RAPORT ZA ROK 2020
Świetlica Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba” w Częstochowie

W 2020 roku do Młodzieżowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Skrawek Nieba”
w Częstochowie na zajęcia uczęszczało 35 podopiecznych. Z pomocy okazjonalnej w postaci darów
rzeczowych, wsparcia terapeutycznego korzystało dodatkowo kilkoro dzieci z rodzinami.
W świetlicy „Skrawek Nieba” w ramach podejmowanych działań prowadzone były zajęcia
dydaktyczne, wychowawcze i profilaktyczne, zajęcia rekreacyjno-sportowe, plastyczne, teatralne,
świetlicowe oraz zajęcia ogólnorozwojowe (skierowane głównie do dzieci borykających się
z brakami szkolnymi, które wg oświadczenia nie mają prac domowych zleconych przez szkołę, nie
posiadają w danym dniu książek, ćwiczeń, ani zeszytów oraz nie potrafią wskazać przerabianych
zagadnień z danego przedmiotu). Ćwiczenia (w grupie 2-4 osób) miały na celu wszechstronny rozwój
podstawowych umiejętności szkolnych
oraz wyrównanie ich szans edukacyjnych poprzez
ćw. grafomotoryczne, kaligrafię, czytelnictwo, ćw. z podstaw algebry i z j. angielskiego
z wykorzystaniem elementów metody Callana (wielokrotne powtarzanie na głos frazy) i metody
audiolingwalnej (wykorzystywanie drylu tłumaczeniowego). Sporo uwagi poświęcano rozmowom
wychowawczym. W pracy wychowawczej starano się reagować na każde przypadki niewłaściwych
zachowań w relacjach interpersonalnych. Prowadzono także szereg działań profilaktycznych w tym
w formie społeczności korekcyjnej, których celem było wyeliminowanie u dzieci i młodzieży
zachowań niebezpiecznych i ryzykownych (lub podniesienie świadomości o takich zagrożeniach).
W pracy profilaktycznej i edukacyjnej stosowano materiały audio-video, pracę w małych podgrupach,
metody definiowania pojęć, mapowania zagadnień, metodę dyskusyjną i hierarchizacji zagadnień
wraz z techniką drzewka decyzyjnego. Starano się poruszać wszystkie nowe tematy dotyczące
współczesnych zagrożeń płynących np. z wprowadzania NSP czy rozwoju technologii internetowych
w tym głównie porozumiewania się (m.in. pułapki pisma obrazkowego i skrótów, sexting, hejt,
grooming, stalking, trolling, manipulowanie reputacją-deep fake i manipulacji w marketingu
internetowym). Prowadzono ponadto szereg zajęć w ramach kół zainteresowań, dzięki którym dzieci
i młodzież mogły poznawać nowe rodzaje sztuki i działalności człowieka, rozwijać pasje, pobudzać
kreatywność, otwierać się na nowe formy spędzania czasu wolnego. Prowadzono także edukację
zawodową opartą o realia współczesnego rynku pracy. Zajęcia te miały formę zajęć indywidualnych
jak i grupowych. W roku 2020 świetlica realizowała zadanie pt. "Prowadzenie placówek opiekuńczowychowawczych wsparcia dziennego" dofinansowane z budżetu Gminy Miasta Częstochowy.
1. W okresie od 1 stycznia do 12 marca zrealizowano ok.150 godzin zajęć świetlicowych, W dniu
12 marca 2020r decyzją administracyjną świetlica została zamknięta do odwołania Do tego czasu
zrealizowano m.in.;
- zajęcia dydaktyczne z języka polskiego i j. angielskiego
- zajęcia dydaktyczne z przedmiotów ścisłych; (geografia, biologia, informatyka)
- inne m.in. praca-technika, plastyka, poradnictwo zawodowe
- zajęcia ogólnorozwojowe i wyrównawcze w tym m.in. ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia
umiejętności zapamiętywania i odwzorowywania, ćwiczenia z ortografii, gramatyki, algebry,
kaligrafii, pisania ze słuchu, umiejętności biegłego czytania i czytania ze zrozumieniem, sporządzania
notatek do tekstu, zajęcia czytelnicze z lektur szkolnych. (Należy podkreślić, że w związku z brakami
i utrudnieniami jakie mają nasi podopieczni z nauką szkolną, tego rodzaju zajęcia stanowią jedyną,
ogólną formę wsparcia dydaktycznego jaką jesteśmy wstanie zaproponować uczniowi bez książek,
zeszytów lub innych informacji o zaległościach szkolnych, przerabianym materiale itd).

