SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNŚCI STOWARZYSZENIA NA RZECZ
DZIECI I RODZIN „PONAD GRANICAMI”
W ROKU 2014

I. Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży w Hermanicach.
Świetlica prowadzona była w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca od poniedziałku do
soboty. W poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki czynna była 4 godziny dziennie, w środy i
soboty po 3 godziny w ciągu dnia. Od września do 30 grudnia świetlica czynna była od
poniedziałku do piątku. W poniedziałki, wtorki i piątki po 4 godziny dziennie, w środy 3
godziny w ciągu dnia.
W okresie tym przeprowadzono 628 godzin zajęć takich jak:
• 331 godzin zajęć dydaktycznych
i edukacyjnych(programy edukacyjne, zajęcia komputerowe, zajęcia klubu
globtrotera, zajęcia kulinarne, nauka)
• 156 godzin zajęć artystycznych (zajęcia teatralne, plastyczne)
• 54 - godzin zajęć rekreacyjno – sportowych
• 45 -godzin zajęć integracyjno – rozwijających
• 42 godziny wycieczek, imprez, wyjazdów
II. Spotkania tematyczne dla dzieci i dorosłych.

W czasie trwania zadania odbyło się 10 takich spotkań. Osiem spotkań przeznaczonych
było dla osób dorosłych. Była to stała grupa 8 – 9 osób, które w okresie wiosennym i jesiennym
spotykała się raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie i wspólnie spędzała czas ucząc się nowych
technik plastycznych i artystycznych. W czasie tych spotkań uczono się m. in. wykonywać
stroiki wiosenne, pisanki metodą decoupage, ozdabiać drewniane dekory, ozdabiać tacki drewna
inne różnymi technikami, wykonywać doniczkowe aniołki, bombki filcowe, bombki ozdabiane
techniką decoupage, bombki sznurkowe i wiele innych. Jedno spotkanie przeznaczone było dla
dzieci – była to Noc Filmowa, w której wzięło udział 20 dzieci. Jedno spotkanie przeznaczone
było dla młodzieży będącej wolontariuszami w czasie półkolonii. Spotkanie to miało miejsce…
sierpnia. Była to noc filmowa. Wzięło w niej udział 10 osób.

III. Ferie zimowe.

W ciągu dwóch tygodni zajęć dzieci wchodziły w świat sztuki cyrkowej. Jak zwykle
staraliśmy się, aby każde dziecko znalazło aktywność bliska jego zainteresowaniom, dlatego też
zaoferowaliśmy uczestnikom bogata gamę zajęć. W czasie zajęć plastycznych powstawała
makieta cyrku oraz plakaty przedstawiające cyrkowe postacie. Zajęcia kulinarne skupiały się na
wykonaniu muffinek w kształcie klauna, bajecznie kolorowych ciasteczek, owoców w
czekoladzie na patyku i wiele innych kolorowych przysmaków. W czasie warsztatów
cyrkowych dzieci nie tylko uczyły się żonglowania. kręcenia talerzami, sztuczek na diabolo, czy
kręcenia poi na profesjonalnym sprzęcie, ale także samodzielnie wykonywały potrzebne do tego
pomoce. Uczyły się także jak puszczać ogromne bańki czy wykonywać zwierzątka lub kwiatki
ze specjalnych balonów. Ponadto dzieciaki w czasie warsztatów charakteryzacji miały
możliwość przeobrazić sie w klauna, Arlekina czy Pierrota - każdemu z nich zostało wykonane
zdjęcie portretowe, które wraz z dyplomem było prezentem na zakończenie ferii. Z zajęć
skorzystało 50 dzieci.

IV. Wystawa prac i zdjęć z okazji 10 – lecia Świetlicy.

W niedzielę 16 lutego o godz. 9.00 odbyła się dziękczynna Msza Święta z okazji 10 - lecia
istnienia Świetlicy. Msza sprawowana w intencji dzieci i ich rodzin, wolontariuszy oraz naszych
darczyńców. Po Mszy zaprosiliśmy wszystkich chętnych do Świetlicy na wystawę prac i zdjęć
ukazującą 10 lat naszego działania.
V. Festyn parafialny.

Festyn odbył się 4 maja 2012 roku. W czasie festynu Świetlica zorganizowała wystawę prac
dzieci , malowanie twarzy oraz gry i zabawy dla dzieci. W imprezie wzięło udział ok. 300 osób.

VI. „Deszczowa noc filmowa”.

W nocy z 16 na 17 maja zorganizowana została „Deszczowa Noc Filmowa”. Rozpoczęliśmy w
piątek 16 maja o 20 kolacją, a po niej nastąpił cykl filmowy, w czasie którego obejrzeliśmy 7
filmów. Noc filmowa zakończyła się śniadaniem w sobotę 17 maja. Wzięło w niej udział 26 dzieci.

VII.

