lub ich brak ,co przekłada się na 

ocenę dziecka i dalsze jego losy.  
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Placówka Wsparcia Dziennego - Świetlica Środowiskowo – Profilaktyczna w Wolinie  została powołana  

uchwałą Nr XXIII Rady Miejskiej z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie utworzenia placówek  wsparcia 

dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej przez Ośrodek Pomocy  Społecznej w Nisku. 

Od stycznia do grudnia 2018 r. z zajęć świetlicowych w Placówce Wsparcia Dziennego – Świetlicy Środowiskowo 

– Profilaktycznej w Wolinie korzystało łącznie 31 dzieci i młodzieży z klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum 

(według ustalonego planu zajęć, podczas jednych zajęć nie więcej niż 15 dzieci). Zgodnie z  ustawą, pod opieką 

jednego wychowawcy w placówce wsparcia dziennego przebywało, w tym samym czasie, nie więcej niż 15 

uczestników, co nie oznacza, że dozwolone jest prowadzenie tylko placówki, w której liczba dzieci na wychowawcę 

wynosi do 15 osób, ale placówka musi tak zorganizować plan zajęć, aby o konkretnej porze nie było ich więcej. Kadra 

pedagogiczna była profesjonalnie przygotowana do pracy profilaktycznej z dziećmi  i młodzieżą. W ramach 

dożywiania zapewniono dzieciom posiłek. 

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym placówki, celem jej działania jest: 

1. Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych; 

2. Poprawa społecznego funkcjonowania dzieci z rodzin dotkniętych problemami społecznymi; 

3. Pomoc w integracji rodziny; 

4. Prowadzenie działalności edukacyjnej i reedukacyjnej mającej na celu wyrównanie dysproporcji  

w poziomie wiedzy i umiejętności dzieci z trudnością uczenia się; 

5. Prowadzenie  działalności wychowawczo – motywującej, wyrabiającej u dzieci postawy prospołeczne,  

także asertywności i dbałości o rozwój własnych talentów i zainteresowań; 

6. Dbałość o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci; 

7. Zapewnienie  dzieciom miejsca spędzania czasu wolnego, także w wakacje i ferie; 

8. Dożywianie dzieci; 

9. Profilaktyka uzależnień, przemocy w rodzinie oraz innych zachowań ryzykownych. 

 

Placówka realizuje swoje cele poprzez następujące działania: zapewnia opiekę i wychowanie; pomoc w nauce; 

organizuje czas wolny, organizuje zajęcia sportowe i rekreacyjne; organizuje formy wypoczynku letniego 

 i zimowego; rozwija zainteresowania, uzdolnienia, umiejętności praktyczne; pomaga i wspiera w kryzysach 

szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych; organizuje  zajęcia w grupach zainteresowań; organizuje zajęcia 

profilaktyczne; opracowuje i wdraża  programy pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, przeciwdziałania przemocy i inne w zakresie wspierania rodziny.  

Placówka w swojej działalności współpracuje  z rodzicami lub opiekunami dziecka a także placówkami oświatowymi  

i podmiotami leczniczymi.  

Do stałych zajęć prowadzonych w Świetlicy w 2018 r. należały: pomoc w nauce, rozmaitości, zajęcia 

profilaktyczne, zajęcia rekreacyjno - sportowe, zajęcia komputerowe, zajęcia artystyczno -plastyczne, zajęcia 

teatralno - multimedialne, zajęcia kulinarne. 

Pomoc w nauce odbywała się codziennie. W jej trakcie dzieci odrabiały zadania domowe, nadrabiały zaległości  

w nauce, otrzymywały niezbędną pomoc w zrozumieniu i opanowaniu materiału szkolnego, poszerzały zdobyte 

 w szkole wiadomości. 

Świetlica Środowiskowo Profilaktyczna w Wolinie 
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Rozmaitości – odbywały się w Świetlicy lub na placu Szkoły Podstawowej w Wolinie. Ich celem było aktywne  

i bezpieczne odreagowanie napięć emocjonalnych, zaspokojenie potrzeby ruchu, dzieci uczyły  się współpracy  

i współdziałania, a dzięki różnym grom (gry edukacyjne) i zabawom – kształtowały logiczne myślenie. 

Zajęcia profilaktycznemiały na celu upowszechnianie profilaktyki w myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć”. 

Dzieci miały okazję nabyć umiejętności rozwiązywania konfliktów, czerpać konstruktywne zachowania oraz 

umiejętności społeczne. Zajęcia miały na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości i pogłębienia wiary  

w siebie. Pozwoliły zdobyć umiejętność współpracy i współdziałania, nazywania i wyrażania swoich uczuć  

i emocji, empatii oraz konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i trudnych sytuacji, dbania o zdrowie. Uczestnicy 

mogli także bez skrępowania porozmawiać na kłopotliwe dla nich tematy (np. relacje dziewczęta – chłopcy, agresja, 

używki). 

Zajęcia rekreacyjno– sportowezaspakajały aktywność fizyczną, potrzebę ruchu, dawały możliwość odreagowania 

napięć emocjonalnych powstałych w trakcie dnia. Dzieci poznawały pozytywnego ducha rywalizacji i miały 

możliwość proponowania różnych działań innym osobom. Zajęcia sportowe odbywały się 

w plenerze lub w dużej sali świetlicowej w Wolinie. 

Zajęcia komputerowe – miały na celu prowadzenie działalności edukacyjnej i reedukacyjnej wyrównującej 

dysproporcje w poziomie wiedzy z trudnościami uczenia się; pomoc w wyrównaniu braków edukacyjnych, uczenia 

obsługi sieci internet, bezpiecznego poruszania się po stronach internetowych, obsługi podstawowych programów 

komputerowych. 

Zajęcia artystyczno - plastyczne – uzdolnione plastycznie dzieci rozwijały i poszerzały swoje umiejętności 

plastyczno – twórcze. Dzieci do swoich prac wykorzystywały ciekawe i różnorodne techniki. Wykonywanie prac 

pozwoliło dzieciom uwolnić trudne emocje i wyrazić swoje uczucia. 

Zajęcia teatralno – multimedialne – rozwijały aktywność poprzez sztukę. Dzieci miały możliwość obejrzeć ciekawe 

projekcje filmów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. 

Zajęcia kulinarne (praktyczne) – dzieci miały możliwość uczenia się podstaw przygotowywania prostych potraw, 

rozwijania zainteresowań kulinarnych. 

 

WAŻNIEJSZE UROCZYSTOŚCI I DZIAŁANIA W 2018 ROKU 

Pierwsze zajęcia w Świetlicy Środowiskowo – Profilaktycznej w Wolinie odbyły się 08 sierpnia 2007 roku. 

10 – lecie placówki nie mogło się odbyć w sierpniu 2017 r., (ze względu na remont kuchni w Domu Kultury 

 w Wolinie) – jubileusz został przeniesiony na miesiąc styczeń 2018 r. 

 Do 23 czerwca 2016 roku placówka funkcjonowała jako Świetlica Środowiskowo – Profilaktyczna. 

Ze względu na zmianę ustawy o działalności placówek w 2016 roku Świetlica mogła zostać przekształcona lub  

powołana na nowo. W związku z powyższym zasadne było jej powołanie Uchwałą Nr XXIII Rady Miejskiej  

z dnia 23 czerwca 2016 roku jako Placówki Wsparcia Dziennego  - Świetlicy Środowiskowo – Profilaktycznej  

w Wolinie. 

Odchody 10 – lecia Placówki odbyły się 26 stycznia 2018 roku. Przybyli licznie zaproszeni goście.  

W części oficjalnej nawiązano do powstania świetlicy oraz jej początków. Następnie  zgromadzeni goście oraz 

absolwenci placówki obejrzeli jasełka w wykonaniu uczestników placówki. Kolejnym etapem uroczystości  była 

prezentacja filmu pn. ”Wspomnienia sprzed lat”.  

