
Sprawozdanie z pracy 

Placówek Wsparcia Dziennego – w Tłuszczu, Jasienicy i Stryjkach 

za rok 2021  
 

Placówki Wsparcia Dziennego w Tłuszczu, Jasienicy i Stryjkach działają w ramach 

struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej.  

Trzy placówki działające na terenie gminy Tłuszcz są ważną formą pomocy w opiece i 

wychowaniu dzieci, skierowaną w szczególności do rodzin przeżywających trudności w 

wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, o 

niskim statucie społecznym oraz pozostałych mieszkańców i bywalców zajęć  placówki. W 

każdej placówce pracuje wychowawca, którego zadaniem jest zapewnienie dzieciom między 

innymi pomocy w nauce, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań i pasji podopiecznych. W 

naszych placówkach realizujemy wolontariat rówieśniczy (młodzież wykonuje zadania na 

rzecz dzieci) oraz wolontariat przeprowadzany przez osoby dorosłe najczęściej rodzice lub 

seniorzy. Placówki współpracują w lokalnymi stowarzyszeniami – Stowarzyszenie Rodziców 

i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja„ z Tłuszcza i Stowarzyszanie na Rzecz 

Organizowania Społeczności Lokalnych AB OVO z Tłuszcza.  

 W celu zapewnienia dzieciom i ich rodzicom dostępności do oferty, placówki 

funkcjonują w trzech miejscowościach. Pierwsza placówka mieści się w budynku w centrum 

miasta Tłuszcz przy ul. Kościuszki 7, natomiast dwie pozostałe na wsi, świetlica w Jasienicy 

w budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka przy ul. Szkolnej 8 i świetlica w 

Stryjkach w budynku Szkoły Podstawowej m. ks. Jana Twardowskiego w Stryjkach 2. 

Placówki Wsparcia Dziennego 

 

Punkt Pomocy Dziecku i 

Rodzinie w Tłuszczu  

ul. Kościuszki 7 

Świetlica środowiskowa w 

Jasienicy 

ul. Szkolna 8 

Świetlica środowiskowa w 

Stryjkach 

Stryjki 2 

Liczba zapisanych dzieci w roku 2021 

94 60 38 

 

 

 



Oferta Placówek Wsparcia Dziennego z Tłuszcz, Jasienicy i Stryjek skierowana jest do : 

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

do 15 r.ż. , 

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

problemami opiekuńczo - wychowawczymi, 

- rodzin z dziećmi, w które potrzebują wsparcia i opieki w zakresie wychowawczo-

dydaktycznym, 

- rodzin z dziećmi o niskim statusie społecznym, 

-  rodzin z dziećmi 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  Placówek Wsparcia Dziennego z Tłuszcz, Jasienicy i Stryjek jest : 

- wieloprofilowe wsparcie dziecka i rodziny w środowisku lokalnym, 

- 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. 



Wszystkie zajęcia w Placówkach Wsparcia Dziennego w Tłuszczu, Jasienicy i 

Stryjkach były realizowane zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami sanitarnymi 

dotyczącymi działalności placówek wsparcia dziennego. Placówki zostały wyposażone w 

dozowniki do dezynfekcji rąk, płyny do dezynfekcji, termometry, rękawiczki, maseczki 

jednorazowe, a placówka w Tłuszczu posiada oczyszczacz powietrza z filtrem Hepa. Dzieci i 

rodzice przebywający w placówkach  zostali poinformowani i poinstruowani o warunkach i 

sposobach dezynfekcji. Wychowawcy placówek systematycznie zamieszczali na tablicach 

informacje o sposobach minimalizujących zagrożenie COVID-19 i przeprowadzali z dziećmi 

i rodzicami rozmowy na ten temat. 

