
Sprawozdanie z pracy Placówki Wsparcia Dziennego – Punkt 

Pomocy Dziecku i Rodzinie w Tłuszczu za 2020 r. 

 

Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie w Tłuszczu to Placówka Wsparcia Dziennego 

działająca w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu.  

Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie – Placówka Wsparcia Dziennego czynny jest od 

poniedziałku do piątku od godz.10.00 do 18.00. W okresie ferii zimowych, wakacji i przerw 

świątecznych od godz. 8.00 do 16.00. 

Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie – Placówka Wsparcia Dziennego jest ważnym 

miejscem strategicznym w gminie Tłuszcz ze względu na usytuowanie placówki w centralnym 

miejscu oraz ze względu  na szerokie spektrum działań na rzecz rodziny. 

Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie – Placówka Wsparcia Dziennego w ciągu całego 

roku 2020  przyjął 134 dzieci.  

Uczestnicy Punktu Pomocy Dziecku i Rodzinie – Placówka Wsparcia Dziennego mają 

zapewnioną opiekę i pomoc specjalistyczną bezpłatnie i płatnie.  

 

 

Oferta Punktu Pomocy Dziecku i Rodzinie skierowana jest do : 

- wszystkich mieszkańców gminy Tłuszcz, w tym dzieci i młodzieży od 5 r.ż. do 15 r.ż. , 

-  rodzin borykających się z różnymi trudnościami życiowymi, a w szczególności z 

problemami opiekuńczo - wychowawczymi, 

- rodzin o niskim statusie społecznym, 

-  rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,  

- dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym, 

- dzieci i młodzieży chcącej rozwijać pasje i uzdolnienia, 

- dzieci i młodzieży chcącej pełnić funkcję wolontariusza. 

Celem Placówki Wsparcia Dziennego  jest : 

- wieloprofilowe wsparcie dziecka i rodziny w środowisku lokalnym, 

- diagnoza obecnej sytuacji dziecka oraz jego indywidualnych potrzeb i możliwości, 

- zapewnienie kompleksowej pomocy i wsparcia dzieciom i młodzieży  będących w 

kryzysach domowych, rówieśniczych i szkolnych, 



- zapobieganie zachowaniom nieakceptowanym społecznie ze szczególnym uwzględnieniem 

stosowania przemocy i używania substancji psychoaktywnych, 

- promowanie aktywnego, zdrowego stylu życia, 

- tworzenie sytuacji i warunków sprzyjających w kształtowaniu postaw i wartości 

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, 

- współpraca z rodziną, z innymi instytucjami,  

- wyrównywanie szans edukacyjnych, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w 

nauce, 

- społeczna aktywizacja dzieci i młodzieży, 

- rozwijanie zainteresowań i pasji, 

- wieloprofilowe wsparcie dziecka i rodziny w ich środowisku lokalnym, 

- integrowanie rodzin, 

- udzielanie poradnictwa. 

Rok 2020 przyniósł wiele zmian wynikających z pojawieniem się pandemii 

COVID-19. Placówka w okresach od 01.01. - 12.03.2020 r. i od 01.06. - 23.10.2020 r. 

pracowała według planu pracy. W pozostałym czasie 13.03. – 31.05.2020 r. i 24.10. – 31.12. 

2020 r. placówka była czasowo zawieszona na podstawie decyzji Wojewody 

Mazowieckiego zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

Wszystkie zajęcia w Punkcie Pomocy Dziecku i Rodzinie – Placówka Wsparcia 

Dziennego były realizowane zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym. Placówka została 

wyposażona w dozownik do dezynfekcji rąk, płyny do dezynfekcji, termometr, rękawiczki, 

maseczki jednorazowe i oczyszczacz powietrza z filtrem Hepa. Dzieci i rodzice przebywający 

w placówce  zostali poinformowani i poinstruowani o warunkach i sposobach dezynfekcji. 

Wychowawca placówki systematycznie zamieszczał na tablicach informacje o sposobach 

minimalizujących zagrożenie COVID-19 i przeprowadzał z dziećmi i rodzicami rozmowy na 

ten temat. 

W okresie pracy zdalnej wychowawca realizował swoje zadania z wykorzystaniem 

metod i technik porozumiewania się na odległość. Praca wychowawcy w formie zdalnej 

polegała na: 

✓ przygotowywanie filmików i udostępnianie dzieciom, 



✓ wykonywanie prac plastycznych, 

✓ szycie na maszynie maseczek wielorazowych dla dzieci i podopiecznych Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Tłuszczu, 

✓ kontakt telefoniczny z podopiecznymi, 

✓ reagowanie na trudności, 

✓ motywowanie do nauki zdalnej, 

✓ kontakt z asystentem rodziny i rodzinami, 

✓ przygotowywanie paczek, 

✓ dokonywanie zakupu sprzętu tj. materace, piłki itp. 

 

W 2020 roku od września Placówka Wsparcia Dziennego - Punkt Pomocy Dziecku i 

Rodzinie realizowała zajęcia według ustalonego planu tygodniowego.  

Plan zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego 

– Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie w Tłuszczu 

Poniedziałek   

14.00 -18.00 g. 