Wycieczka z okazji Dnia Dziecka

Niestety ze względu na złe warunki pogodowe nie została zorganizowana wycieczka do
Zatorlandu. Dzieci pojechały za to na seans bajki „Rio 2” oraz pokazy naukowo artystyczne.
Wyjazd miał miejsce 31 maja i wzięło w nim udział 46 osób.

VIII.

Dzień sportu

W tym roku „Dzień Sportu” odbył się 7 czerwca. Po raz pierwszy zmieniono jego formułę.
Uczestnicy podzieleni zostali na 3 grupy wiekowe, które brały udział w grze terenowej
dostosowanej do ich wieku. Na zakończenie na dzieci czekały małe słodkie upominki, dyplomy,
poczęstunek i atrakcja w postaci ogniska, na którym można było upiec kiełbaski. W „Dniu Sportu
wzięło udział 45 osób.

IX. Festyn kończący pracę Świetlicy w roku szkolnym 2013/2014

Festyn miał miejsce 28 czerwca Wzięło w nim udział ok. 60 osób. Na początku odbyło się
przedstawienie przygotowane przez dzieci, rodziców i wolontariuszy w ramach zajęć teatralnych.
Przedstawienie nosiło tytuł

„Książę szuka żony”. Następnie przeprowadzony został turniej

rodzinny, w czasie, którego rodzice wspólnie z dziećmi uczestniczyli w wielu ciekawych
konkurencjach. Ponadto w czasie festynu został zorganizowany pokaz eksperymentów oraz pokaz
fireshow.

W czasie festynu przygotowano także bogatą ofertę kulinarną.. Festyn zakończyło

rozdanie dyplomów dla rodzin biorących udział w konkurencjach oraz rozdanie nagród dla dzieci,
które w ciągu roku wykazały się postawą godną naśladowania oraz szczególna pracą na rzecz
Świetlicy.

X. Półkolonie.

W czasie trwania zadania zorganizowano trzy tygodnie półkolonii (od . W czasie jej trwania
zajęcia zorganizowane były od poniedziałku do piątku

w godzinach 9.00 – 13.00 (w czasie

wycieczek były to inne godziny). W półkolonii wzięło udział ok. 90 dzieci. Cała Półkolonia
przeprowadzona została pod hasłem „Podróże małe i duże”. Pierwszy blok nosił nazwę „Dla nas nie
ma granic”. W tym czasie dla dzieci zorganizowane zostały dni tematyczne – w czasie każdego dnia
poznawaliśmy inne państwo (Anglię, Niemcy i Włochy). Dzieci zorganizowane miały spotkania z
Anglikiem, Włochem, nauczycielem niemieckiego, uczyły się słówek, podstawowych faktów,

przygotowywały desery charakterystyczne dla danego państwa itp. Drugi blok tematyczny to „Co
nas czeka za progiem”. W czasie jego trwania dzieci poznawały Ustroń i okolice. Zostały dla nich
zorganizowane warsztaty w Muzeum Ustrońskim, Warsztaty w Regionalnym Ośrodku Edukacji
Ekologicznej „Leśnik” oraz ognisko w Brennej – Leśnicy. Ostatni blok to „Mali poszukiwacze
przygód” – blok ten został przygotowany konwencji Indiana Jonesa. Dzieci poprzez zabawę oraz
różne formy aktywności poznawały środowisko pustynne, oceany, safari i lasy tropikalne. W czasie
Półkolonii odbyły się wycieczki do Kopalni Węgla Kamiennego „Guido”, do Koziej zagrody w
Brennej, do DreamParku w Ochabach oraz Małą Pętlą Beskidzką. Zakończenie Półkolonii w formie
wystawy prac i zdjęć oraz poczęstunku dla dzieci i ich rodzin odbyło się 27 lipca.

XI. Przystąpienie do programu „Mapa przeciw przemocy”.

We wrześniu 2014 roku nasze Stowarzyszenie przystąpiło do lokalnego projektu pt. „Mapa przeciw
przemocy”. W ramach projektu znaleźliśmy się na liście placówek z rejonu, które sprzeciwiają się
przemocy domowej.

XII.

Warsztaty dla Rodziców

W tym roku ze względu na brak czasu prowadzącego odbyła się tylko jedna edycja
„Warsztatów dla Rodziców”. Miała ona miejsce 11 października i wzięło w niej udział 8 osób.
Tradycyjnie prowadzona była przez psychologa Annę Wąsik. Tematem tegorocznych
warsztatów było stawianie dzieciom granic.

XIII.

Cykl zajęć pt.: „Mali odkrywcy”

W czasie trwania zadania odbyły się dwa spotkania w dwu grupach wiekowych. Pierwsza
grupa to maluchy w wieku 4 – 7 lat, druga grupa to starszaki w wieku 8 – 11 lat. Spotkania te
miały na celu pokazać dzieciom, iż nauka może być fascynującym przeżyciem. Spotkania
odbywały się 18 października i 29 listopada. W każdym spotkaniu wzięły łącznie udział 22
osoby. Spotkania prowadzone były przez Annę Krzempek z Centrum Edukacji i Rozwoju z
Czechowic – Dziedzic.