 

Placówki Wsparcia Dziennego w Tłuszczu, Jasienicy i Stryjkach pracują w oparciu o 

plan roczny placówki. Roczny plan pracy placówek związany jest z kalendarzem i uwzględnia 

najważniejsze święta kościelne, patriotyczne, edukacyjne, święta nietypowe, pory roku. Plan 

pracy uwzględnia  potrzeby dzieci  poprzez zajęcia wychowawcze, opiekuńcze i edukacyjne i 

działania  profilaktyczne związane z uzależnieniami np. uzależnienie od Internetu, gier,  

pogadanki na temat radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, reagowania w sytuacjach 

kryzysowych, jak rozwiązywać konflikty, jak radzić sobie ze złością, jak wyrażać swoje 

emocje. Z uwagi na utrzymujący się w kraju stan pandemii Covid-19 niektóre formy zajęć w 

placówkach musiały ulec zmianie lub zostały odwołane. Wobec takich sytuacji wychowawcy 

szybko korygowali zmiany i wprowadzali zamienne formy pracy z dziećmi. 

 

W 2021 roku Placówka Wsparcia Dziennego - Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie w 

Tłuszczu realizowała cykliczne zajęcia według ustalonego planu tygodniowego. W zajęciach 

uczestniczyły dzieci zapisane do trzech placówek z Tłuszcza, Jasienicy i Stryjek. Wszystkie 

zajęcia były realizowane w budynku placówki w Tłuszczu, ponieważ lokal posiada m.in. 

pomieszczenia przeznaczone do zajęć i odpowiednią salkę gimnastyczną wraz z 

wyposażeniem – materace, piłki xxl, masażery itp. wykorzystywane  w zajęciach z terapii 

neurorozwoju. Plan ulegał zmianie lub zawieszeniu z powodu pandemii Covid-19. 

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. 

 

Poniedziałek 

16.30-17.30 

„Angielski na wesoło” 

Wolontariat p. Ewa Golec 

Zajęcia mają na celu przybliżenie dzieciom w wieku wczesnoszkolnym języka 

angielskiego poprzez gry i zabawy integracyjne. 

Wtorek (drugi  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 – 16.00 g. 

Warsztaty szycia 

mgr Anna Kujawa 

Celem warsztatów jest  rozwijanie umiejętności manualnych, wzbudzanie 

wrażliwości artystycznej u dzieci i aktywne spędzenie czasu wolnego.  

 

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. 

 

Środa 

15.00 – 18.00 g. 

 

 

Piątek  

15.00 – 18.00 g. 

 

 

Nauka gry na gitarze 

Rafał Dzikowski 

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. 

 

Wtorek 

14.00 – 17.40 g. 

 

Zajęcia logopedyczne 

Mgr Iwona Schuhmacher-Koziatek 

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. 

 

 

 

W ramach pracy Placówek Wsparcia Dziennego w Tłuszczu, Jasienicy i Stryjkach w Roku 

2021 przeprowadzane były zadania i zajęcia: 

• przede wszystkim pomoc w odrabianiu lekcji,  

• organizowanie zajęć plastycznych, manualnych, rękodzielniczych, 

• organizowanie zajęć ruchowych, 

• organizowanie zajęć z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek, 

programów edukacyjnych, 

• zajęcia dydaktyczne np. doskonalenie czytania, rozwiązywanie krzyżówek, rebusy, 

zabawy słowne, 

• organizowanie czasu wolnego. 

 

Główne działania Placówek Wsparcia Dziennego z Tłuszcza, Jasienicy i Stryjek w roku 

2021: 

• Wolontariat rówieśniczy  na rzecz Placówek Wsparcia Dziennego 

• Projekt pt. „Pomoc niemedyczna – poradnictwo dla dzieci i młodzieży cierpiących na 

zaburzenia lękowo-depresyjne” dla dzieci 

• Oferta letnia „START! Gotowi na wakacje z Punktem”. 

• Przyjęcie uczestniczek z „Programu Aktywizacja i Integracja”. 