Zajęcia z terapii neurorozwoju 

mgr Jarosław Pleta 

Celem zajęć jest usprawnienie procesów sensoryczno-motorycznych u dzieci, 

bowiem brak dojrzałości w odbiorze bodźców dotykowych, wzrokowych, 

słuchowych, w procesach równowagi i w schematach rozwoju motorycznego 

może skutkować trudnościami funkcjonalnymi. Prawidłowy rozwój w tym 

zakresie jest potrzebny do wykonywania takich czynności jak: rysowanie, 

pisanie, mówienie, liczenie. Zajęcia prowadzone są przy aktywnym udziale 

rodziców. 

 

Wtorek (drugi i czwarty 

wtorek miesiąca) 

15.00 – 16.00 g. 

Grupa Samopomocowa dla rodziców 

mgr Agnieszka Roguska 

Celem funkcjonowania takiej grupy jest dostarczenie emocjonalnego wsparcia 

i praktycznej pomocy w radzeniu sobie z różnymi problemami. Grupa wsparcia 

dostarcza atmosfery akceptacji, co zachęca uczestników do dzielenia się swoimi 

smutkami, obawami, frustracjami, ale także radościami i sukcesami, aby 

znaleźć wspólnie bardziej efektywne sposoby radzenia z trudnościami jakie 

niesie życie. 

 

Środa  

14.00 – 18.00 g. 

Zajęcia z terapii neurorozwoju 

mgr Jarosław Pleta 

Czwartek  

14.00 – 17.00 g. 

Zajęcia rękodzielnicze 

mgr Anna Kujawa 

Celem warsztatów jest  rozwijanie umiejętności manualnych, wzbudzanie 

wrażliwości artystycznej u dzieci i aktywne spędzenie czasu wolnego. Na 

zajęciach uczestnicy będą mogli zmierzyć się z różnymi technikami rękodzieła. 

 

Piątek 

14.00 – 16.00 g. 

Seans filmowy w PPDZiR 

Wspólne oglądanie filmów to świetny pomysł na spędzenie wolnego czasu. To 

idealny sposób na relaks po męczącym tygodniu w szkole. Warto zauważyć, że  



wspólnemu oglądaniu filmów  towarzyszą emocje – wywołując śmiech, radość, 

złość u dzieci. 

 

Piątek  

17.00 – 20.00 g. 

 

Sobota  

8.00 – 10.00 g. 

Nauka gry na gitarze 

Paulina Kaska 

Nauka gry na gitarze poprawia inteligencję muzyczną, przez co osoby grające 

na tym instrumencie mają lepsze poczucie rytmu i łatwiej rozpoznają melodie. 

Inne zalety grania na gitarze to: poprawa koordynacji manualnej, uwrażliwienie 

na piękno i dobro, łatwiejsze wyrażanie swoich emocji. Poprawa wyników w 

nauce języków. 

 

Sobota 

10.00 – 12.30 g. 

 

Zajęcia logopedyczne 

Paulina Kaska 

Główną zaletą ćwiczeń z logopedą jest oczywiście poprawa mowy. Poprzez 

zabawę wprawiają w ruch żuchwę i aparat gębowy. Dzięki tak wczesnym 

ćwiczeniom, można z łatwością wyćwiczyć język i pozbyć się wad wymowy, 

czy seplenienia. 

 

Wtorek 

12.00 – 18.00 g. 

Środa 

12.00 – 18.00 g. 

Asystent rodziny 

Sylwia Kurek 

Asystent rodziny ma na celu pracę z rodziną w problemach nie tylko 

wychowawczych, lecz także w sprawach codziennych. Realizowana przez 

niego pomoc polega na wsparciu w przezwyciężeniu trudności, w poprawie 

sytuacji życiowej, by w przyszłości rodzina samodzielnie pokonywała własne 

problemy. 

 

Poniedziałek  

10.00 – 14.00 g. 

 

Pomoc pedagogiczna 

Pomoc pedagogiczna polega min. na wspieraniu rodziców w trudnej sztuce 

wychowywania dzieci. 

 

Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie - Placówka Wsparcia Dziennego korzysta z wsparcia 

wolontariuszy. W roku 2020 pomimo pandemii COVID-19 funkcję wolontariusza pełniła 

uczennica klasy 7, która mimo problemów zdrowotnych aktywnie uczestniczyła w życiu 

placówki i pomagała w organizacji zajęć dla dzieci. Warto w tym miejscu wspomnieć o roli 

rodziców, którzy zawsze chętnie i dużą serdecznością pomagali i wspierali placówkę, 

wychowawcę i dzieci. Natomiast w 2019 roku wydaliśmy potwierdzenie wolontariatu dla 3 

dzieci. 

 

Jako Placówka Wsparcia Dziennego – Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie 2020 r. 

zorganizowaliśmy ofertę półkolonii  zimowych i letnich oraz paczki świąteczne dla dzieci. 

Przy udziale „Szmaragdowa Towarzystwo Skautowe” zapewniliśmy kolonie wakacyjne 

dla dzieci i młodzieży w Krynicy Morskiej i Gliczarowie Górnym. 



 

Sprawozdanie z oferty zimowej 2020 r. 

W terminie od 10.02. - 21.02. 2020 r. w Placówce Wsparcia Dziennego – Punkcie 

Pomocy Dziecku i Rodzinie w Tłuszczu odbyła się oferta zimowa pt. „Z kulturą za Pan Brat”. 