Dodatkowo przeprowadzono 255 godzin zajęć w kołach zainteresowań takich jak: koło plastyczne,
teatralne, matematyczne, czytelnicze, filmowe oraz herbaciarnia internetowa, W ramach koła
rekreacyjno – sportowego realizowano zagadnienia dotyczące gier indywidualnych i zespołowych
w tym m.in. takich jak; piłka nożna, siatkówka, piłka koszykowa, tenis stołowy, piłkarzyki,
cymbergaj, bilard, gry i zabawy ruchowe, zajęcia na siłowni oraz zajęcia e-sport). W ramach zajęć
świetlicowych prowadzono koło gier i zabaw karciano-stolikowych.
2. Zajęcia specjalistyczne:
- konsultacje z rodzicami i prawnymi opiekunami dzieci (wg zgłaszanych potrzeb);
- społeczność korekcyjno – terapeutyczna;
- pomoc terapeutyczna
- socjoterapia nieustrukturyzowana
- zajęcia profilaktyczne w tym warsztaty
- superwizja pracy wychowawczej i terapeutycznej
3. Bezpieczne ferie:
W okresie ferii 2020r. tj od 13.01.2020 do 26.01.2020r. zorganizowano łącznie 80 godzin zajęć:
ogólnorozwojowych i wyrównawczych, rekreacyjno-sportowych (siłownia, piłkarzyki, tenis stołowy,
piłka nożna, gra w koszykówkę, gra w dwa ognie, cymbergaj, bilard), plastycznych i muzycznych,
komputerowych, gier i zabaw stolikowych. W ramach bezpiecznych ferii świetlica prowadziła akcję
otwarte drzwi. W ramach współpracy ze Strażą Miejską w Cz-wie pt. "Spotkania ze strażą",
zorganizowano szereg prelekcji dla grup zorganizowanych, w tym, spoza świetlicy proponując
do wyboru następujące tematy; 1. Bądź bezpieczny na drodze (promocja właściwych, bezpiecznych
zachowań w drodze do szkoły i domu) 2. Rola i zadania Straży Miejskich i Gminnych w systemie
bezpieczeństwa na przykładach zapisów monitoringu wizyjnego (profilaktyka zachowań
ryzykownych i niebezpiecznych w przestrzeni publicznej, oparta o realne, zanonimizowane zapisy
z kamer miejskich) 3. Ferie wolne od używek (profilaktyka antynarkotykowa, antyalkoholowa. Czym
są i jak działają NSP. Zajęcia dla młodzieży starszej) 4. Mój przyjaciel REX (promocja właściwych
zachowań w kontaktach z psem. Rozumienie postaw i "psiego języka". Zajęcia dla dzieci młodszych)
5. Dbaj o środowisko czyli segreguj śmieci. 6. Smog co to jest i jak się chronić przed jego
skutkami
4. Od 16 marca do 8 czerwca świetlica była zamknięta ze względu na sytuację epidemiologiczną,
skutkującą odpowiednią decyzją administracyjną, całkowicie wstrzymującą pracę (nie wolno
było placówką wsparcia dziennego pracować zdalnie) na rzecz dzieci i młodzieży.
5. Od 8 czerwca do 31 sierpnia świetlica pracowała, w rygorze sanitarnym i w ograniczonym
zakresie wymuszonym restrykcjami w związku z pandemią COVID-19 (dystans, dezynfekcja,
maseczki oraz max. liczba osób na metr kwadratowy). Zrealizowano w tym czasie łącznie ok. 480
godzin zajęć, w tym:
- zajęcia ogólnorozwojowe, wyrównawcze i dydaktyczne
- zajęcia komputerowe oraz e-sport;
- dogoterapię ze szkołą tresury DAR - MAK (lipeic/sierpień 2020)
- zajęcia rekreacyjno- sportowe (tenis stołowy, piłkarzyki, cymbergaj, piłka nożna, siłownia, bilard,
gry z elementami koszykówki, gry i zabawy ruchowe), gry i zabawy stolikowe (gry karciane, gry
planszowe, puzzle)
- zajęcia filmowe
oraz;
 zajęcia specjalistyczne: społeczność korekcyjną, zajęcia socjoterapeutyczne, profilaktyczne,
pomoc terapeutyczną, superwizję pracy
 konsultacje z rodzicami i prawnymi opiekunami
 wsparcie w artykuły spożywcze