JUBILEUSZ 10-LECIA ISTNIENIA PWD- ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWOPROFILAKTYCZNEJ W WOLINIE 
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Po części oficjalnej zaproszono gości do poczęstunku, który został przygotowany przez rodziców, Koło 

Gospodyń Wiejskich oraz  Radę Sołecką wsi Wolina. Jubileusz był czasem wspomnień oraz spotkań sprzed lat. 

Ponadto wskazał jak ważną rolę pełnią placówki wsparcia dziennego w społeczności lokalnej.  

 

 
 

Jubileusz -10 – lecie  PWD - Świetlicy Środowiskowo – Profilaktycznej w Wolinie 

 

WARSZTATY PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNE Z ELEMENTAMI 

WYJAZDOWYMI pn.”ZIMA W KOLORACH TĘCZY” 30.01.2018 r.-07.02.2018 r. 

 

Podczas ferii zimowych (2018 r.) Stowarzyszenie Aktywnej Współpracy w Wolinie SAWW w umowie partnerskiej  

z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nisku – PWD Świetlicą Środowiskowo – Profilaktyczną w Wolinie 

zorganizowało warsztaty profilaktyczno – edukacyjne z elementami wyjazdowymi. W działaniach łącznie 

uczestniczyło 20 dzieci w wieku 7-15 lat .Dzieci były pod opieką 2 osób - kadry psychologiczno– pedagogicznej 

 z profesjonalnym przygotowaniem do pracy z dziećmi i młodzieżą. Szczegółowa umowa partnerska określała podział 

zadań pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej – wychowawców PWD oraz członków Stowarzyszenia SAWW. 

Stałym punktem zajęć były zajęcia profilaktyczne mające na celu uwrażliwienie dzieci  i młodzieży, w jaki sposób 

zdrowo i bezpiecznie spędzić czas wolny, podczas ferii zimowych. Zajęcia dotyczyły istniejących zagrożeń, 

związanych z popadaniem w narkomanię, a także szkodliwości alkoholu oraz jego wpływu na występowanie 

przemocy domowej. Celem zajęć było wzmocnienie wiary we własne możliwości, zdobycie umiejętności 

współdziałania z innymi w grupie oraz wyrobienie u dzieci i młodzieży nawyku dbania o zdrowie.  

Innym zrealizowanym działaniem był wyjazd do kina oraz na sztuczne lodowisko. Ponadto zrealizowano pokaz mody 

przebieranej, wyjazd na bal karnawałowy do Domu Kultury w Zarzeczu. W celu uwrażliwiania dzieci oraz 

przestrzegania przed niebezpiecznymi zabawami została przeprowadzona pogadanka pt.; „Zimowe zabawy bywają 

niebezpieczne”. Dzieci miały okazję uczestniczyć w licznych konkursach z nagrodami oraz grach i zabawach 

ruchowych.  
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Wspólne warsztaty oraz działania zimowe 

 

KIERMASZ WIELKANOCNY –21.03.2018 r. 

        W dniu 21 marca 2018 roku na Dużych Plantach w Nisku odbył się Kiermasz Świąteczny. Organizatorami 

przedsięwzięcia byli: Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Niżańskie Centrum Kultury. Z wystawą swoich prac 

wystąpiły Placówki Wsparcia Dziennego -Świetlice Środowiskowo – Profilaktyczne w Wolinie, Nisku, Zarzeczu oraz 

Nowosielcu działające przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku. Uczestnicy placówki w Wolinie  przygotowali 

różne ozdoby i dekoracje świąteczne m.in. palmy wielkanocne, pisanki wykonywane różnymi technikami, stroiki 

świąteczne itp. 

 

 

„KOLOROWELATO”wakacyjne zajęcia  Z PROGRAMEM EDUKACYJNO- 

PROFILAKTYCZNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY I MIASTA 

NISKO w terminie 09.07.2018 r. - 20.07.2018 r. 

 

Podczas  wakacji 2018 Stowarzyszenie Aktywnej Współpracy w Wolinie SAWW  w umowie partnerskiej  

 z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nisku – Placówką Wsparcia Dziennego w Wolinie zorganizowało wakacyjne 

zajęcia pod nazwą „KOLOROWE LATO” – z programem edukacyjno - profilaktycznym dla dzieci i młodzieży 

 z Gminy i Miasta Nisko z elementami wyjazdowymi. W działaniach łącznie uczestniczyło 23 dzieci w wieku 7-15 

lat. Dzieci  były pod opieką 2 osób - kadry psychologiczno-pedagogicznej .Szczegółowa umowa partnerska określa 

podział zadań pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej – wychowawców PWD oraz członków Stowarzyszenia 

SAWW. Stałym punktem zajęć, były zajęcia profilaktyczne mające na celu uwrażliwienie dzieci i młodzieży, w jaki 
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sposób zdrowo i bezpiecznie spędzić czas wolny, podczas wakacji. Zajęcia dotyczyły istniejących zagrożeń, 

związanych ze szkodliwością alkoholu oraz jego wpływu na występowanie przemocy domowej. Celem zajęć było 

wzmocnienie wiary we własne możliwości, zdobycie umiejętności współdziałania z innymi w grupie oraz wyrobienie  

u dzieci i młodzieży nawyku dbania o zdrowie.  „Kolorowe Lato” obejmowało także: 

1. zajęcia warsztatowe o charakterze integracyjnym 

2. zajęcia rekreacyjno – sportowych i zabawowych; 

3. zajęcia twórcze  

W ramach zajęć z programem edukacyjno-profilaktycznym zorganizowano także: wyjazd do kina do Stalowej Woli 

na film animowany pt. ”Uprowadzona księżniczka”, wyjazd do parku linowego w Janowie Lubelskim, „Show talent”, 

wycieczkę rowerową, jednodniową wycieczkę do Kazimierza Dolnego, warsztaty profilaktyczno-edukacyjne  

w 2-ch grupach wiekowych prowadzone przez: psychologa z OPS w Nisku oraz Inspektora stacji sanitarno – 

epidemiologicznej w Nisku,  adopcję drzewek w sadzie sołeckim w Wolinie zakończoną grillem w altance na Błoniu 

podczas której uczestnicy otrzymali certyfikaty z adopcji drzew wraz z nazwą drzewa oraz przypisanym numerem  

w sadzie sołeckim.  

Zajęcia z dziećmi i młodzieżą w czasie realizacji miały charakter warsztatów i były  prowadzone przez osoby z 

profesjonalnym przygotowaniem profilaktyczno – pedagogicznym. 

 

 

Pielęgnacja i adopcja drzewek w sadzie sołeckim w Wolinie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólne zabawy 
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Wycieczki 

 

WAKACJE     
PWD - ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWO –PROFILAKTYCZNEJ  

W WOLINIE 25.07.2018 r. -27.07.2018 r. 

 
      Rokrocznie Placówka podczas wakacji organizuje zajęcia w formie warsztatów. W 2018 roku zajęcia  wakacyjne 

obejmowały :warsztaty plastyczne, kulinarne, gry i zabawy ruchowe. W ramach zajęć kulinarnych uczestnicy 

przygotowali ciastka oraz sałatkę.  

Prowadzono zabawy z chustą animacyjną klanza, ciekawe zabawy integracyjne oraz gry zręcznościowe. W dniu   

warsztatów plastycznych wykonywano kubki z postaciami bajkowymi ozdobione ornamentami z masy plastycznej 

oraz malowano obrazy sprayami. Zajęcia miały na celu promocję placówki w środowisku lokalnym, stwarzanie 

możliwości bliższego poznania placówki, w tym bazy lokalowej, wyposażenia; zapoznanie potencjalnych nowych 

uczestników z ofertą proponowaną przez placówkę; umożliwienia przyszłym uczestnikom bliższego kontaktu  

z rówieśnikami, poznanie norm i zasad panujących w grupie. Ponadto drzwi otwarte stwarzają atmosferę 

bezpieczeństwa, wspólnej dobrej zabawy oraz pozytywnego nastawienia do świetlicy. W wakacyjnych zajęciach 

warsztatowych w 2018 roku w placówce uczestniczyło łącznie 22 dzieci (podczas jednych zajęć nie więcej jednak niż 

15 dzieci) 

 

 
 

Malowanie obrazów sprayami 
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CYKL WARSZTATÓW  PN”WESOŁY ZAKĄTEK ARTYSTY”  

      Warsztaty „Wesoły Zakątek Artysty” realizowane  były w okresie od 01 października 2018 r. do 14 grudnia 

2018 r. Ich celem było zwiększenie grupy małych artystów o szeroko rozumianych zainteresowaniach 

artystycznych, integracji grupy przygotowując je do świadomego odbioru i tworzenia dóbr kultury.  