Oferta zimowa została skierowana do dzieci z terenu gminy Tłuszcz. Koszty pobytu dziecka w 

Placówce Wsparcia Dziennego w całości pokrył Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu. Z 

naszej oferty skorzystało 20 osób, w wieku od 5 do 15 r.ż. z trzech Placówek Wsparcia 

Dziennego z Tłuszcza, Jasienicy i Stryjek. Opiekę pedagogiczną nad dziećmi pełniło dwóch 

wychowawców. Dzieci w trakcie pobytu w placówce miały zapewniony jeden posiłek w postaci 

m.in. kanapek, bułek słodkich, herbaty. 

Celem fundamentalnym oferty zimowej było atrakcyjne i bezpieczne 

zagospodarowanie dzieciom czasu w okresie ferii zimowych i ukazanie niekonwencjonalnych 

sposobów zarządzania wolnym czasem.  

Uczestnicy oferty zimowej brali udział w szczegółowo przygotowanym programie, 

który składał się z wielu atrakcyjnych propozycji wypoczynku oraz zajęć o charakterze 

profilaktycznym. Właściwie dobrane formy aktywności i metody pracy pozwoliły na 

stworzenie pozytywnego klimatu zachęcającego do rekreacji, zabawy i do tworzenia 

kreatywnych prac manualnych. 

Tradycyjnie w palecie programu stałym punktem oferty zimowej są wyjścia do 

Biblioteki Publicznej w Tłuszczu, skorzystanie z oferty filmowej „Kina za Rogiem” w Centrum 

Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu, udział dzieci w zajęciach kulinarnych i w zajęciach 

plastycznych. W tegorocznej ofercie pojawiły się nowe zajęcia relaksacyjne i czytanie bajki 

relaksacyjnej. Zajęcia oparto na zestawie ćwiczeń i zabaw Metodą Ruchu Rozwijającego 

Weroniki Sherborne. Ćwiczenia mają za zadanie kształtować świadomość własnego ciała w 

przestrzeni oraz umiejętności dzielenia przestrzeni i nawiązywania kontaktu z innymi. 

 

1 tydzień 10.02. – 14.02. 2020 r. 

✓ 10.02. Pierwszego dnia dzieci zapoznały się ze sobą i z wychowawcami. Dzieci poznały 

harmonogram zajęć, wspólnie ustaliły kodeks zimowy, który zawierał zasady 

bezpiecznego wypoczynku w placówce i poza nią. W celu nawiązania integracji między 

dziećmi przeprowadzono zabawy m.in. Zgadnij moje imię, Lustro. W tym dniu 

wyszliśmy do Biblioteki Publicznej w Tłuszczu. Na miejscu dzieci na podstawie 

książek o tematyce origami dostępnych w bibliotece wykonały w grupach prace 



plastyczne pt. „Pingwiny” przy użyciu origami z kółek, papieru kolorowego, kleju,  

nożyczek. Po powrocie do placówki, dzieci zjadły posiłek i chwilkę odpoczęły, aby 

nabrać energii do kolejnego zadania. Kolejnym zadaniem było wykonanie pracy 

plastycznej pt. „Zimowe choinki”. Do wykonania pracy potrzebne były skrawki firanek, 

materiałów, papier kolorowy, klej, nożyczki i fantazja dziecięca. Na zakończenie dnia 

przeprowadzono z dziećmi zajęcia na temat znajomości dobrych manier przy stole, a 

także odbyła się nauka prawidłowego nakrywania do stołu z użyciem talerzy, szklanek, 

sztućców.  

✓ 11.02. We wtorek na dzień dobry przeprowadzono zabawę - Iskierka na powitanie. 

Następnie wyszliśmy z dziećmi do „Kina za Rogiem” na film „Asteriks i Obeliks. 

Tajemnica magicznego wywaru”. Po seansie filmowym wyszliśmy na spacer po 

mieście. W placówce dzieci zjadły kanapki wykonane samodzielnie. W kolejnej części 

dnia odbyły się ćwiczenia z zastosowaniem Metody Ruchu Rozwijającego. Dzieci tego 

dnia przyniosły swoje kocyki i na nich według wskazówek wychowawcy wykonywały 

zadania. Ćwiczenia zakończono czytając dzieciom bajkę relaksacyjną przy dźwiękach 

muzyki odprężającej ciało. 

✓ 12.02. W środę po powitaniu wyszliśmy do Powiatowego Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Tłuszczu na zajęcia artystyczne z użyciem gliny. Pani prowadząca 

zajęcia przedstawiła zasady pracy z gliną i pokazywała  gotowe efekty wyrobów z gliny. 

W trakcie zajęć dzieci uczyły się lepić oraz ozdabiać swoje prace m.in. kubeczki, 

łyżeczki, talerzyki. Zadanie bardzo podobało się dzieciom. Po powrocie do placówki 

dzieci zjadły posiłek i z ochotą przystąpiły do kolejnego zadania. Kolejnym punktem 

dnia była zabawa w tworzeniu Slimów brokatowych. 