6. W okresie od 1 września do 6 listopada 2020r. zrealizowano ok 250 godzin zajęć świetlicowych,
w tym:
- zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze (indywidualna praca z uczniem, wyrównywanie braków
szkolnych, pomoc w odrabianiu lekcji)
- zajęcia komputerowe i e-sport
- zajęcia plastyczne, czytelnicze, muzyczne, gry i zabawy świetlicowe
- zajęcia rekreacyjno-sportowe (gry zespołowe i indywidualne, gry i zabawy ruchowe siłownia,
elementy gier zespołowych, piłkarzyki, bilard, zajęcia stolikowe)
- zajęcia profilaktyczne, pomoc terapeutyczna, społeczność korekcyjno-wychowawcza
7. Od 9 listopada do 31 grudnia ze względu na decyzję administracyjną spowodowaną sytuacją
epidemiologiczną świetlica pracowała na odległość w tzw. trybie zdalnym.. (Wychowawcy
w trybie stacjonarnym dyżurowali od godz. 9.00 do 17.00). Zrealizowano w tym czasie ok. 280
godzin w tym:
- pomoc dydaktyczną w zakresie uczenia się zagadnień szkolnych (on-line)
- pomoc w odrabianiu lekcji (on-line)
- druk materiałów szkolnych
- wsparcie emocjonalne realizowane poprzez rozmowy telefoniczne i codzienny kontakt pocztowy
e-mail
- konsultacje indywidualne dotyczące zagadnień szkolnych (on-line)
- konkursy z nagrodami ogłaszane drogą elektroniczną
- przesyłane (on-line) propozycji zajęć plastycznych (np. orgiami, zajęcia z masą solną), fizycznych
(stretching), kulinarnych (pierniczki bożonarodzeniowe, świąteczne kruche ciastka z konfiturą) etc.
- zajęcia profilaktyczne realizowane drogą elektroniczną.
W tym czasie świetlica codziennie w godz. 15.00/17.00 wydawała także nadwyżki artykułów
żywnościowych pozyskiwanych od darczyńców (tu współpraca z Bankiem Żywnościowym w Czwie). W dniach 04.12.20 do 22.12.20 wydawano dzieciom paczki mikołajkowe a od dnia 22.12.20 do
końca bieżącego roku także paczki żywnościowe. Zadanie to było realizowane m.in. przy
dofinansowaniu z budżetu Gminy Miasta Częstochowy działania
pt. "Prowadzenie placówek
opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego".
1.

Realizowane w roku 2020 tematy zajęć profilaktycznych i edukacyjnych:

Bezpieczna droga do szkoły

Smog czym jest i jak się przed nim chronić

Bójki i pobicia. Odpowiedzialność sprawców w polskim systemie prawnym (2 godziny)

Odpowiedzialność prawna nieletnich a przejawy demoralizacji (2 godziny)

Mój przyjaciel REX – bezpieczne zachowania wobec nieznajomego psa.

Konflikty interpersonalne. Kompromis jako podstawa długotrwałych relacji (2 godziny)

Marihuana i inne narkotyki. Współczesne zagrożenia (2 godziny)

Bezpieczne zachowania nad wodą

Czarne punkty i oznakowania kąpielisk

Bezpieczeństwo na drodze (pieszy, rowerzyści, zasada ograniczonego zaufania)

Zasady zachowania w przypadku nagłych zdarzeń pogodowych

Bezpieczeństwo p-pożarowe w domu, na wycieczce, w lesie i przy grillu.

Cyberprzemoc i jej różnorodne formy i przejawy. Jak chronić siebie w sieci

Zasady higieny czyli myj ręce i dbaj o zdrowie (3 godziny)

Każda gra niesie ryzyko przegranej czyli o samoocenie

O moralności i wartościach w naszym życiu

Ryzykowne i niebezpieczne zachowania poza domem np. w czasie ferii

Pierwsza pomoc przedmedyczna (udar cieplny, omdlenia, użądlenia, ukąszenia,
poparzenia, pozycja boczna ustalona). Zasady wzywania pomocy (3 godziny)

Papierosy. Dziękuję nie palę (2 godziny)




















Społeczność dotycząca koronawirusa, omówienie zasad higieny oraz metod
przeciwdziałania zakażeniom przenoszonym drogą kropelkową (3 godziny)
Skuteczne odmawianie. Sposoby rozwiązywania konfliktów (2 godziny)
WZW- jak się ustrzec
Zasady zdrowego odżywiania
Problem marnowania żywności
Przemoc i agresja w relacjach międzyludzkich (2 godziny)
Zasady kulturalnego zachowania (2 godziny)
Przemoc domowa - gdzie szukać pomocy
Alkohol- skutki zdrowotne i społeczne alkoholizowania się
NSP- co to są nowe substancje psychoaktywne? Dlaczego są takie groźne?
Społeczność dotycząca szkodliwości napojów energetycznych
Dbaj o środowisko. Ćwiczenia z zakresu segregowania śmieci
Narkotyki, dopalacze, leki. Środki psychoaktywne.
Grać fair-play
Przejawy demoralizacji wśród nieletnich. Konsekwencje
Zwierzenia narkomana część I i II
Zasady funkcjonowania w grupie
Zagrożenia w sieci. Handel dziećmi, oszustwa w sieci

2.