• Kolonie wakacyjne dla dzieci i młodzieży do  Krynicy Morskiej i Mszanie Dolnej 

przy współpracy z Stowarzyszeniem „Szmaragdowa Towarzystwo Skautowe” z 

Warszawy 

• Warsztaty umiejętności wychowawczych – zachowania ryzykowne wśród dzieci i 

młodzieży 

• Zorganizowanie paczek świątecznych dla dzieci 

 

 



Wolontariat  na rzecz Placówek Wsparcia Dziennego w roku 2021  

Placówki Wsparcia Dziennego w Tłuszcz, Jasienicy i Stryjkach korzystają z wsparcia 

wolontariuszy. W roku 2021 pomimo pandemii COVID-19 funkcję wolontariuszy w 

placówkach pełniło 13 uczniów szkół podstawowych, którzy aktywnie uczestniczyli w życiu 

placówek, pomagali wychowawcy w organizacji zajęć dla dzieci oraz pomagali dzieciom w 

odrabianiu pracy domowych i uczestniczyli w wspólnych zabawach z dziećmi.   

 

Wolontariat  rówieśniczy na rzecz Placówek Wsparcia Dziennego w roku 2021 

Tłuszcz Jasienica Stryjki 

- 2 uczennice Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła 

II 

- 2 uczennice Szkoły 

Podstawowej im. Królowej 

Jadwigi 

- 8 uczennic i uczniów 

Szkoły Podstawowej im. 

Janusza Korczaka 

- 1 uczeń Szkoły 

Podstawowej im. Ks. Jana 

Twardowskiego 

 

Placówka w Tłuszczu w drugiej połowie 2021 roku prowadziła w oparciu o 

wolontariat zajęcia pt. „Angielski na wesoło”. Zajęcia  od jesieni prowadziła p. Ewa, która 

bezpłatnie pomimo własnych obowiązków zdecydowała się na prowadzenie nauki z języka 

angielskiego dla dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego.  Zajęcia były prowadzone raz w 

tygodniu w poniedziałki i trwały około 1 godziny. Na zajęciach dzieci wspólnie uczą się 

słówek wyrażeń, zwrotów, grają w gry planszowe i integracyjne, wspólnie śpiewają piosenki 

w oparciu o język angielski. 

Warto w tym miejscu wspomnieć o roli rodziców, którzy zawsze chętnie i dużą 

serdecznością pomagali i wspierali placówkę, wychowawcę i dzieci.  

 

Projekt pt. „Pomoc niemedyczna – poradnictwo dla dzieci i młodzieży cierpiących na 

zaburzenia lękowo-depresyjne” dla dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego w Tłuszczu, 

Jasienicy i Stryjkach  

Dzieci (20 uczestników) z Placówek Wsparcia Dziennego w Tłuszczu, Jasienicy i 

Stryjkach uczestniczyły w projekcie pt. „Pomoc niemedyczna – poradnictwo dla dzieci i 

młodzieży cierpiących na zaburzenia lękowo-depresyjne” w okresie od 01.06.2021 r. do 

30.11.2021 r.   



W okresie od 01.06.2021 r. do 30.11.2021 r.  dla  dzieci z Placówek Wsparcia 

Dziennego w Tłuszczu, Jasienicy i Stryjkach był realizowany projekt pt. „Pomoc 

niemedyczna – poradnictwo dla dzieci i młodzieży cierpiących na zaburzenia lękowo-

depresyjne”. Projekt był realizowany z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Organizowania 

Społeczności Lokalnych AB OVO z Tłuszcza. 

Projekt skierowany był do 20 uczestników  w wieku 5 – 15 lat z terenu gminy Tłuszcz, 

które uczęszczają do Placówek Wsparcia Dziennego w Tłuszczu, Jasienicy, Stryjkach . W 

grupie 20 dzieci znalazła się szóstka dzieci z niepełnosprawnością. 

 

Projekt pt. „Pomoc niemedyczna – poradnictwo dla dzieci i młodzieży cierpiących na 

zaburzenia lękowo-depresyjne” dla uczestników Placówek Wsparcia Dziennego 

Tłuszcz Jasienica Stryjki 

Ilość dzieci 

7 

(w tym 2 uczestników z 

niepełnosprawnością) 

 

6 

(w tym 2 uczestników z 

niepełnosprawnością) 

7 

(w tym 2 uczestników z 

niepełnosprawnością) 

 

Celem projektu było zmniejszenie problemów u dzieci i młodzieży dotyczących 

zaburzeń lekowo-depresyjnych, poprawy jakości ich życia i poziomu funkcjonowania poprzez 

wsparcie terapeutyczne i rozwojowe dla dzieci i rodziców.  

