RAPORT ZA ROK 2021
Świetlica Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba” w Częstochowie

W 2021 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. Z akcji
Bezpieczne wakacje 2021 korzystało sześcioro dzieci nie ujętych w statystyce całorocznej
W ramach podejmowanych w 2021r. działań prowadzone były zajęcia dydaktyczne,
wychowawcze i profilaktyczne, zajęcia rekreacyjno-sportowe, plastyczne, 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).
Takim dzieciom proponowano pracę w małych grupach (2-4 osób) bądź, w miarę posiadanych
możliwosci kadrowych pracę indywidualną z wychowawcą. Zajęcia takie miały na celu
wszechstronny rozwój podstawowych umiejętności szkolnych
oraz wyrównanie ich szans
edukacyjnych poprzez ćw. grafomotoryczne w tym 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. Starano się zawsze reagować na
przypadki niewłaściwych zachowań w relacjach interpersonalnych Starano się także w szczególnym
czasie pandemii wspierać podopiecznych w możliwie szerokim spektrum ich potrzeb. Prowadzono
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 lepszym zrozumieniu potrzeb podopiecznych służą nam
badania ankietowe wykonywane od kilku lat, także i w tym roku). 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. W pracy profilaktycznej poruszano 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
2021 świetlica realizowała zadanie pt. "Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia
dziennego" dofinansowane z budżetu Gminy Miasta Częstochowy.
1. W okresie od 1 stycznia do 12 lutego ze względu na decyzję administracyjną spowodowaną
sytuacją epidemiologiczną świetlica pracowała w tzw. trybie zdalnym. w godz. 9:00 do 17:00.
Realizowano w tym czasie:
- 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
- zajęcia profilaktyczne realizowane drogą elektroniczną.
- przesyłanie propozycji zajęć plastycznych (np. orgiami itp)
- propozycje zajęć sportowych (stretching, joga),
- propozycje zajęć kulinarnych (makowiec, kruche ciastka z konfiturą) etc.
W tym czasie świetlica wydawała także nadwyżki artykułów żywnościowych pozyskiwanych
od darczyńców (tu współpraca z Bankiem Żywnościowym w Częstochowie). W związku z
niejasną sytuacją prawną dotyczącą obostrzeń funkcjonujących w placówkach wsparcia
dziennego w styczniu i lutym 2021r. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Skrawek Nieba w
Częstochowie wystosowało dwa pisma adresowane do najważniejszych instytucji
państwowych \z zapytaniem o podstawy prawne pracy zdalnej oraz zasady funkcjonowania
placówek wsparcia dziennego w reżimie sanitarnym. Na pisma otrzymaliśmy odpowiedź informację z dnia 11.02.2021 Głównego Inspektora Sanitarnego, że nasze pismo przesłano do
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W dniu 12.02.2021r. na stronach Ministerstwa
Rodziny i Polityki Społecznej znalazła się informacja, że placówki wsparcia dziennego mogą
od tego dnia pracować w systemie stacjonarnym. Zajęcia stacjonarne wznowiono, zatem z
dniem 15 lutego 2021 roku (pisma są do wglądu na naszej stronie internetowej
www.skraweknieba.com.pl w dziale aktualności).
W pozostałym okresie to jest od 12.02.2021 do końca roku zajęcia były prowadzone
stacjonarnie. W tym czasie zrealizowano;
 zajęcia dydaktyczne z języka polskiego, języka angielskiego, j niemieckiego
 zajęcia dydaktyczne z przedmiotów ścisłych (matematyka, biologia, informatyka,
chemia)
 zajęcia sportowe i rekreacyjne; piłkarzyki, tenis stołowy, siłownia, bilard, cymbergaj,
zajęcia na sali sportowej (gry ruchowe, gry zespołowe, ćwiczenia elementów gier
zespołowych)
 zajęcia świetlicowe w tym zajęcia komputerowe, gry planszowe, stolikowe, puzzle
 zajęcia ogólnorozwojowe i wyrównawcze; czytanie ze zrozumieniem, kształtowanie
pisma, zajęcia czytelnicze z lektur szkolnych, gry edukacyjne itp. (w związku z
zaległościami, jakie mają nasi podopieczni z przyswajaniem wiedzy szkolnej, zajęcia
ogólnorozwojowe stanowią podstawową formę wsparcia dydaktycznego, jaką możemy
zapewnić uczniom bez książek i informacji o ewentualnych brakach i zaległościach
szkolnych).
 zajęcia komputerowe (praca z programami Word, Power Point itp).
 zajęcia specjalistyczne w tym:
 zajęcia profilaktyczne z zakresu współczesnych zagrożeń, w tym zachowań
niebezpiecznych i ryzykownych
 zajęcia psychoprofilaktyczne i wspierające (wg potrzeb)
 społeczność korekcyjno – terapeutyczna (wg potrzeb od 2 do 5h/tyg.)
 konsultacje indywidualne z rodzicami i prawnymi opiekunami (w potrzeb. od 25h/tyg..)
W ramach zajęć w kołach zainteresowań prowadzono:
- koło plastyczne i artystyczne ok.5h/tyg.
- koło gier świetlicowych ok.5h/tyg.
- klub E-SPORT ok.10h/tyg.
- koło czytelnicze ok. 5h/tyg.
- koło komputerowe ok. 5h/tyg.
- koło rekreacyjno-sportowe ok. 10h/tyg. w tym:











bilard (dostępny codziennie)
tenis stołowy (dostępny codziennie)
piłkarzyki (dostępne codziennie)
elementy gry w piłkę nożną/gra w piłkę nożną łącznie ok. 100 godz.
gry i zabawy ruchowe łącznie ok. 40 godz.
elementy gry w piłkę siatkową łącznie ok. 20 godz.
elementy gry w piłkę ręczną łącznie ok. 20 godz.
elementy gry w koszykówkę/ koszykówka łącznie ok. 80 godz.
zajęcia na siłowni łącznie ok. 100 godz. w tym 60h w ramach programu
terapeutycznego; "Profilaktyka poprzez sport czyli zajęcia rekreacyjno-sportowe na
siłowni w przeciwdziałaniu zachowaniom ryzykownym i niebezpiecznym młodzieży"
Zajęcia realizowano w grudniu 2021 dla 9 osób.

Jak co roku organizowaliśmy dla dzieci dwie akcje w okresie ferii zimowych i wakacji. Niestety ze
względu na rygor sanitarny oraz obostrzenia pandemiczne w okresie ferii zimowych w dniach 04.0117.01.2021 placówka nie działała w sposób stacjonarny. W tym czasie oferowaliśmy podopiecznym
wsparcie emocjonalne realizowane poprzez rozmowy telefoniczne i codzienny kontakt pocztowy
e-mail (m.in. propozycje zwiedzania polskich muzeów on-line, konkursów, gier i zabaw ruchowych,)
konsultacje indywidualne dotyczące zagadnień szkolnych. Codziennie też od godz. 16.00 do 17.00
wydawano rodzinom dzieci pozyskane artykuły spożywcze i cukiernicze. Akcje wakacyjna
organizowaliśmy juz w formule tradycyjnej. I tak w ramach formuły otwarte drzwi pt „Bezpieczne
wakacje 2021” prowadzono intensywne działania profilaktyczne zmierzające do minimalizacji
zachowań ryzykownych i niebezpiecznych, które młodzież podejmuje najczęściej w okresie ferii,
wakacji (pobytu poza domem/kontrolą); Poruszano następującą tematykę;
 „ Bezpieczne zachowania nad wodą”
 „ Bezpieczny i zdrowy wypoczynek”
 „ Oparzenia słoneczne”
 „ Pierwsza pomoc – omdlenia”
 „ Bezpieczne korzystanie z przejść dla pieszych
 „ Pierwsza pomoc – użądlenia i ugryzienia”
 „ Bezpiecznie na drodze – zasada ograniczonego zaufania”
 „ Bezpieczna jazda na rowerze. Drogi rowerowe oraz chodniki - zasady korzystania i
pierwszeństwa. Oznakowanie.”
 „ Papierosy – dziękuję nie palę”
 „ Alkohol bez mitów”
 „ Narkotyki – droga do nikąd”
 „ Dopalacze – nowe narkotyki”
 „ Przejawy demoralizacji u młodzieży. Konsekwencje prawne”
 „ Zachowania ryzykowne i niebezpieczne w sieci”
 „ Bezpieczeństwo na drodze. Wypadki drogowe z udziałem pieszych”
 „ Bezpieczna droga – najczęstsze błędy i wykroczenia na drodze”
 „Bezpiecznie na drodze – gdzie mogę przechodzić przez jezdnie" zasady i przykłady
 „ Bezpieczeństwo w miejscach zabaw”
 „ Bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Jak niebezpieczny jest pożar.”
 „ Przemoc domowa. Gdzie szukać pomocy?”
 „ Nowe przepisy o ruchu drogowym. Omówienie zmian”
 „ Narkotyki – prawda i mity”
 „ Zachowania niebezpieczne i ryzykowne na placach zabaw”
 „ Odpowiedzialność prawna nieletnich”
 „ Zagrożenia w sieci. Oszustwa i wyłudzenia”