Pozostałe:
W pierwszym kwartale 2020r wszystkim podopiecznym przeprowadzono test wiedzy ogólnej.
Jego założeniem było zbadanie poziomu takiej wiedzy oraz wczesne niwelowanie jej braków.
W ramach testu pytano o podstawową wiedzę z zakresu; pierwszej pomocy przedmedycznej, zasad
BHP, znajomości praw dziecka. Pytania dotyczyły też takich zagadnień jak; podstawowej wiedzy
o używkach psychoaktywnych - uzależnieniach, wybranych problemów z kodeksu drogowego,
właściwych sposobów spędzania czasu wolnego, zasad wzywania pierwszej pomocy czy struktur
i zadań najważniejszych organów państwa, Wyniki testu posłużyły do intensyfikacji omawiania
zagadnień z którymi młodzież ma najwięcej problemów. Problematyczne dla dzieci pytania poruszane
w teście omówiono szczegółowo na specjalnych spotkaniach poszerzając wiedzę dotyczącą
szczególnie; zasad udzielania pierwszej pomocy, zadań podstawowych organów państwa
z uwzględnieniem trójpodziału władzy oraz tematyki związanej z bezpieczeństwem na drodze.
Z powodu obostrzeń sanitarnych, w/z z pandemią COVID-19, nie zorganizowano wielu wydarzeń
kulturalnych na stałe wpisanych w nasz plan roczny. Restrykcje dotknęły Dzień Św. Mikołaja tzw.
mikołajki oraz spotkanie Wigilijne z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Z przyczyn niezależnych
od nas zastąpiły je paczki mikołajkowe i świąteczne paczki żywnościowe dla podopiecznych i ich
rodzin. W roku 2020 nie odbyło się też spotkanie Świąt Wielkanocnych.
3. Informacje dodatkowe:
W pracy opiekuńczo – wychowawczej, dydaktycznej i terapeutycznej uczestniczyli
psycholodzy, pedagodzy oraz terapeuci. Byli to: Ireneusz Pyzik, Tomasz Gajewski, Sebastian
Kaczmarzyk (styczeń/lipiec 2020), Piotr Klinowski (lipiec/wrzesień 2020), Małgorzata Kowalik
(lipiec/sierpień 2020), Joanna Nowakowska (wrzesień/grudzień 2020) oraz wolontariusze i studenci:
Anna i Karolina Woźniak, Aneta Makowska - dogoterapia (lipiec/sierpień 2020. Szkoła Tresury Psów
DAR-MAK), Mirosław Mielczarek (zajęcia umuzykalniające i sportowe), Marek Krzystański (zajęcia
aktorskie, drama oraz zajęcia wspomagające z matematyki prowadzone do 12 marca). Wszystkim
współpracującym z nami osobą dziękujemy za wsparcie, pomoc i osobiste zaangażowanie
w pracy z dziećmi!
Stowarzyszenie w minionym okresie współpracowało z: MOPS w Częstochowie, Bankiem
Żywności w Częstochowie (stała współpraca w zakresie dystrybucji podopiecznym nadwyżek
produktów spożywczych), Strażą Miejską w Cz-wie (Akcja bezpieczne ferie w mieście), Fundacją
Chrześcijańska „Adullam” (Akcja Czytanie w bramie, paczki mikołajkowe - Mikołaj z ulicy

Krakowskiej ad 2020), Firmą IDBJ, STANDO Logistics sp. zo.o. (pomoc rzeczowa). Caritas
Archidiecezji Częstochowskiej, UJD w Częstochowie,
Jurajskim Ośrodkiem Wsparcia
Ekonomii Społecznej JOWES.
W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować wielu osobom prywatnym
i anonimowym, instytucjom za każdy rodzaj wsparcia, pomocy przekazany naszym
podopiecznym, w tym osobą które swój 1% za 2019r. przekazały na pomoc naszym
podopiecznym.

Wpisz nasz nr KRS; 0000207657. Podaruj dzieciom 1% swego podatku!
Na naszej stronie internetowej www.skraweknieba.com.pl w dziale „sprawozdania”
znajdzie się plik z dokumentacją sprawozdawczą w tym finansową, merytoryczną oraz
rachunkiem zysków i strat wraz z informacją dodatkową z naszej działalności za 2020r.
Opracowanie; J. Nowakowska, T. Gajewski

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom

rawek Nieba” jest organizacją pożytku publicznego
www.skraweknieba.com.pl
Przekaż nam 1% swojego podatku wpisując w zeznanie podatkowe

nasz nr KRS: 0000207657

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba”
jest organizacją pożytku publicznego. Wpisując w zeznanie podatkowe nasz nr KRS: 0000207657
wspomożesz naszą działalność na rzecz dzieci. O naszej działalności
dowiesz sie więcej na stronie www.skraweknieba.com.pl