✓ 13.02. W czwartek odbyły się warsztaty kulinarne pt. „Artystyczne gofry”. Na ten dzień 

dzieci czekały od początku trwania oferty zimowej. Przed przystąpieniem do 

warsztatów przedstawiono dzieciom zasady przestrzegania higieny i zasady 

bezpiecznego używania sprzętów gospodarstwa domowego. Przy robieniu ciasta na 

gofry pomagały kolejno wszystkie dzieci. Natomiast gofry były pieczone przez 

wychowawców. Każde dziecko gotowe gofry ozdabiało samodzielnie  z 

przygotowanych dodatków – owoce, posypki, pudding.  Po zjedzeniu gofrów dzieci 

przystąpiły do malowania na mleku. Zadanie okazało się ciekawym zajęciem dla dzieci. 

✓ 14.02. Piątek przywitał nas zabawą „Poczta walentynkowa”. Każde dziecko losowało  

sentencję walentynkową. W tym dniu obejrzeliśmy w CKSiR w Tłuszczu 

przedstawienie teatralne "Pod starym Wawelem przygód bez liku". Następnie 



uczestniczyliśmy w warsztatach w  "Miodzio Wiosce" i wykonaliśmy pracę o 

pszczołach. Po powrocie do placówki dzieci zjadły posiłek i walentynkowe babeczki 

przyniesione przez uczestniczkę oferty zimowej. Na zakończenie dnia dzieci wykonały 

pracę plastyczną „Walentynki w kształcie biedronek”.  

2 tydzień 17.02. – 21.02. 2020 r.  

✓ 17.02. Drugi tydzień oferty zimowej rozpoczął się pod hasłem ,,Poznajmy się’’. 

Dzieci uczestniczyły w zabawach integracyjnych i sportowych. Następnie 

wyszliśmy do Biblioteki Publicznej w Tłuszczu, aby dzieci skorzystały z bazy gier 

planszowych dostępnych na miejscu. Po powrocie do placówki, dzieci zjadły 

posiłek. Kolejną atrakcją dnia było wykonanie „Zimowych woreczków 

sensorycznych”. Do wykonania pracy wykorzystano woreczki z suwakiem, żel do 

włosów, koraliki, brokaty. Gotowe woreczki można przetrzymywać w lodówce w 

celu schłodzenia zawartości. Zadanie miało na celu pobudzanie zmysłu dotyku w 

celu poszerzenia doznań dziecięcych. 

✓  18.02. We wtorek na dzień dobry dzieci uczestniczyły w zabawach na powitanie. 

Atrakcją dnia było wyjście do „Kina za Rogiem”. W tym dniu dzieci obejrzały film 

„Praziomek”. Po skończonym seansie udaliśmy się na bezpłatne warsztaty do 

cukierni „Pączek w Tłuszczu”. Nasi uczestnicy oferty zimowej mieli przyjemność 

poznać cukiernię od zaplecza  oraz samodzielnie ozdobić babeczki. Po skończeniu 

warsztatów dzieci zostały poczęstowane pączusiami. W dalszej części dnia w 

placówce dzieci wykonały pracę plastyczną „Małe i duże misie z gazet”. 

✓ 19.02. W środę wykonaliśmy z dziećmi warsztaty kulinarne pt. „Kulturalne 

deserki”. Do przygotowania deserków użyto owocowych galaretek, bitej śmietany, 

posypki, owoców. Po posiłku dzieci wykonały pracę plastyczną „Karmniki dla 

ptaków” i zawieszki – kule z ziarnami dla ptaków. Do wykonania kul wykorzystano 

smalec i różne smakowite ziarna dla ptaków. Następnie wyszliśmy z dziećmi na 

spacer w celu rozwieszenia kul z ziarnami dla ptaków na drzewach. 

✓ 20.02. Czwartek to dzień, w którym dzieci wykonały „Burzę śnieżną” w butelce. 

Do stworzenia burzy użyto wodę, olej, brokat i tabletki musujące. Kolejnym 

punktem dnia było wykonanie pracy plastycznej pt. „ Zimowy obrazek w 3D”. Na 

zakończenie dnia wykonaliśmy kilka ćwiczeń z zastosowaniem Metody Ruchu 

Rozwijającego.  

✓ 21.02. Piątek to ostatni dzień ofert zimowej. To był bardzo atrakcyjny dzień, który 

pozostał na długie dni w naszej pamięci. Tego dnia obejrzeliśmy w CKSiR w 



Tłuszczu spektakl teatralny pt. „W leśnym sądzie niejeden bohater dziś zasiądzie”. 

Po przyjściu do placówki dzieci zjadły posiłek. Finałem dnia był bal karnawałowy. 

Tego dnia, każde dziecko i wychowawcy przebrali się i rozpoczęli zabawę, na której 

wszyscy uczestnicy oferty zimowej wspaniale się bawili. Na zakończenie oferty 

zimowej wychowawcy podziękowali dzieciom za aktywny udział w zajęciach i 

wręczyli słodkie niespodzianki.  

 

Sprawozdanie z oferty letniej 2020 r. 

Tradycyjnie co roku w okresie letnim w Placówce Wsparcia Dziennego – Punkcie 

Pomocy Dziecku i Rodzinie w Tłuszczu zorganizowano ofertę letnią skierowaną do dzieci z 

terenu Gminy Tłuszcz, sfinansowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu. 

Tegorocznej ofercie letniej towarzyszyło hasło „Tropem wakacyjnej przygody, tylko z 

Punktem”.  