Łącznie w działaniu uczestniczyło 25 osób – w tym dzieci oraz ich rodziny.   

WYJAZD DO MUZEUM BAŃKI CHOINKOWEJ W NOWEJ DĘBIE  

W dniu 29 października 2018 r uczestnicy placówki zostali zaproszeni przez Stowarzyszenie Aktywnej Współpracy 

w Wolinie SAWW na wyjazd do Muzeum Bańki Choinkowej w Nowej Dębie. Po wejściu do muzeum  uczestnicy 

mogli obejrzeć zarówno wystawę baniek zgromadzonych w muzeum przez wiele lat, ale także uczestniczyćw 

pokazie dmuchania baniek oraz ich ozdabiania przez profesjonalistów. W drugiej części wyjazdu zaplanowano 

własnoręczne zdobienie baniek – cekinami brokatami oraz innymi ozdobami.  

WYSTAWA PRAC UCZESTNIKÓW PLACÓWKI POŁĄCZONA ZE WSPÓLNYM KOLĘDOWANIEM 

-14.12.2018 r. 

 

W dniu 14 grudnia 2018 r. w Placówce Wsparcia Dziennego – Świetlicy Środowiskowo – Profilaktycznej w 

Wolinie odbyła się wystawa prac bożonarodzeniowych uczestników placówki połączona ze wspólnym 

kolędowaniem. Każdy mógł podziwiać prace wykonane różnymi technikami m.in. bombki decupage, powertex, 

akrylowe, choinki z tkanin, kartki okolicznościowe, stroiki świąteczne, wianki itp. Wystawa poprzedzona była 

historią kolęd oraz wspólnym ich śpiewem. Po wystawie zaproszono uczestników na poczęstunek.  
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Prace przygotowane na wystawę bożonarodzeniową 

 

KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY – 19.12.2018 r. 

W dniu 19 grudnia 2018 r. na Dużych Plantach w Nisku odbył się Kiermasz Świąteczny. Organizatorami 

przedsięwzięcia byli: Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Placówki Wsparcia Dziennego -Świetlice Środowiskowo – 

Profilaktyczne w Wolinie, Nisku, Zarzeczu oraz Nowosielcu działające przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku, 

Niżańskie Centrum Kultury „Sokół”  i Komenda Hufca ZHP im. Szarych Szeregów w Nisku. Swoją 

wystawęczynnie prezentowała Placówka Wsparcia Dziennego pn. „Świetlica Środowiskowo – Profilaktyczna w 

Wolinie”, której uczestnicy już miesiąc wcześniej przygotowywali świąteczne ozdoby na wystawę. Podobnie jak w 

ubiegłych latach, tak i w tym roku nie zabrakło świątecznych stroików, choinek, bombek wykonanych różnymi  

technikami, aniołków, gwiazdek czy nawet pierników. Kiermasz  wprowadził świąteczną atmosferę oraz pozwolił 

poczuć magię najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia. 

ŚWIĘTY MIKOŁAJ  W PLACÓWCE - 17.12.2018 r. 

W dniu 17 grudnia 2018 r. Placówkę Wsparcia Dziennego odwiedził Święty Mikołaj. Mimo, że prezenty nie były 

bogate to i tak Święty Mikołaj przyniósł dzieciom wiele radości. W akcji wzięło udział 23 dzieci uczestniczących  

w zajęciach organizowanych przez placówkę w roku 2018/2019. 

 

Poza stałymi zajęciami w Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej w Wolinie zorganizowano w 2018 r.: 

 31.01.2018 r. Konkurs plastyczny „Zimowe zabawy bywają niebezpieczne” 

 01.02.2018 r. Wyjazd na bal karnawałowy do PWD – Świetlicy Środ.- Prof. w Zarzeczu 

 14.02.2018 r. Poczta walentynkowa  

 08.03.2017 r. Świetlicowy Dzień Kobiet – występy taneczne chłopców 

 21.03.2018 r. Udział w Kiermaszu Wielkanocnym 

 28.03.2018 r. Tradycyjne malowanie pisanek woskiem 

 04.04.2018 r. Sprzątanie świata 

 09.04.2018 r. Zabawa terenowo - taktyczna pn. „Zdobywanie flagi drużyny przeciwnej”  

 20.04.2018 r. Wycieczka rowerowa zakończona piknikiem na plaży zbiornika retencyjnego w Podwolinie 
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 24.05.2018 r. Przygotowanie laurek dla mam z okazji ich święta 

 04.06.2018 r. Świetlicowy Dzień Dziecka – warsztaty dużych baniek mydlanych; wspólne zabawy drużynowe z 

drobnymi nagrodami 

 21.06.2018 r Wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek  

 21.06.2018 r. Uroczyste podsumowanie I połowy roku świetlicowego, podsumowanie frekwencji oraz 

wyróżnienie zaangażowanych i najbardziej aktywnych uczestników 

 12.07.2018 r. Pielęgnacja drzewek w sadzie sołeckim wsi Wolina zakończona piknikiem 

 19.07.2018 r. Quiz z wiedzy o bezpiecznych wakacjach  

 20.07.2018 r. Wycieczka rowerowa zakończona piknikiem na plaży zbiornika retencyjnego w Osiedlu Podwolina 

 28.09.2018 r. Warsztaty wokalne 

 13.12.2018 r. Ubieranie choinki świetlicowej oraz pieczenie pierników 

 17.12.2018 r. Mikołaj w Świetlicy  

 19.12.2018 r. Udział w Kiermaszu Bożonarodzeniowym 

 

Świetlica Środowiskowo Profilaktyczna w Zarzeczu 

Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Środowiskowo – Profilaktyczna  w Zarzeczu działalność rozpoczęła we 

wrześniu 2003 roku. Placówka ta powstała  z inicjatywy sołtysa wsi Zarzecze Stanisława Pliszki i pracownika 

socjalnego, który konieczność jej istnienia stwierdził po przeprowadzeniu wywiadów  w środowisku lokalnym. 

 Dzieci uczestniczące w zajęciach na co dzień borykają się z  nieporadnością rodziców, ich problemami 

alkoholowymi, brakiem akceptacji szkolnej i ogromnymi zaległościami w edukacji. Często dzięki świetlicom dzieci 

jedzą ciepły posiłek, odrabiają systematycznie lekcje, mogą pobawić się spokojnie i poczuć radość dzieciństwa. 

Wychowawca daje dzieciom serce, czas i cieszy się każdym ich sukcesem. 

 Zajęcia z dziećmi prowadzone są przez pięć dni w tygodniu od godziny 9.00 do 17.00, w trakcie wakacji, 

ferii zimowych i dni wolnych od nauki szkolnej zajęcia odbywają się w  innych godzinach – po wcześniejszym 

ustaleniu z Kierownikiem OPS w Nisku.  

 Systematycznie z codziennych zajęć świetlicowych w miesiącach od stycznia do grudnia 2018 roku skorzystało  

21 dzieci i młodzieży (w wieku 6–17 lat) uczęszczających do Zespołu Szkółw Zarzeczu przy czym pod opieką 

wychowawcy przebywało w danym momencie 15 dzieci. W PWD w Zarzeczu zatrudniona była 1 osoba, 

przygotowana do pracy wychowawczej z dziećmi (pedagog). 