 „Bezpieczeństwo na parkingach/przystankach w czasie wycieczek autokarowych”.
Łącznie w ramach akcji "Bezpieczne wakacje 2021" zrealizowano min. 26 godz. zajęć profilaktycznych.
Poza tym w okresie wakacyjnym prowadzono szereg zajęć rekreacyjno-sportowych; Średni udział w
proponowanych zajęciach wynosił 44% wszystkich zapisanych osób. Łącznie w wakacje zrealizowano
ok 160 godz. zajęć sportowo-rekreacyjnych dla 34 osób. Dzięki ofercie Wydziału Polityki Społecznej
Urzędu Miasta w Częstochowie 17-tu naszych podopiecznych mogło skorzystać z koloni w Zakopanem
pt. „Odkrywcy tatrzańskich skarbów”. Wyjazd odbył się w dniach 10-19 sierpnia i był, zlecony przez
Wydział Opieki Społecznej UM w Częstochowie pod nazwą "Organizowanie wypoczynku letniego dla
dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych z programem profilaktyki uzależnień od środków
psychoaktywnych". Przedział wiekowy osób biorących udział w wyjeździe wynosił 10-15 lat.
W grudniu 2021 w ramach programu profilaktycznego, którego kanwą były zajęcia na siłowni
i sali sportowej prowadzono także cykl zajęć profilaktycznych i prozdrowotnych Uczestnicy zajęć
mogli podnieść swoją odporność psychiczną i właściwie zarządzać stresem poprzez wykorzystanie
wrodzonych mechanizmów obronnych (np. odpowiedzi ukł. opioidowego na wysiłek fizyczny).
Łącznie zrealizowano 60 h zajęć w tym ok 5h zajęć profilaktycznych Poza tym projekt umożliwił
modernizacje dotychczasowego wyposażenia siłowni i dostosowanie jej do pracy z młodzieżą a także
uatrakcyjnienie formuły takich zajęć. Mimo, że program zakończył się wraz z upływem 2021 roku, to
młodzież może uczestniczyć w zajęciach dodatkowych także po jego zakończeniu. Zajęcia były
prowadzone przez absolwenta AWF i psychoterapeutę dzieci i młodzieży. W ramach zajęć
realizowany był program zwiększenia kompetencji społecznych oraz wzrostu świadomości dbania o
własne zdrowie fizyczne i psychiczne poprzez rekreację i sport. Program pt.„Profilaktyka poprzez
sport, czyli zajęcia rekreacyjno-sportowe na siłowni w przeciwdziałaniu zachowaniom ryzykownym i
niebezpiecznym młodzieży zagrożonej patologizacją” był współfinansowany z budżetu Gminy Miasta
Częstochowa.
Poza tym w roku 2021 zorganizowano/obchodzono;













turniej tenisa stołowego (6 konkursów)
turniej w piłkarzyki (2 konkursy)
konkurs z matematyki
Dzień Babci i Dziadka 22.01.2021
Dzień Św. Walentego
konkurs fotograficzny pt; Świąteczne krzątanie czyli pomagam Mamie
paczki z okazji Świąt Wielkanocnych
konkurs plastyczny „100-lecie Powstań Śląskich” plus wręczenie nagród - 12.05. 2021
Dzień Dobrych Uczynków - 19.05.2021
Dzień Dziecka
Dzień Sportu wraz z mini olimpiadą sportową - 11.06. 2021
Mikołajki - poczęstunek z wręczaniem paczek mikołajkowych. Prócz prezentów
zorganizowano zabawę pt. „Sanie Mikołaja”. Na dzieci czekał ciepły poczęstunek –
pizza oraz ciasta i napoje. Dzień Św. Mikołaja był zrealizowany przy wydatnej
pomocy studentek UJD. Dziękujemy!
 paczki żywnościowe dla 25 rodzin na święta Bożego Narodzenia - 21.12.2021
 praktyki studenckie dla ok 15 studentów
2. Na początku roku 2021 podopieczni wypełnili ankiety pt; „Jacy jesteśmy". Wnioski z ankiety
posłużyły nam do lepszego skonstruowania planu zajęć profilaktycznych oraz dostosowania