Oferta odbyła się w terminie 29.06. – 17.07. 2020 r. i składała się z 3 turnusów. Każdy turnus 

posiadał oddzielny program i przeznaczony był dla 15 osób . Łącznie z oferty podczas trwania 

3 turnusów skorzystało 45 uczestników w wieku od 5 do 13 lat z trzech Placówek Wsparcia 

Dziennego z Tłuszcza, Jasienicy i Stryjek. Dzieci w trakcie trwania, każdego turnusu były pod 

opieką wychowawcy Placówki Wsparcia Dziennego w Tłuszczu i podopiecznych z programu 

PAI organizowanego dla bezrobotnych kobiet przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu. 

W związku z wystąpieniem w kraju epidemii COVID-19 w naszej placówce w trakcie 

przygotowań, organizacji i trwania oferty letniej stosowano zalecane rekomendacje dotyczące 

przestrzegania rygorów sanitarnych i zasad higieny osobistej pracowników i dzieci. Placówka 

została wyposażona w środki, płyny do higieny rąk i pomieszczeń, termometr i dozownik do 

dezynfekowania rąk, a wychowawca placówki uszył maseczki ochronne dla dzieci. 

Dostosowując zasady kulinarne do aktualnej sytuacji, w ramach dożywiania w trakcie trwania 

oferty dzieci otrzymywały codziennie po drożdżówce zapakowanej w torebeczkę i butelkę 

wody niegazowanej. 

Oferta letnia 2020 r. „Tropem wakacyjnej przygody, tylko z Punktem” skierowana do 

dzieci  dostarczyła im wiele przeżyć poprzez udział w  atrakcyjnych zajęciach m.in. 

artystycznych, sportowych i relaksacyjnych. W planie zajęć znalazły się wycieczki do 

Gospodarstwa Edukacyjnego „Cuda i Wianki” w Kicinach, do Muzeum im. Zofii i Wacława 

Nałkowskich w Wołominie. Odwiedziliśmy Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej i skorzystaliśmy z 

oferty filmowej z Kina za Rogiem w Tłuszczu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty 

ruchowo-relaksacyjne prowadzone przez  p. Anię Stadnicką z „Programu Operacyjnego Pomoc 



żywnościowa 2014-2020”. Każdy turnus był zakończony wizytą w cukierni „ Paczek w 

Tłuszczu” w której dzieci mogły zjeść pyszne lody gałkowe. 

 

1 turnus 29.06 – 03.07. 2020 r.  

✓ 29.06. Pierwszego dnia dzieci zapoznały się ze sobą i wychowawcą. W placówce 

uczestnicy ustalili kodeks z letnimi zasadami i wzięli udział w zabawach integracyjnych 

m.in. Zgadnij moje imię, Lustro, Mafia. Zadaniem dnia było wykonanie letniego 

lampionu przy użyciu słoika szklanego, taśmy dwustronnej, żywych roślin i kwiatów. 

Następnie dzieci bawiły się w Ogródku Jordanowskim w gry i zabawy sportowe. 

✓ 30.06. We wtorek na terenie Ogródka Jordanowskiego odbyły się warsztaty malarskie 

w plenerze. Wszystkie dzieci otrzymały podobrazie, pędzle, farby i przy sztalugach 

malowały obrazy o dowolnej tematyce. Dzień zakończyliśmy odpoczywając przy bajce 

relaksacyjnej. Warsztaty malarskie i rekreacyjne zbudziły duże zainteresowanie wśród 

lokalnej społeczności. 

✓ 01.07. W tym dniu odwiedziliśmy Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej. W muzeum powitała 

nas p. Anna Jaworska, która przedstawiła nam aktualne wystawy m.in. prace Moniki 

Ponichtery i  prace plastyczne uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

przesłanych na konkurs związany z twórczością poety Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego. Następnie udaliśmy się na nowy plac zabaw przy ul. Długiej w Tłuszczu. 

✓ 02.07. W czwartek pojechaliśmy do Gospodarstwa Edukacyjnego „Cuda i Wianki” w 

Kicinach. Na miejscu na dzieci czekały liczne atrakcje m.in. alpako-terapia, zabawy z 

króliczkami, pomaganie przy koniach, dojenie krowy (sztucznej), pieczenie 

podpłomyków, warsztaty z dequpage, pranie w pralce Frani i na tarze, a także pieczenie 

kiełbasek. 

✓ 03.07. Piątek to dzień wielu wrażeń. W tym dniu dzieci obejrzały film „ Szajbus i 

pingwiny” w Kinie za Rogiem w Tłuszczu. Następnie dzieci zjadły pyszne lody 

gałkowe w cukierni „Pączek w Tłuszczu”. Atrakcją dnia były warsztaty ruchowo-

relaksacyjne  w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc żywnościowa 2014-2020” z 

Banku Żywności. Zajęcia odbyły się na terenie Ogródka Jordanowskiego. Trenerka 

warsztatów p. Anna  Stadnicka przeprowadziła z dziećmi pogadankę na temat "Jak 

wyrzucić z siebie stres i porozciągać ciało podczas epidemii? Oddech jako nasz 

inwestycja w zdrowie i odporność". 

 

 



2 turnus 06.07. – 10.07. 2020 r. 