XIV.

Szkolenie wolontariuszy i nauczycieli

18 października w Świetlicy odbyło się szkolenie dla wolontariuszy i zaprzyjaźnionych

nauczycieli. Szkolenie poprowadzone zostało przez Annę Krzempek z Centrum Edukacji i
Rozwoju CEiR. Tematem szkolenia były „Masy plastyczne na 4 pory roku”. Udział w
szkoleniu pozwolił uczestnikom na poznanie różnych możliwości wykorzystywania i tworzenia
własnych mas plastycznych w zajęciach z dziećmi.

XV.

Jesienna wycieczka.

Drugi wyjazd, zorganizowany z myślą o dzieciach, odbył się 28 listopada. 23 osoby brały udział
w seansie bajki „Wielka szóstka”. Na uczestników wycieczki czekał też słodki poczęstunek.

XVI.

„Jesienna noc filmowa”.

10 listopada o 20.00 rozpoczęła się „Jesienna Noc Filmowa”. Jej formuła była zupełnie taka
sama jak podczas „Deszczowej Nocy Filmowej”. Wzięło w niej udział 24 dzieci i 3 wolontariuszy.

XVII.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny.

W tym roku konkurs ten został przeprowadzony od października do listopada. Tematem
konkursu były „Psy, koty i inne zwierzaki”. Celem konkursu było uwrażliwienie dzieci na
potrzeby pupili domowych. W ramach konkursu nadesłanych zostało 2 973 prac z 274
placówek. Wyłoniono 40 laureatów w 9 kategoriach. Przyznano także dwie nagrody specjalne
dla palcówki.

XVIII.

10 -lecie Świetlicy i 5- lecie Stowarzyszenia.

22 listopada odbyło się uroczyste 10 – lecie Świetlicy i 5 – lecie Stowarzyszenia. W ramach
obchodów odprawiono uroczystą Mszę Świętą. Wszystkim zaangażowanym osobom wręczono
podziękowania. Następnie swój koncert dała kapela góralska. Po części oficjalnej zgromadzone
osoby zostały zaproszone na poczęstunek.

XIX.

Spotkanie mikołajkowe.

W piątek 5 grudnia w naszej Świetlicy zostało zorganizowane Spotkanie Mikołajkowe. W
czasie tego spotkania dla dzieci w nim uczestniczących zostało przygotowanych 13 konkurencji
związanych z św. Mikołajem i zimą. Po każdej konkurencji dzieci otwierały jeden z

przygotowanych dla Świetlicy prezentów (gry, zabawki, instrumenty oraz radioodtwarzacz). W
imprezie wzięło udział 20 dzieci.

XX.

Mikołajki.

8 grudnia 2014 roku po Mszy Świętej Roratniej w naszym Kościele został zorganizowany
Mikołaj dla wszystkich dzieci z terenu Ustronia – Hermanic. W ramach Mikołaja przygotowano
i rozdano ok. 170 paczek.

XXI.

Kiermasze.

Wolontariusze i rodzice dzieci uczestniczących na zajęcia przygotowali kiermasz
wielkanocny oraz kiermasz bożonarodzeniowy. Kiermasze te odbywały się 4 niedziele przed
świętami. Po każdej Mszy Świętej można było zakupić ozdoby przygotowane przez dzieci ich
rodziców i wolontariuszy. Dochód z kiermaszu został przeznaczony na działanie Świetlicy.

XXII.

Pomoc potrzebującym rodzinom.

W ubiegłym roku rodziny zostały objęte następującą pomocą:
a) Zakup wyprawek szkolnych: wyprawki przeznaczone zostały dla 8 dzieci z rodzin
najbardziej potrzebujących. W ich skład wchodziły najbardziej potrzebne przybory
szkolne takie jak: zeszyty, bloki, papiery kolorowe, pióra, długopisy, różne kredki,
flamastry, komplety ołówków, komplety linijek, cyrkle, plastelina, farby, gumki,
temperówki, teczki itp. Ponadto dwoje dzieci otrzymało plecak, jedno dziecko strój na
lekcje wychowania fizycznego oraz obuwie szkolne.
b) Finansowanie obiadów dla łącznie 12 osób
c) Umożliwienie p. Grzegorzowi zbierania 1% podatku za pomocą naszego
Stowarzyszenia.

XXIII.

Przystąpienie do Otwartego Konkursu Ofert

Stowarzyszenie złożyło wniosek na dofinansowanie zadania publicznego „Prowadzenie
Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży – kształtowanie postaw trzeźwościowych poprzez kulturę

religijną” w Otwartym Konkursie ofert organizacji Pozarządowych ogłoszonym przez
Burmistrza Miasta ustroń w dniu 30. 12. 2014 roku.