Blok zajęć systematycznie prowadzonych w świetlicy w roku 2018 dzielił się na: 

POMOC W NAUCE, która odbywała się codziennie. Wychowankowie mogli podczas tych zajęć odrabiać zadania 

domowe , nadrabiać zaległości w materiale szkolnym, otrzymać niezbędną pomoc w zrozumieniu  

i opanowaniu materiału oraz nauczyć się korzystania z pomocy naukowych. Podczas tych zajęć uczestnicy uczyli się 

również wzajemnej pomocy – starsi pomagali młodszym uczestnikom, a także bardziej zdolni – słabszym uczniom. 

Uczestnicy poszerzyli zdobyte wiadomości i umiejętności oraz uczyli się systematyczności i obowiązkowości  

w nauce.  

ROZMAITOŚCI  był, to czas wspólnych gier i zabaw. Odbywały się one  w pomieszczeniach świetlicy,  

w terenie, jak również na pobliskim boisku sportowym, placu zabaw, siłowni terenowej. Wychowankowie mogli 

podczas tych zajęć zaspokoić potrzebę ruchu, nauczyć się współpracy i współdziałania w grupie, które kształtowały 
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poprzez gry dydaktyczne logiczne myślenie, wyobraźnię i wiedzę. Mogły poznać także, dokładniej swoją 

miejscowość podczas pieszych wędrówek. 

ZAJĘCIA PLASTYCZNO – ARTYSTYCZNE, prowadzone były dwa razy w tygodniu, celem zajęć było 

stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań, pobudzanie aktywności twórczej i wyrażanie poprzez nią emocji. 

Miały one także na celu rozwój w dzieciach umiejętności plastycznych i artystycznych poprzez poznawanie nowych 

technik: scrapbookingu, powertex, grafiki, lepienia form przestrzennych (z gliny, masy solnej, gipsu, modeliny, 

plasteliny), rysunku ołówkiem, pastelami, farbami akrylowymi, plakatowymi, akwarelowymi. Zajęcia plastyczne 

przeprowadzone były różnymi technikami. Zastosowano między innymi technikę orgiami, kolażu, qulingu, dequpage. 

Uczestnicy uczyli się także pozyskiwać materiały, które potem wykorzystywali do robienia dekoracji i ozdób zarówno 

wielkanocnych jaki bożonarodzeniowych (zbieranie ziół, kwiatów, szyszek, kory, orzechów, mchu, itp. darów 

natury).W zajęcia artystyczne bardzo często włączani byli rodzice dzieci uczestniczących w zajęciach. 

ZAJĘCIA KULINARNE  odbywały się raz w tygodniu, celem zajęć było stworzenie warunków do rozwoju 

zainteresowań, nauki samodzielnego przygotowania zdrowych i pełnowartościowych posiłków, współpracy, 

odpowiedzialności, dzielenia się z innymi. Oprócz umiejętności kulinarnych uczestnicy nabyli również zdolności 

radzenia sobie w trudnych sytuacjach w kontaktach  z rówieśnikami, które spotykały je podczas realizacji zajęć.  

W trakcie zajęć uczestnicy mogli porozmawiać na różne tematy, zwierzyć się i znaleźć rozwiązanie problemów, 

którymi borykają się na co dzień, oprócz tego mogły aktywnie, bezpiecznie i pożytecznie spędzać czas wraz 

 z opiekunem i współuczestnikami. Wychowankowie oprócz przygotowywania wypieków i potraw pod czujnym 

okiem wychowawcy sporządzali przetwory na zimę: soki, pasty pomidorowo – paprykowe, konfitury, powidła, sałatki 

warzywne, galaretki owocowe, które do chwili obecnej wykorzystywane są podczas posiłków i zajęć kulinarnych.  

W zajęcia kulinarne bardzo często włączani byli rodzice dzieci uczestniczących w zajęciach. 

ZAJĘCIA GRUPOWE  odbywały się w jednej grupie wiekowej od 8 do 17 lat. Zajęcia były zainicjowane zajęciami 

warsztatowymi, gdzie uczestnicy zacieśniali i wzmacniali więź grupową. Kontynuacją warsztatu integracyjno – 

edukacyjnego było prowadzenie zajęć w świetlicy (1raz w tygodniu przez 1,5 godziny), które miały na celu naukę 

pozytywnego wyrażania uczuć i emocji, wzmocnienie poczucia własnej wartości i wzrost pozycji w grupie 

rówieśniczej, naukę empatii prawidłowego rozwiązywania sporów, konfliktów trudnych sytuacji. Dzieci i młodzież 

mogły także podzielić się poglądami i opiniami, bez skrępowania porozmawiać na kłopotliwe tematy, tj. relacje 

chłopiec – dziewczyna, szkoła, używki,  problemy rodzinne, konflikty rówieśnicze. 

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE  celem ich było poświęcenie uwagi i koncentracja tylko i wyłącznie na jednym 

dziecku, które miało problemy natury emocjonalnej i funkcjonowania w społeczeństwie. Dziecko w kontakcie   

z wychowawcą mogło odczuć zaufanie, aprobatę, zrozumienie i chęć pomocy w potrzebie. 

STAŁE DOŻYWIANIE 

 

AKCJE I IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE PRZEPROWADZONE W PWD ŚŚP W ZARZECZU 

1. PWD Świetlica Środowiskowo-Profilaktyczna w Zarzeczu razem  z  Domem Kultury w Zarzeczu 

zorganizowała podczas ferii zimowych w ramach umowy partnerskiejzajęcia pn. „Wesoła Zima 2018” w dniach od 

29 stycznia 2018 do 09 lutego 2018 roku. Zajęcia odbywały się w formie warsztatów edukacyjno – rozwojowych  

o charakterze stacjonarno-wyjazdowym. 
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 Podczas nich przeprowadzono: 

- zajęcia organizacyjne, podczas których ustalone zostały zasady uczestnictwa, uczestnicy zapoznali się z 

regulaminami, 

–zajęcia z zakresu pierwszej pomocy prowadzone przez wykwalifikowaną mgr. Pielęgniarstwa 

 

 

–zajęcia taneczne – nauka tańca grupowego pn.: ”belgijka” 

- zorganizowano wyjazd do Stalowej Woli do kina Helios na film „Gnomy rozrabiają”, następnie uczestnicy zjedli 

posiłek w MC Donald. 

- zorganizowano dwukrotnie wyjazd na lodowisko MOSiR w Stalowej Woli, a następnie do Muzeum Regionalnego  

w Stalowej Woli, gdzie uczestnicy warsztatów zwiedzali ekspozycję „Maszyny Leonarda da Vinci” oraz brali udział 

w warsztatach manualnych, podczas kto rycz wykonywały latawce i wiatraki. 

- zorganizowano w Sali widowiskowej „Bal Zimowy”, w którym uczestniczyły zaproszone dzieci  

z wszystkich Placówek Wsparcia Dziennego Świetlic Środowiskowo – Profilaktycznych i Domów Kultury 

działających na terenie Gminy i Miasta Nisko oraz Świetlicy Socjoterapeutycznej ”Oratorium” ze Stalowej Woli 

- zorganizowano dzień wspomnień pt.: „Zarzecze wczoraj i dziś”, podczas którego zostały przedstawione przez 

seniorkę zarzecką ciekawostki historyczne dotyczące naszej miejscowości. 

- przeprowadzono warsztaty artystyczne „Zarzecze wczoraj i dziś”. 

 

2. W czasie letnich wakacji PWD  w Zarzeczu zorganizowała warsztaty profilaktyczno-edukacyjne o charakterze 

stacjonarno-wyjazdowym dla dzieci i młodzieży pn.„Radosne Lato 2018”–od dnia 2 lipca do 27 lipca 2018 roku 

Warsztaty odbywały się wspólnie z Domem Kultury w Zarzeczu w ramach umowy partnerskiej. 

Podczas zajęć  zostały zorganizowane:  

- wycieczka do Kazimierza Dolnego: zwiedzanie Starego Miasta, Góry Trzech Krzyży, kościoła Farny, kaplicy św. 

Anny, ruin zamku, Baszty, przejazd eko-busami, rejs statkiem po Wiśle . 