zajęć specjalistycznych np. spotkań społeczności korekcyjnej do potrzeb dzieci. Ankieta
skupiała się na deklarowanych przez młodzież wartościach oraz sposobach reagowania
w sytuacjach trudnych, sposobach spędzania wolnego czasu. Sondaż składał się z dziewięciu
pytań, tak aby przy założeniu, że na jedno pytanie uczestnik dysponuje jedną minutą, całość
można było wypełnić w czasie ok. 10 minut. Najważniejszą wartością deklarowaną w ankiecie
przez respondentów była pomoc innym ludziom. W grupie ankietowanej młodzieży - ok. 65%
deklaruje, że są optymistami. Zdecydowana mniejszość – ok. 27% to pesymiści niewierzący w
swoje możliwości i własne sprawstwo.. Około 8% respondentów nie potrafiło określić postawy
wobec swojej przyszłości. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że najczęstszym sposobem
reagowania młodzieży w sytuacjach trudnych takich jak konflikty interpersonalne jest;
 brak reakcji
 przerzucenie odpowiedzialności na drugą osobę i oczekiwanie na jej reakcję
3. Informacje dodatkowe:
W pracy opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej i terapeutycznej uczestniczyli pedagodzy
oraz terapeuci. Byli to: Joanna Nowakowska (do 24.06.2021), Kamila Purzyńska (od 04.10.2021),
Tomasz Gajewski oraz wolontariusze: rodzina p.Anny Woźniak, Karolina, Julia i Jarosław Woźniak
(pomoc logistyczna przy paczkach świątecznych, Mikołajkach, dostawach art. żywnościowych i
napojów, pomoc przy zbiórkach żywnościowych i wiele innych), Maja Wilczek (pomoc w nauce),
Natalia Płachta (pomoc w nauce), Marek Krzystański (pomoc w zadaniach z matematyki), Mirosław
Kowalik (wsparcie metodyczne), Należy zaznaczyć, że w roku 2021 wszyscy wolontariusze z powodu
kontynuowania restrykcji zmuszeni byli zmniejszyć zakres swojej pracy wolontarystycznej na rzecz
świetlicy.
W roku 2021 naszą ofertę wsparły; Hospicjum dla dzieci (kilkadziesiąt nowych książek oraz
filmów DVD), Miejskie Biuro Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych oraz
Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Częstochowy ds. Równych Szans (projektor, ekran oraz
konsola Playstation 4 wraz z grami),. Wszystkie te działania z2wiekszyły nasze możliwości wsparcia
naszych podopiecznych. Przyczyniły się do powiększenia naszej oferty zbioru książek i mediów.
Konsola wzbogaciła nie tylko formy spędzania czasu wolnego ale zmniejszyła nierówności w
zakresie dostępu do nowoczesnych form rozrywki i zabawy dzieciom ze środowisk niezamożnych.
Stowarzyszenie w minionym roku współpracowało/uzyskało pomoc z: Bank Żywności
w Częstochowie (stała współpraca w zakresie dystrybucji podopiecznym nadwyżek produktów
żywnościowych), Fundacja Chrześcijańska „Adullam” (dodatkowe paczki z okazji dnia św.
Mikołaja), Klubem ROTARY CZĘSTOCHOWA (wsparcie rzeczowe),
Strażą Miejską
w Częstochowie (akcja Bezpieczne wakacje, możliwość korzystania z siłowni).
W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować wielu osobom prywatnym
i anonimowym, instytucjom za każdy rodzaj wsparcia i pomocy przekazany naszym
podopiecznym, w tym osobą które przekazały nam swój 1%

Wpisz nasz nr KRS; 0000207657. Podaruj dzieciom 1% swego podatku!
Na naszej stronie internetowej www.skraweknieba.com.pl w dziale „sprawozdania” znajdziecie Państwo plik
z dokumentacją sprawozdawczą w tym finansową, merytoryczną oraz rachunkiem zysków i strat wraz
z informacją dodatkową z naszej działalności za 2021r.,

