SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY
OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ CARITAS
za okres styczeń – czerwiec 2014 rok
PARAFIA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
W KORSZACH

Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza Caritas działa od 2004 roku, z której
każdego dnia korzysta do 30 dzieci. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach
od 14.00 do 18.00. Do świetlicy uczęszczają dzieci z rodzin wielodzietnych, o bardzo niskich
dochodach, z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych.
Nauczyciele, 19 wolontariuszy, pomagają dzieciom rozwijać ich zainteresowania, zapewniają
pomoc w nauce, organizują czas wolny. W czasie pobytu w placówce dzieci mają zapewniony
posiłek, który przygotowują wolontariuszki - 13 osób kadry niepedagogicznej. Liczna grupa
wolontariuszy pomaga dzieciom i młodzieży, wspiera działania świetlicy, zapewniając wszelką
pomoc. Dzięki temu świetlica funkcjonuje każdego dnia.
Od dziesięciu lat budujemy swoją posługę na fundamentach licznego wolontariatu.

Najważniejsze projekty, z których korzystały dzieci
w okresie od stycznia do czerwca 2014 r.:
-Sporty i zabawy zimowe – bezpieczeństwo, a sporty zimowe; kształtowanie nawyków dbania o
bezpieczeństwo własne i innych; zabawy na śniegu; wykonanie ilustracji zabaw zimowych; turniej
warcabowy;
- Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomani – zajęcia warsztatowe organizowane w ciągu całego roku.
-Świętujemy Dzień Babci i Dzień Dziadka – wypowiedzi dzieci o swoich uczuciach do babci i
dziadka; wykonanie laurek; redagowanie i pisanie życzeń; wykonanie portretu babci lub dziadka;
-Ferie zimowe z Caritas - gry stolikowe i planszowe; turniej tenisa stołowego i „piłkarzyków”,
gry komputerowe; dekoracja karnawałowa sali świetlicowej; wykonanie masek karnawałowych,
malowanie twarzy; zabawa karnawałowa;
-Walentynki – wykonanie ozdobnych kartek i redagowanie życzeń walentynkowych; wykonanie
dekoracji walentynkowych i ozdobienie sali świetlicowej; zajęcia integracyjne uczące wyrażać
różne uczucia;
- Opieka nad zwierzętami- przygotowanie ptasiej stołówki; rozmowy na temat konieczności
dokarmiania ptaków zimą; wyszukiwanie wiadomości o własnym zwierzątku – wykonanie
ulubionego zwierzątka z masy plastycznej;
- Korsze – moja miejscowość wczoraj i dziś – konkurs plastyczny na podstawie zdjęć
przyniesionych z domu;
- Wiosenne porządki – układanie i rozwiązywanie przysłów związanych z wiosną; porządkowanie
gier świetlicowych i ich naprawa; porządkowanie sali świetlicowej; wykonanie dekoracji wiosennej
w sali świetlicowej; porządkowanie terenu wokół świetlicy;
-Realizacja autorskiego programu „ Dobry obywatel...”
-Święta Wielkanocne – zwyczaje ludowe w naszym regionie związane ze świętami; malowanie
pisanek; wykonanie zajączków z masy plastycznej; wykonanie palm z kolorowej bibuły;
przygotowanie stroików świątecznych na wielkanocny stół; wykonanie dekoracji wielkanocnej w
sali świetlicowej; wykonanie kartek świątecznych;