 - wycieczka  na basen do Sokołowa Małopolskiego   

-  wyjazd do kina w Stalowej Woli i MC Donald 

- wycieczka do Wadowic i Lubienia 



Sprawozdanie z Programu Wspierania Rodziny za 2018 rok 

____________________________________________________________________________________________________ 

21 

 

-  warsztaty kulinarne   

- wyjazd do „Wioski Smerfów” w Nisku 

- zajęcia i rozgrywki sportowe na stadionie w Zarzeczu 

 - spacery po Zarzeczu – zbieranie ziół i kwiatów do palm 

 - plenery malarskie „San Latem”    

- quest „Spacerkiem po Nisku”, zabawy w parku i pizza 

- wycieczki rowerowe – realizacja Quest Ulanów 

- wyprawy topograficzne po lasach zarzeckich 

- wycieczka rowerowa – „Quest zarzeckie impresje, cudze chwalicie swego nie znacie” 

-warsztaty profilaktyczne, prowadzone przez pracownice Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nisku 

 - warsztaty z udzielania pierwszej pomocy 

Zajęcia z dziećmi i młodzieżą w czasie realizacji warsztatów miały charakter wychowawczo – integracyjno – 

rekreacyjny.  

3. Odbyły się warsztaty wielkanocne prowadzone pod kierunkiem wychowawcy PWD ŚŚP w Zarzeczu m.in. 

dla  dzieci-uczestników Ośrodka Kuratorskiego w Nisku. Wychowankowie ośrodka wykonywali ozdoby wielkanocne 

i stroili koszyczki do święcenia pokarmów. 

 

 

 

4. Zorganizowano „Dzień dla Mamy” podczas którego odbyły się występy słowno – muzyczne 

i taneczne w wykonaniu uczestników zajęć pozalekcyjnych, a także „słodki poczęstunek” wykonany przez dzieci 

podczas zajęć kulinarnych. Mamy uczestniczyły również w pokazie kosmetycznym. 

5. Z okazji Dnia Dziecka uczestnicy Świetlicy zostali zaproszeni przez opiekunów i dzieci Ośrodka 

Kuratorskiego w Nisku do udziału w wyjeździe do Kochan. Na miejscu wychowankowie zwiedzili mini zoo,  

w którym mogły zobaczyć ponad sto gatunków ptactwa wodnego, dotknąć alpaki, wielbłądów,  widzieli osły, sarny, 

kuce, konie. Mogli pooglądać małpy i sowy z bliska, których wcześniej na żywo niektóre z dzieci nie widziały. 

6. Zorganizowano ognisko na zakończenie roku świetlicowego. Brały w nim udział uczestnicy zajęć 

i ich rodzice. 
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7. Inauguracja roku świetlicowego – grill 

8. W ramach zajęć świetlicowych realizowane były warsztaty pn. „Rodzinna plastykomania”  

i „Artystyczny kącik”. W ogólnie w zadaniu wzięło udział 27 osób (17 dzieci i 10 osób dorosłych). Zadanie 

realizowane było od września do grudnia 2018 roku. Zajęcia miały na celu integrację społeczności świetlicowej – 

uczestników zajęći ich rodziców. Pozwoliły one na odkrycie twórczego potencjału uczestników projektu, a także 

miały wpływ na usprawnienie grafomotoryki, czyli precyzji i tempa pracy ręki, co jest uważane za szczególnie ważne 

w kwestii funkcjonowania dziecka w szkole. Rodzice i dzieci wspólnie w kreatywny sposób spędzali czas wolny, 

podczas zajęć zapoznali się z nowymi dla nich, do tej pory nieznanymi technikami plastycznymi.  

 

 

Zajęcia  obejmowały: 

- wykonanie kartek świątecznych i okolicznościowych metodą scrapbookingu, 

- wykonanie stroików listopadowych, bożonarodzeniowych i ozdób świątecznych, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wykonanie kwiatów – bibułkarstwo, 

- zdobienie przedmiotów techniką dequpage i powertex. 
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9. W dniu 13 września 2018 odbyło się ognisko integracyjne w Zarzeczu. Dzieci integrowały się  

z „Oratorium” Domu Dziecka w Skopaniu. Podczas spotkania rozegrano mecz piłki nożnej, zorganizowano gry 

 i zabawy na świeżym powietrzu. Uczestnicy wspólnie przy ognisku brali udział w czynnym śpiewaniu i „pląsaniu”. 

10. Uczestnicy placówki w Zarzeczu zostali zaproszeni przez Stowarzyszenie Aktywnej Współpracy w Wolinie 

do wyjazdu do Muzeum Bombki Choinkowej w Nowej Dębie, który odbył się w dniu 29 października 2018 r. 

11. Wychowankowie sprzątali i porządkowali mogiły zaniedbane i opuszczone, wspólnie  z wychowawcą 

wykonali wiązanki na groby, zapalili znicze. 

12. W dniu 22 listopada 2018 uczestnicy PWD w Zarzeczu byli gośćmi w „Oratorium” w Stalowej Woli, gdzie 

odbyła się zabawa andrzejkowa i wspólnie z uczestnikami tamtejszej placówki spędzili czas bawiąc się w miłej 

atmosferze. Tym razem trochę nietypowo, ponieważ na andrzejkach zabrakło typowych dla tego dnia wróżb. 

 Były natomiast quizy i gry w duchu chrześcijańskim, podczas których dzieci się przednio bawiły. 

13. Organizacja warsztatów artystycznych o tematyce związanej ze  Świętami Bożego Narodzenia  

i Wielkanocy dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Zarzeczu. 
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Uczestnicy zajęć świetlicowych brali udział w wystawach na Kiermaszach Wielkanocnym iBożonarodzeniowym  - 

podczas, którego zademonstrowane zostały ozdoby świąteczne, wypieki wykonane przez dzieci i ich rodziców ze 

świetlicy podczas zajęć artystycznych i kulinarnych. 

14. W dniu 14.12.2018 roku odbyło się spotkanie opłatkowe pt. „Jest taki dzień” podczas którego obchodzono 

piętnastolecie powstania Świetlicy Środowiskowo – Profilaktycznej w Zarzeczu. Wychowawca wraz 

dziećmi przygotował występ słowno–muzyczny, podczas, którego zostały ukazane zdolności i możliwości 

wychowanków.  

W organizację zaangażowani byli również rodzice dzieci, którzy czynnie uczestniczyli zarówno w przygotowaniach 

(pieczenie ciast, przygotowanie potraw, dekorację sali) jak i podczas trwania spotkania. Dopisali i nie zawiedli 

zaproszeni goście i przyjaciele świetlicy. Podczas spotkania panowała rodzinna, domowa, przyjazna atmosfera.  

W tym dniu również uczestnicy zajęć otrzymali paczki mikołajkowo-bożonarodzeniowe. 

 

Świetlica Środowiskowo Profilaktyczna w Nowosielcu 
 

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku z zajęć świetlicowych  PWD w Nowosielcu korzystało łącznie 23  dzieci 

i młodzieży z klas od „0 do VI” szkoły podstawowej oraz gimnazjum. W tym czasie zatrudniony był pracownik 

pełniący rolę kadry wychowawczą w wymiarze 1 etatu na stanowisku wychowawca oraz na zastępstwo 

pracownik pełniący funkcję młodszego wychowawcy w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach prac 

interwencyjnych. 

W okresie od 20.04.2018 do 01.10.2018 roku Placówka Wsparcia Dziennego „Świetlica 

Środowiskowo-Profilaktyczna w Nowosielcu” była nieczynna z powodu  urlopu wychowawcy . 

W okresie wakacji dzieci uczestniczące w zajęciach Świetlicy w Nowosielcu otrzymały propozycje 

nieodpłatnego wyjazdu na kolonie z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie  (10 osób) jako rekompensaty za przerwę 

w zajęciach świetlicowych ,ale jedynie 1 rodzic podjął  decyzje wysłania dziecka na kolonie. 