✓ 06.07. W poniedziałek nowa grupa dzieci dokonała zapoznania z wychowawcą i 

uczestnikami turnusu. Ustalono z dziećmi kontrakt z wakacyjnymi zasadami i 

przeprowadzono zabawy integracyjne m.in. Sałatka owocowa, Lustro, Trzęsienie ziemi.  

Punktem dnia były warsztaty florystyczne. Dzieci wykonały wiszące ozdoby z patyków, 

z kwiatów, wstążek i innych ozdób. Korzystając z pogody na Ogródku Jordanowskim 

dzieci wspólnie bawiły się przy użyciu chusty Klanza, korzystały z miejskiej siłowni, 

skakały na skakankach i rysowały kredą na betonie. 

✓ 07.07. Następnego dnia w placówce dzieci powitały się uczestnicząc w wspólnych 

zabawach: Iskierka, Zgadnij moje imię, Sałatka owocowa. W dalszej części dnia 

udaliśmy się z dziećmi na Ogródek Jordanowski, aby uczestniczyć w wakacyjnym 

malowaniu na sztalugach. Każde dziecko stanęło przy sztaludze i na otrzymanym 

podobraziu namalowało farbami wakacyjne wspomnienie. Malowaniu towarzyszyła 

muzyka relaksacyjne z głośnika. Zajęcia malarskie wywoływały wśród przechodniów 

zaciekawienie i pojawiały się pytania  skierowywane do wychowawcy - Co to za akcja? 

Liczne zainteresowanie przechodni przyczyniło się do wzrostu u dzieci satysfakcji i 

dumy z wykonanych prac. 

✓ 08.07. W środę pojechaliśmy z dziećmi do Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich 

Wołominie. Na miejscu przywitała dzieci bardzo miła p. Krysia, która była naszym 

przewodnikiem. P. Krysia opowiedziała historię miejsca, w którym znajduje się domek 

letniskowy nad łąkami, a także losy rodziny p. Nałkowskich - byłych  właścicieli tego 

terenu. Wacław Nałkowski był to wielki geograf, który dużo czasu poświęcał 

popularyzacji nauk o Ziemi, był także działaczem społecznym i pedagogiem. Jego córki 

to słynne postacie, które zapisały się w polskiej kulturze. Zofia Nałkowska została 

pisarką i autorką licznych książek m.in. Granica, Hrabia Emil, Tajemnice krwi, Między 

zwierzętami. Siostra Hanna była słynną rzeźbiarką. Tematem najbliższym w 

rzeźbiarskiej twórczości Hanny Nałkowskiej był człowiek. Otoczenie rodziny artystki 

niewątpliwie miało wpływ na dobór modeli, Hanna stworzyła portrety: Stefana 

Żeromskiego, Waleriana Łukasińskiego, profesora Władysława Tatarkiewicza, Jana 

Brzechwy, Ewy Szelburg Zarembiny. Następnie dzieci uczestniczyły w warsztatach, a 

na podstawie wysłuchanego opowiadania Zofii Nałkowskiej wykonały sówki Funie 

(autentyczna sówka Funia mieszkała w domku gdy Zosia i Hania były małym 

dziewczynkami). Po wizycie w muzeum i po spacerze w parku przylegającym do 

Domku nad łąkami, dzieci bawiły się na miejskim placu zabaw. 



✓ 09.07. Czwartek to dzień wycieczki do Gospodarstwa Edukacyjnego „Cuda i Wianki” 

w Kicinach. Tego dnia dzieci uczestniczyły w spacerze edukacyjnym z alpakami, z kozą 

i psami. Następnie bawiły się z króliczkami, doiły  krowę (sztuczną), piekły 

podpłomyki, ozdabiały pieski i kotki przy użyciu sztuki dequpage, prały w pralce Frani 

i na tarze oraz zjadły zupę pomidorową. To był bardzo intensywny i ciekawy dzień dla 

dzieci. 

✓ 10.07. W piątek zakończyliśmy drugi tydzień oferty letniej "Tropem wakacyjnej 

przygody, tylko z Punktem". W tym dniu dzieci obejrzały bajkę „Bayala i ostatni smok” 

w Kinie za Rogiem w Tłuszczu. Zjadły słodkie lody z cukierni "Pączek w Tłuszczu". 

Następnie dzieci wzięły udział w zajęciach sportowych i relaksacyjnych w ramach 

„Programu operacyjnego - Pomoc żywnościowa 2014-2020” z Banku Żywności. 

3 turnus 13.07. – 17.07.2020 r.  

✓ 13.07. Tego dnia rozpoczęliśmy ostatni tydzień oferty wakacyjnej " Tropem wakacyjnej 

przygody, tylko z Punktem". Nowa grupa dzieci wspólnie z wychowawcą zapoznali się 

i ustalili kodeks letni. Następnie dzieci wzięły udział w warsztatach florystycznych 

"Mój mały ogródek za szkłem". Do stworzenia ogródka potrzebne były słoiki szklane, 

kamyczki, ziemia, patyczki, szyszki i różnorodne roślinki i kwiatki. Rośliny w 

szklanych naczyniach to efektowna ozdoba. Ogródek w szkle to modna kompozycja 

roślinna dla każdego. W dalszej części dnia dzieci bawiły się na Ogródku 

Jordanowskim. Niestety pogoda przeszkodziła w zabawie na świeżym powietrzu i 

wróciliśmy do placówki, gdzie dzieci obejrzały film familijny. 