-Dzień Pracownika Służby Zdrowia - przygotowanie inscenizacji wierszy Brzechwy, rozmowy o
zdrowym żywieniu; spotkanie z pracownikami Hospicjum Domowego Caritas w Korszach;
-Święto Caritas – 8 rocznica powstania Stacji Opieki Hospicjum Domowego w Korszach –
pielęgnowanie kwiatków na „polach nadziei”;
- Wspomnienia z uroczystości kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II; Słowa, które
pamiętam – przypomnienie słów z homilii Jana Pawła II, które zapadły w pamięci naszych
rodziców; wykonanie gazetki.
-Udział w konkursie o tytuł „Najaktywniejszego Wolontariusza Gminy Korsze w 2013 roku”.
Uczestnicy ubiegali się o nadanie tytułu w dwóch kategoriach: indywidualnej i zespołowej.
Powołana do wyłonienia laureatów tytułu Kapituła Konkursu obradowała w dniu 15 maja 2014r. w kategorii zespołowej tytuł „Najaktywniejszego Wolontariusza Gminy Korsze w 2013 roku”
otrzymali wolontariusze z Parafialnego Zespłu Caritas przy parafii Podwyższenia Krzyża
Świętego w Korszach pracujący w Świetlicy Caritas oraz Szkolne Koło Caritas.
Otrzymaliśmy statuetkę „Skrzydła” i dyplom.
-Czytamy książki - Porządkowanie książek w biblioteczce świetlicowej; codzienne czytanie
wybranej książki; przedstawienie żywej ilustracji do wybranej książeczki; konkurs pięknego
czytania; spacer do Biblioteki Publicznej w Korszach;
-Dzień Matki -konkurs recytatorski wierszy o mamie; moja mama pracuje – zabawa w teatr;
przygotowanie życzeń i laurek dla mam;
-Przygotowania do Dnia Sportu – znaczenie sportu dla zdrowia – konkurs plastyczny; gry i
zabawy zespołowe;
- Jak radzić sobie z własnym gniewem i agresją? Realizacja programu autorskiego;
-Z okazji Dnia Dziecka 31 maja 2014 roku dzieci uczestniczyły w Festynie Rodzinnym
Caritas w Rybakach zorganizowanym z wieloma atrakcjami przez Caritas Archidiecezji
Warmińskiej, (ze świetlicy 18 dzieci i młodzież z Szkolnego Koła Caritas). Przygotowane były
liczne atrakcje: gry, konkursy, zabawy z muzyką; studio wokalne z Miejskiego Domu Kultury
w Olsztynku, studio wokalne wolontariuszy ze szkolnych kół Caritas, oraz Studio Piosenki z
Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie prezentowały swoje programy. Dzieci obejrzały
również przedstawienie „Szewczyk Dratewka” przygotowane przez Hannę Banasiak, aktorkę
związaną z Olsztyńskim Teatrem Lalek. Na zakończenie każde dziecko otrzymało upominki
oraz nagrody za konkursy, w których uczestniczyły.
-Dzień Sportu - rozgrywki grupowe w „zbijaka”, piłkę nożną, jazdę na deskorolce; hula -hop,
przeciąganie liny itp.;
- Jedziemy na wakacje – przedstawienie ciekawych krajobrazów Polski – konkurs plastyczny;
zapoznanie dzieci z zabytkami Fromborka, miejscem tegorocznych kolonii letnich.
- Bezpieczne zabawy – spotkanie ze strażakiem- szkolenie z zakresu bezpieczeństwa.
Ponadto organizowane są zajęcia i kursy dla wolontariuszy w zakresie „Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani” – zajęcia
warsztatowe. Realizowane są programy autorskie własne nauczycieli wolontariuszy.
Z pomocy nauczycieli wolontariuszy korzystają również dzieci spoza świetlicy, które otrzymują
pomoc w odrabianiu lekcji i przygotowaniu się do sprawdzianów.
Wszystkie cele założone w programie świetlicy na okres styczeń-czerwiec w 2014 r. i w
planie pracy zrealizowano osiągając zamierzone cele umieszczone w programie.
Cieszymy się, że tyle ludzi zaangażowanych jest w działalność naszej świetlicy.
Wszystkie działania podejmowane w świetlicy, w pracy z dziećmi, wymagają uczestnictwa wielu
wolontariuszy i na nich dzieci mogą liczyć.
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