 Do stałych zajęć prowadzonych w Placówce w 2018 roku należy: pomoc w nauce, zajęcia artystyczno 

– manualne, zajęcia sportowe, zajęcia kronikarskie, zajęcia praktyczne (kulinarne).Zapewniono także dzieciom 

posiłek w postaci suchego prowiantu.  

 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA  ZAJĘĆ – BLOKI TEMATYCZNE 

 Pomoc w nauce- odbywa się codziennie. W trakcie tych zajęć dzieci odrabiały zadania domowe, nadrabiały 

zaległości, otrzymywały niezbędną pomoc w zrozumieniu i opanowaniu materiału szkolnego, poszerzały zdobyte 

 w szkole wiadomości oraz uczyły się korzystać z pomocy dydaktycznych takich jak encyklopedie, słowniki, książki, 

internet. Poza tym starsze dzieci miały możliwość wykazania się swoją wiedzą i przekazywania jej młodszym 

uczestnikom. 

 Zajęcia grupowe- dotyczą działań edukacyjno-profilaktycznych. Zajęcia miały na celu wzmocnienie własnej 

wartości i pogłębienia wiary w siebie. Pozwoliły zdobyć umiejętności współpracy i współdziałania, nazywania  

i wyrażania swoich uczuć i emocji, empatii oraz konstruktywnego rozwiązywania problemów i konfliktów oraz 

trudnych sytuacji, dbania o zdrowie. Uczestnicy mogli także bez skrępowania porozmawiać na kłopotliwe dla nich 

tematy (np. agresja, używki, relacje chłopcy – dziewczęta, konflikty, przemoc).  



Sprawozdanie z Programu Wspierania Rodziny za 2018 rok 

____________________________________________________________________________________________________ 

25 

 

 Zajęcia artystyczno–manualno-plastyczne -  uzdolnione plastycznie dzieci rozwijały i poszerzały swoje 

umiejętności twórcze. Dzieci do swoich prac wykorzystywały ciekawe i różnorodne techniki plastyczne. 

Wykonywanie prac pozwoliło dzieciom uwolnić trudne emocje i wyrazić swoje uczucia. Poza tym uczestnicy uczyli 

się  wykonywać ozdoby świąteczne. Zajęcia te dawały możliwość rozwoju wyobraźni, sprawności manualnej, 

dokładności i precyzji. Dzieci miały satysfakcję z efektów swoich prac, które były wystawiane w Domu Kultury 

podczas kiermaszów zorganizowanych przez Dom Kultury i Świetlicę Środowiskowo-Profilaktyczną w Nowosielcu 

oraz Gminę i Miasto Nisko. 

 Zajęcia sportowe -  zaspakajały aktywność fizyczną, potrzebę ruchu, dawały możliwość odreagowania napięć 

emocjonalnych powstałych w trakcie dnia. Dzieci poznawały pozytywnego ducha rywalizacji i miały możliwość 

proponowanego różnych działań innym osobom. Zajęcia sportowe odbywały się na świeżym powietrzu jeśli pogoda 

na to pozwalała, naboisku wielofunkcyjnym, lub na placu zabaw, a także w budynku.  

Zajęcia kronikarskie- dzieci miały możliwość prowadzenia kroniki świetlicowej,  rozwijały i poszerzały swoje 

uzdolnienia plastyczno-twórcze. Po każdym ważnym wydarzeniu z życia świetlicy zapisywały krótkie notatki na 

kartach kroniki i przyklejały zdjęcia bądź ukazywały to poprzez rysunki. 

 

Poza stałymi zajęciami w Świetlicy, w ciągu roku zorganizowane zostały warsztaty zimowe.  

Podczas nich organizowane były różne wycieczki, teleturnieje, konkursy, rozgrywki. 

AKCJA ZIMOWA 

W terminie od 29 stycznia 2018 – 08 lutego 2018roku zostały zorganizowane warsztaty integracyjne  

z elementami wyjazdowymi dla dzieci  w ramach cyklu zajęć pt. „Zdrowo i bezpiecznie w okresie ferii 

zimowych 2018 roku”. Organizatorem warsztatów było Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” Oddział  

w Nowosielcuw partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nisku - PWD Świetlicą Środowiskowo-

Profilaktyczną w Nowosielcu 

Podczas zajęć pracownicy w/w placówek zorganizowali 8-dniowe zajęcia stacjonarne i wyjazdowe,  

w których wzięło udział 36 dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 15 lat, w tym  z rodzin zagrożonych 

niewydolnością wychowawczą. 

Zajęcia były urozmaicone zabawami integracyjnymi, następnie odbywały się zajęcia o charakterze 

warsztatowym, integracyjno-ruchowym, plastyczno-manualnym, sportowym, były pogawędki i wyjazdy. 

 W godzinach południowych wszyscy uczestnicy siadali do wspólnego posiłku.  

W ramach otrzymanych środkówprzez Dom Kultury w Nowosielcuz Urzędu Gminy i Miasta Nisko wspólnie 

zorganizowano wyjazd: 

 do Stalowej Woli do kina na film animowany „Miodowe Igrzyska Pszczółki Mai” 

 do Zarzecza na bal karnawałowy 

Poza tym zorganizowano: 

 gry i zabawy integracyjne 

 zajęcia plastyczno-manualne 

 rozgrywki i teleturnieje 

 zajęcia kulinarne 

 zajęcia z animacji balonowej 

 wyjazd do Stalowej Woli na lodowisko  
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 wyjazd do Rzeszowa do Parku Trampolin Happy Jump 

Oprócz wymienionych form zajęć z dziećmi w Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej 

 w Nowosielecu zorganizowano w 2018 r.: 

 

1. 26.01.2018- wyjazd na Wolinę na obchody 10-lecia świetlicy; 

2. 07.03.2018 –Dzień Kobiet – wręczenie kwiatów wszystkim paniom, poczęstunek; 

3. 18.03.2018 – wystawa w ramach Kiermaszu Wielkanocnego w Nowosielcu – prezentacja stroików i 

ozdób wielkanocnych ręcznie zrobionych przez uczestników zajęć; 

4. 21.03.2018 – wyjazd  z wystawą prac na  Kiermasz Wielkanocy w Nisku zorganizowany przez Gminę  

i Miasto Nisko – prezentacji ozdób wielkanocnych wykonanych przez uczestników zajęć PWD ŚŚP w 

Nowosielcu; 

5. 06.12.2018- Mikołajki - rozdanie paczek mikołajkowych 

6. 16.12.2018 –wystawa prac-kiermasz bożonarodzeniowy w Nowosielcu: prezentacja ozdób ręcznie 

robionych przez uczestników zajęć; 

7. 19.12.2018- wystawa prac na kiermaszu bożonarodzeniowym w Nisku zorganizowanym przez Gminę i 

Miasto Nisko: prezentacja ozdób ręcznie robionych przez uczestników zajęć; 

8. 20.12.2018- spotkanie opłatkowe, Wigilia. 

 

Świetlica Środowiskowo Profilaktyczna w Nisku 
Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Środowiskowo – Profilaktyczna w Nisku, działająca nieprzerwanie 

od1995 r. jest jedną z form działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku na rzecz dzieci i młodzieży. 

Od stycznia do grudnia 2018 r. z zajęć świetlicowych korzystało łącznie 27dzieci i młodzieży z klas 0 – VIII  szkół 

podstawowych, w tym  w roku szkolnym 2017/2018 -27 dzieci, natomiast w roku szkolnym2018/2019 

(od września do grudnia 2018 r.) równieżzostała zakwalifikowana taka sama liczba dzieci, czyli 27 osóbprzy czym 

 9-cioro dzieci z poprzedniej grupynie ponowiło wniosków o uczestnictwo,natomiast pojawiło się  9 nowych 

uczestników.  

W czasie zajęć pod opieką wychowawcy przebywało liczbowo maksimum do 15 dzieci.           