✓ 14.07. Wtorek okazał się dniem artystycznym i twórczym dla dzieci. W tym dniu dzieci 

wykonały „Wakacyjnego kurczaka”. Do jego wykonania potrzebowały butelek 

plastikowych, wełny, sznurków, papieru kolorowego oraz trochę fantazji i pomysłu. W 

kolejnej części dnia udaliśmy się z dziećmi na Ogródek Jordanowski, aby twórczo 

malować w plenerze przy sztalugach i dźwiękach muzyki relaksacyjnej. Tak jak przy 

poprzednich warsztatach tak i w tym dniu warsztaty wzbudzały ciekawość u 

przechodzących osób i dzieci. 

✓ 15.07. Kolejny dzień oferował dzieciom wiele wrażeń i wspólnych zabaw. W placówce 

dzieci wykonały „Mój mały ocean”. Do stworzenia pracy plastycznej użyto talerzyków 

papierowych, foli, kleju, papieru kolorowego, bibuły, brokatu, cekinów i dziecięcej 

pomysłowości. Po zajęciach wyszliśmy na świeże powietrze, gdzie dzieci bawiły się 

gry i zabawy. Dzień zakończyliśmy ćwiczeniami relaksacyjnymi. 



✓ 16.07. Tradycyjnie co czwartek  odwiedziliśmy Gospodarstwo Edukacyjne „Cuda i 

Wianki” w Kicinach. Tego dnia dzieci uczestniczyły w grze terenowej, spacerowały z 

alpakami i z kozą. Następnie bawiły się z króliczkami, grały w piłkę nożną, malowały 

na drewnie, prały w pralce Frani i na tarze, a na koniec dnia zjadły rosół domowy. 

✓ 17.07. Piątek to ostatni dzień i ostatni tydzień oferty letniej. W tym dniu dzieci obejrzały 

film "Moje wakacje z Rudym" w Kinie za Rogiem, zjadły lody gałkowe z cukierni 

„Pączek w Tłuszczu” i wzięły udział w zajęciach sportowych i odprężających ciało w 

ramach Programu operacyjnego - Pomoc żywnościowa 2014-2020 z Banku Żywności. 

Zajęcia były prowadzone przez trenerkę p. Anię. 

Każdy dzień w czasie trwania  oferty letniej w Placówce Wsparcia Dziennego - Punkcie 

Pomocy Dziecku i Rodzinie był niezwykłym, niepowtarzalnym przeżyciem dla wszystkich 

dzieci. Ze względu na  istniejącą sytuację epidemiologiczną dzieci pamiętały o stosowaniu 

zasad  sanitarnych i przekazywały, że czują się w naszej placówce bezpieczne.  Wszystkie 

turnusy odbyły się w przyjaznej atmosferze,  dzięki czemu wiele dzieci nawiązało ze sobą 

szybkie relacje koleżeńskie. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w  przygotowanych w planie 

oferty warsztatach i zajęciach. Pomimo różnic wiekowych między dziećmi nie powstawały  

konflikty i nieporozumienia. Dzieci i ich rodzice byli bardzo zadowoleni i wdzięczni za tak 

liczne atrakcje i profesjonalną opiekę nad ich pociechami. 

 

Sprawozdanie z Paczek Świątecznych dla dzieci 2020 r. 

Na terenie Gminy Tłuszcz działają trzy Placówki Wsparcia Dziennego w Tłuszczu, 

Jasienicy i Stryjkach. Placówki Wsparcia Dziennego otaczają i wspierają rodziny w opiece i 

wychowaniu dziecka. W placówkach corocznie w okresie Świąt Bożego Narodzenia odbywały 

się tematyczne spotkania, warsztaty dla dzieci i rodziców np. pieczenie pierniczków, 

wykonywanie ozdób świątecznych – choinki, bombki, karty świąteczne. W każdej Placówce 

Wsparcia Dziennego zwieńczeniem tego szczególnego okresu świątecznego było spotkanie 

wigilijne dla dzieci i rodziców. W trakcie trwania wigilii jedną z głównych atrakcji spotkania 

była wizyta Świętego Mikołaja, który rozdawał dzieciom paczki świąteczne.  

Tegoroczny rok 2020 wraz z pandemią Covid-19 przyniósł wiele zmian i obostrzeń w 

funkcjonowaniu Placówek Wsparcia Dziennego w Tłuszczu, Jasienicy i Stryjkach. W trudnym 

czasie pandemii dzieci zapisane do trzech Placówek Wsparcia Dziennego na terenie Gminy 

Tłuszcz zostały pozbawione kontaktu bezpośredniego z innymi rówieśnikami. Czas świąteczny 

to okres nadziei i radości z narodzenia Bożej Dzieciny, to także czas zachęcający do wspólnego 

kontaktu. Pracownicy Placówek Wsparcia Dziennego zgodnie z obowiązującym 



przeciwepidemicznym reżimem sanitarnym zorganizowali dla dzieci zapisanych do placówek 

symboliczne paczki świąteczne. W okresie 14-18.12.2020 r. paczki świąteczne zostały 

przygotowane i przekazane 110 dzieciom z trzech Placówek Wsparcia Dziennego: Tłuszcz- 48, 

Jasienica – 42, Stryjki – 20.  Aby umilić dzieciom trudny czas pandemii, Święty Mikołaj  

wręczał osobiście paczki świąteczne w Placówce Wsparcia Dziennego – Punkt Pomocy 

Dziecku i Rodzinie w Tłuszczu. Część paczek została zawieziona do dzieci, które nie miały 

możliwości odebrania jej osobiście w placówce lub przebywały z rodzicami w kwarantannie. 