W tym czasie zatrudniona była jedna osoba(1 pracownik etatowy) przygotowany do pracy profilaktycznej  

z dziećmi i młodzieżą    

Dodatkowo w ciągu roku rodzice dzieci uczęszczających do Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy Środowiskowo-

Profilaktycznej w Nisku utrzymywali stały kontakt z pracownikiem świetlicy, uzyskiwali wsparciew wychowaniu 

dzieci. Rodzice byli również włączani w imprezy okolicznościowe, dzięki temu mogli dokładniej poznać możliwości 

 i zasoby swoich dzieci. 

W ramach dożywiania od stycznia do grudnia 2018 r. zapewniono wszystkim dzieciom posiłek w postaci 

suchego prowiantu, również w czasie ferii zimowych  i wakacji letnich. 

 

 Do stałych zajęć prowadzonych w Świetlicy w 2018 r. należały: 

zajęcia edukacyjne (pomoc w nauce), zajęcia grupowe (profilaktyczne), zajęcia plastyczno-manualne, zajęcia 

ruchowe (sportowe), zajęcia komputerowe, zajęcia kronikarskie, zajęcia artystyczne (teatralno-taneczno-
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wokalne), zajęcia praktyczne (kulinarne), zajęcia czytelnicze, rozmaitości (zajęcia zabawowe), społeczność 

edukacyjna oraz czas rządowy. 

 

Zajęcia edukacyjne (pomoc w nauce) odbywała się codziennie. Dzieci odrabiały zadania domowe, nadrabiały 

zaległości w nauce, otrzymywały niezbędną pomoc w zrozumieniu i opanowaniu materiału szkolnego, poszerzały 

zdobyte w szkole wiadomości. W ramach zajęć prowadzono działalność edukacyjną i reedukacyjną, mającą na celu 

wyrównywanie dysproporcji w poziomie wiedzy i umiejętności poszczególnych uczestników zajęć.  

W nauce pomagano również dzieciom, których rodzice często nie są wstanie pomóc im z powodu niedostatecznego 

poziomu wiedzy ogólnej, i których z powodu niskich dochodów często nie stać jest na zapewnienie im płatnych 

korepetycji.  

Zajęcia grupowe dotyczyły działań edukacyjno – profilaktycznych. Uczestnicy brali udział między innymi  

w warsztatach integracyjno – edukacyjnych. Zajęcia w świetlicy były kontynuacją warsztatów integracyjnych, 

zorganizowanych początkiem września. Miały one na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości i pogłębienia 

wiary w siebie. Pozwoliły zdobyć umiejętność współpracy i współdziałania, nazywania i wyrażania swoich uczuć 

i emocji, empatii oraz konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i trudnych sytuacji, dbania o zdrowie.   

Uczestnicy mogli także bez skrępowania porozmawiać na kłopotliwe dla nich tematy (np.: „Poznawanie norm, reguł, 

zasad”; „Rozpoznawanie i nazywanie uczuć”; „Grupy do których należymy - jesteśmy grupą i wszyscy tworzymy 

grupę”; „Radzenie sobie w trudnych sytuacjach”; „Agresja”; „Dokuczanie”; „Zazdrość”; „Pomaganie innym”; 

„Podejmowanie decyzji”; „Używki” „Odmawianie”; „Relacje dziewczęta – chłopcy”; „Rozwiązywanie problemów”, 

„Dbanie o swoje zdrowie - zdrowe życie”; „Dbanie o swoje ciało”; „Dobre i złe samopoczucie”; „Moje mocne 

strony”; „Moi przyjaciele”; „Samotność”; „Trudne uczucia i ich wyrażanie”; „Potrzeby a zachowania”; 

„Rozwiązywanie problemów”; „Pomaganie innym”; „Doceniamy innych”; „Jak zachowujemy się w sytuacjach 

konfliktowych”; „Rozmowy, które mogą pomóc”; itp.). 

Zajęcia plastyczno-manualne– dzieci rozwijały i poszerzały swoje uzdolnienia plastyczne i twórcze dzięki 

zastosowaniu różnych technik i metod. Wykonywanie prac pozwoliło dzieciom uwolnić trudne emocje i wyrazić 

swoje uczucia. Uzdolnione plastycznie dzieci rozwijały i poszerzały swoje umiejętności plastyczno – twórcze. 

 Dzieci do swoich prac wykorzystywały ciekawe i różnorodne techniki.   W ramach zajęć manualnych dzieci uczyły 

się podstaw haftu krzyżykowego, wyszywały gotowe wzory na materiale lub kanwie. Przygotowywały kartki, stroiki  

i ozdoby na Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia. Zajęcia te dawały możliwość rozwoju wyobraźni, sprawności 

manualnej, dokładności i precyzji. Dzieci miały satysfakcję z efektów swoich prac. 

Zajęcia ruchowe (sportowe) – zaspakajały aktywność fizyczną, potrzebę ruchu, dawały możliwość odreagowania 

napięć emocjonalnych powstałych w trakcie dnia. Dzieci poznawały pozytywnego ducha rywalizacji i miały 

możliwość proponowania różnych działań innym osobom. Zajęcia sportowe odbywały się w budynku świetlicy lub  

w plenerze (na boisku PSP nr 1 , Gimnazjum Nr 1 oraz LO w Nisku; na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego 

 w Racławicach; a także w parku miejskim w Nisku, tj. na siłowni plenerowej, placu zabaw i na polance). 

Zajęcia komputerowe – poznanie zasad obsługi komputera, uczenie się pracy między innymi w programach 

„Microsoft Word”, a także możliwość zapoznania się dzieci z grami komputerowymi bez przemocy, wspólne 

oglądanie filmów. 

Zajęcia kronikarskie – dzieci miały możliwość prowadzenia kroniki świetlicowej, rozwijały i poszerzały swoje 

uzdolnienia plastyczno– twórcze. 
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Zajęcia artystyczne (teatralno-taneczno-wokalne) – miały na celu przygotowanie dzieci i młodzieży do występów 

artystycznych z okazji różnych uroczystości takich jak np. „Przegląd kolęd i pastorałek”, „Dzień Mamy”, „Dzień 

Dziecka”, „Dzień Rodziny”, „Zakończenie roku szkolnego”, „Rozpoczęci roku szkolnego”, „Przegląd Młodych 

Talentów”, „Pokaz Mody Przebieranej”, itp. 

Zajęcia praktyczne (kulinarne) – nauka i wspólne przygotowanie prostych potraw i deserów. Zajęcia miały na celu 

wykształcenie u dzieci nawyków zdrowej żywności (np. jedzenia warzyw i owoców) oraz wpojenia zasad higieny 

podczas przygotowywania, podawania i spożywania (konsumowania) posiłków. 

Zajęcia czytelnicze– polegały na wspólnym siadaniu w kręgu wszystkich uczestników zajęć i na wspólnym czytaniu 

książek, bajek, baśni, wierszy. 

Rozmaitości – odbywały się w świetlicy lub w plenerze (np. park miejski, wycieczki terenowe i zwiedzanie okolic 

Niska). Ich celem było aktywne  i bezpieczne odreagowanie napięć emocjonalnych, zaspokojenie potrzeby ruchu, 

dzieci uczyły się współpracy i współdziałania, a dzięki różnym grom(gry edukacyjne) i zabawom – kształtowano  

u dzieci logiczne myślenie. 

Społeczność – co trzy tygodnie wszyscy uczestnicy spotykali się na społeczności, podczas której wybierany był 

„Rząd”, w skład którego wchodziło 2 Szefów (Szef i Zastępca Szefa) oraz Senator – osoba dorosła. Rząd miał za 

zadanie ciekawie zorganizować czas dla innych w trakcie trwania kadencji (np. dyskoteki, rozgrywki sportowe, 

turnieje, wyjścia plenerowe, itp.). Pełnienie ról Szefów przez dzieci wpływało na wzmocnienie poczucia własnej 

wartości, podwyższało pozycję w grupie i wśród rówieśników, uczyło odpowiedzialności. 