Paczki świąteczne dla dzieci zawierały słodycze m.in. czekoladę, pierniczki, batony.  

 

Sprawozdanie z kolonii wakacyjnych 2020 r. organizowanych przez „Szmaragdowa 

Towarzystwo Skautowe” z Warszawy – Gliczarów Górny. 

  Z oferty wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2020 r. do Gliczarowa Górnego 

w terminie 21.07. – 01.08.2020 r. skorzystało 6 osób z terenu gminy Tłuszcz w tym podopieczni 

Placówek Wsparcia Dziennego z Tłuszcz, Jasienicy i Stryjek. Odpłatność za uczestniczenie w 

koloniach letnich było dofinansowane ze środków Zarządu Województwa Mazowieckiego, 

natomiast pozostały koszt kolonii ponosili rodzice i wynosił 900 zł od osoby. Kolonie do 

Gliczarowa Górnego organizowane przez  „Szmaragdowa Towarzystwo Skautowe” było 

zgłoszone do ubezpieczenia NNW oraz  uzyskało zgodę i certyfikat w Mazowieckim 

Kuratorium Oświaty. 

W trakcie pobytu dzieci były zakwaterowane w Ośrodku Wypoczynkowym „Pod Tatrami” w 

Gliczarowie Górnym. Ośrodek zapewniał pokoje 4,5,6 – osobowe z łazienkami i TV. Na 

parterze dzieci korzystały ze stołówki, świetlicy z Tv i sali kominkowej. Na terenie obiektu 

dostępne dla dzieci było boisko, teren do gier i zabaw ruchowych, huśtawka i trampolina.  

W trakcie trwania kolonii dzieci miały zapewnione atrakcje: 

✓ wstęp do Aquaparku na Polanie Szymoszkowej, 

✓ wycieczka do Zakopanego, 

✓ wycieczki piesze w góry z przewodnikiem (dostosowane do możliwości dzieci), 

✓ zdobycie Gubałówki, powrót wyciągiem krzesełkowym, 

✓ wycieczka do Centrum Edukacji Przyrodniczej, 

✓ ognisko z pieczeniem kiełbasek, 

✓ dyskoteki, 

✓ gry i zabawy integracyjne i sportowe.  

 

 



Sprawozdanie z kolonii wakacyjnych 2020 r. organizowanych przez „Szmaragdowa 

Towarzystwo Skautowe” z Warszawy – Krynica Morska. 

 Z oferty wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2020 r. do Krynicy Morskiej w 

terminie 02.08. – 15.08. 2020 r. skorzystało 25 osób z terenu gminy Tłuszcz w tym podopieczni 

Placówek Wsparcia Dziennego z Tłuszcz, Jasienicy i Stryjek. Koszt wyjazdu na kolonie 

wynosił 500 zł od osoby (tę kwotę opłacali rodzice), resztę środków finansowych 

„Szmaragdowa Towarzystwo Skautowe” uzyskało ze środków Zarządu Województwa 

Mazowieckiego. Kolonie organizowane przez  „Szmaragdowa Towarzystwo Skautowe” było 

zgłoszone do ubezpieczenie NNW dla uczestników oraz  uzyskało zgodę i certyfikat w 

Mazowieckim Kuratorium Oświaty. 

Dzieci, które wyjechały na kolonie wakacyjne zamieszkały w bazie namiotowej „Bryza” w 

Krynicy Morskiej. Baza oferowała pole namiotowe z nowoczesnymi  4-osobowymi namiotami 

dwukomorowymi wyposażonymi w moskitiery, podłogi, łóżka polowe, półki. Obok  

zapewniony był węzeł sanitarny, stołówka i kuchnia, boisko do gier i zabaw oraz świetlica. 

Baza namiotowa „Bryza” położona 150 metrów od morza, posiada własne wydzielone 

kąpielisko z ratownikiem. 

W trakcie trwania kolonii dzieci miały zapewnione atrakcje: 

✓ rejs statkiem po Zalewie Wiślanym,  

✓ spływ kajakowy, 

✓ wycieczka do Sztutowa zwiedzanie Muzeum  (dla młodzieży starszej), 

✓ nocna gra terenowa „Świetlik”, 

✓ olimpiada sportowa, 

✓ zabawy integracyjne, 

✓ ognisko z pieczeniem kiełbasek, 

✓ dla chętnych szkolenie z podstaw „paintball”, 

✓ wiele innych atrakcji, 

✓ kino w plenerze, 

✓ na terenie: stół do ping-ponga, boisko do kometki, boisko do siatkówki. 

W ramach wyjazdu przeprowadzono dla dzieci i młodzieży program zajęć profilaktycznych. 

 

 

 

  

 