   Społeczność wyborcza to kontynuacja pracy znanego pedagoga i lekarza Janusza Korczaka – obrońcy praw dziecka, 

autora oryginalnego systemu wychowywania przeciwstawiającego się przedmiotowemu traktowaniu dziecka, 

łączącego zasadę kierowania dzieckiem z jego prawem do samodzielności. 

   Społeczność dawała wszystkim możliwość wyrażania swoich opinii, spostrzeżeń, uwag i pomysłów na temat 

funkcjonowania świetlicy. Mówiono o ważnych, bieżących sprawach dotyczących pobytu w świetlicy  i zgłaszano 

różne propozycje działań. 

„Czas rządowy” – zajęcia polegały na organizowaniu przez powołany „Rząd”, czyli Szefa i Zastępcę Szefa oraz 

Senatora – osobę dorosłą zajęć dzieciom wedle ich potrzeb i zgłoszonych propozycji (np. organizacja dyskoteki, 

quizu, turnieju sportowego, pokazu mody, kawiarenki, itp.).    Rząd świetlicowy najpierw zbierał wśród dzieci 

ciekawe pomysły na spędzenie czasu wolnego, potem przedstawił je opiekunowi – osobie dorosłej,a następnie 

wspólnie z nią wybrał i zaproponował dzieciom ciekawe propozycje i je zrealizował. 

 

Świetlica Środowiskowo – Profilaktyczna w Nisku organizowała dzieciom zajęcia w czasie ferii zimowych  

i wakacji letnich: 

ZAJĘCIA W CZASIE FERII ZIMOWYCH 

 W terminie  29.01.2018 r. – 07.02.2018 r. Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Środowiskowo-

Profilaktyczna w Nisku zorganizowała zajęcia świetlicowe dla swoich dzieci.  Uczestnikami zajęć były dzieci  

z Gminy i Miasta Nisko, w większości wywodzące się z rodzin przeżywających różne trudności, w tym z rodzin 

niepełnych, ubogich, wielodzietnych, dotkniętych problemem alkoholowym, przemocą w rodzinie i nierzadko 

objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku. 
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Podczas ferii zimowych 2018 r. Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Środowiskowo –Profilaktyczna w Nisku 

zorganizowała zajęcia profilaktyczne dla 15 dzieci i młodzieży w wielu 6-15 lat w większości   z rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

W czasie trwania zajęć feryjnych, zajęcia odbywały się zazwyczaj w godzinach od 9.30 do 15.00 lub 15.30  

w siedzibie Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej w Nisku.Pozostałe  godziny 

pracy pracownik przeznaczył na część organizacyjną zajęć tj. przygotowanie sali pomieszczeń do pracy z dziećmi  

i młodzieżą, przygotowanie materiałów do zajęć, zorganizowanie dożywiania itp. 

Dzień rozpoczynał się wspólnym spotkaniem, następnie odbywały się zajęcia warsztatowe o charakterze integracyjno-

zabawowym, plastyczno-manualnym, sportowym, taneczno-ruchowym z uwzględnieniem potrzeb osób w różnym 

przedziale wiekowym. W godzinach popołudniowych wszyscy uczestnicy zajęć korzystali z posiłku. 

Ponadto zorganizowano dla dzieci gry i zabawy integracyjne, ruchowe, zręcznościowe; warsztaty plastyczno-

manualne; konkurs plastyczny pt. „Ferie moich marzeń” oraz „Przegląd Młodych Talentów”, quiz wiedzy o zajęciach 

feryjnych, a także zapewniliśmy dzieciom wiele innych atrakcji. 

W zajęciach w czasie ferii zimowych wzięło udział 16 osób, w tym: 

- 15 dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasto Nisko; 

- 1 wychowawca. 

 

ZAJĘCIA WAKACYJNE 

Podczas wakacji  letnich 2018 r.Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Środowiskowo-Profilaktyczna  

w Nisku zorganizowała dzieciom i młodzieży zajęcia świetlicowe, w dwóch turach, tj. w terminie 

od 4.07-17.07.2018 r.oraz  od 20.07-27.07.2018 r. 

Uczestnikami zajęć były dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej w Nisku, 

 w większości wywodzące się z rodzin niepełnych, ubogich, w tym z rodzin dotkniętych różnymi problemami  

w rodzinie, objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku. 

W zajęciach w czasie wakacji uczestniczyło łącznie 16 dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat. 

 W czasie trwania wakacji zajęcia odbywały się w godzinach 9:00-15:00 w siedzibie Placówki lub w terenie.Pozostały 

czas pracy pracownik przeznaczył na część organizacyjną zajęć wakacyjnych, tj. przygotowanie sal 

i pomieszczeń do pracy z dziećmi i młodzieżą, przygotowanie materiałów do zajęć, odbiór ze sklepu dożywiania dla 

dzieci w formie suchego prowiantu, itp. 

Dzień rozpoczynał się wspólnym spotkaniem wszystkich uczestników zajęć, zwanym „Mini Społecznością”, 

następnie odbywały się zajęcia warsztatowe o charakterze integracyjno-zabawowym, plastyczno-manualnym, 

sportowym, taneczno-ruchowym z uwzględnieniem potrzeb osób w różnym przedziale wiekowym. W godzinach 

popołudniowych wszyscy uczestnicy zajęć korzystali z obiadu. 

Ponadto zorganizowano dla dzieci gry i zabawy integracyjne, ruchowe, zręcznościowe, itp.; rozgrywki sportowe; 

warsztaty plastyczno-manualne;wspólne wyjścia do parku miejskiego w Nisku oraz na plac zabaw PSP Nr 1, 

w Racławicach  ,a także gry i zabawy na boiskach „Orlik” przy LO w Nisku oraz przy Gimnazjum w Nisku; seans 

filmowy w świetlicy; na zaproszenie Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nisku - pobyt w „Wiosce Smerfowej” 

w parku miejskim w Nisku oraz zapewniono dzieciom wiele innych ciekawych atrakcji. 
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INFORMACJE OGÓLNE 

W miesiącach od stycznia do grudnia 2018 roku w zajęciach świetlicowych uczestniczyło łącznie 27 dzieci-stałych 

uczestników zajęć .Wśród uczestników pięcioro dzieci miało przydzielonego asystenta rodziny.  

Wszystkim dzieciom zapewniano dożywianie z Ośrodka Pomocy Społecznej.  

 

Poza stałymi zajęciami w ŚwietlicyŚrodowiskowo-Profilaktycznej w Nisku zorganizowano w 2018 r.: 

  „Przegląd Kolęd i Pastorałek”; 

 Konkursy plastyczne (o różnej tematyce – motywie przewodnim); 

  Dyskoteki (m.in. „Dyskoteka Walentynkowa”; 

 Turnieje sportowe - „Spartakiady”; 

 Konkursy z nagrodami – (np.„Quiz wiedzy o świetlicy”); 

  „Dzień Kobiet”; 

 Pierwszy Dzień Wiosny; 

 Konkurs na najzabawniejsze papierowe przebranie; 

 Kiermasz Wielkanocny; 

 „Dzień Rodziny”; 

 „Dzień Dziecka; 

 Dzień Chłopaka;  

  Pokaz mody przebieranej; 

  „Przegląd Młodych Talentów”; 

  Uroczyste zapalenie zniczy w miejscach upamiętniających ważne wydarzenia historyczne w życiu 

Ojczyzny; 

  Andrzejki – wróżby, zabawa taneczna; 

  „Mikołajki”; 

  Uroczyste strojenie choinki świetlicowej;  

  Konkursy sportowe (turniej zręcznościowy); 

  Kiermasz Bożonarodzeniowy;  

 wizyta delegacji dzieci w różnych instytucjach i placówkach   w celu wręczenia kartek świątecznych 

i upominków świątecznych bożonarodzeniowych (między innymi stroików świątecznych)  własnoręcznie 

przygotowanych przez dzieci w ramach zajęć plastyczno-manualnych; 

 Rozdanie przez „Aniołka” prezentów świątecznych dzieciom z okazji zbliżającej się „Gwiazdki”. 

 

 

Sprawozdanie sporządził: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku 

                                                  Elżbieta Tłusta 