Zajęcia odbywały się w Placówkach Wsparcia Dziennego w Tłuszczu, Jasienicy i 

Stryjkach, które to pełnią bardzo ważną rolę w społeczności lokalnej z uwagi na świadczenie 

usług społecznych z korzyścią dla całych rodzin oraz dzieci z niepełnosprawnościami.  W 

okresie czerwiec – sierpień zajęcia z arteterapii, zajęcia muzyczne, zajęcia z terapii 

neurorozwoju, spotkania grupy samopomocowej odbywały się Placówce Wsparcia Dziennego 

w Tłuszczu, a w okresie wrzesień – listopad zajęcia arteterapii i zajęcia muzyczne odbywały 

się w każdej Placówce Wsparcia Dziennego w Tłuszczu, Jasienicy i Stryjkach. Natomiast 

zajęcia z terapii neurorozwoju odbywały się przez cały okres projektu w placówce w 

Tłuszczu, z uwagi na przystosowaną do tego typu zajęć salkę gimnastyczną. Spotkania grupy 

samopomocowej  i spotkania z psychologiem odbywały się w Tłuszczu. 

Zadaniem projektu było wyjście naprzeciw problemów wynikających z wystąpieniem 

pandemii Covid-19, gdzie to dzieci często pozostają w domach z powodu wysokich 



wskaźników zachorowania i nie mają kontaktów z rówieśnikami, częściej wymagają pomocy 

psychologicznej lub psychiatrycznej.  

 

 

W ramach projektu przeprowadzono zajęcia i działania: 

• Zajęcia z terapii neurorozwoju polegały na rozwijaniu kompetencji emocjonalno-

społecznych, wspieraniu w trudnościach emocjonalnych, w nauce budowania i 

podtrzymywania relacji, korygowaniu nieprawidłowych wzorców behawioralnych i 

poznawczych u dzieci. 

• Zajęcia arteterapii dla dzieci miały za zadanie poznanie emocji, radzenie sobie z 

emocjami, podwyższanie komunikacji z otoczeniem i rozwinęły umiejętności 

interpersonalne dzieci. Arteterapia jest polecana do pracy z dziećmi z zaburzeniami 

lękowymi i depresyjnymi aby odreagować napięcia. 

• Zajęcia muzyczne poprzez zajęcia warsztatowe i relaksacyjne z muzyką, dzieci 

poznały definicję muzykę i jej style muzyczne, mogły na żywo posłuchać gry na 

gitarze, saksofonie, bębnach oraz zapoznały się z  technikami relaksacji i sposobami 

na rozluźnienie organizmu poprzez wspólną zabawę i zadania. 

• Poradnictwo psychologiczne w ramach projektu została przeprowadzona diagnoza 

psychologiczna pod kątem zaburzeń lękowo-depresyjnych u dziecka. Terapii 

psychologiczna miała za zdanie wesprzeć dziecko w rozwoju na miarę jego 

możliwości, pracy z emocjami i w pokonywaniu jego lęków, wzmacnianiu mocnych 

stron i niwelowaniu wewnętrznych barier w funkcjonowaniu społecznym, 

poznawczym i emocjonalnym. Terapia odbywała się przy udziale i wsparciu jednego z  

rodziców. 

• Grupa samopomocowa miała za zadanie stworzyć przestrzeń, w której rodzice będą 

mogli porozmawiać z innymi opiekunami o problemach swoich dzieci, przekonać się 

czy ich problemy z dzieckiem są podobne do tych, które mają inni rodzice. 

• Spotkanie przedstawicieli instytucji i organizacji dot. problematyki zaburzeń lekowo-

depresyjnych wśród dzieci z terenu gm. Tłuszcz. 

Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród dzieci i ich rodziców. Znacząco 

poprawił zdrowie psychiczne uczestników, pomógł nawiązać dzieciom nowe znajomości i 

nowe przyjaźnie. Konkretne działania zaproponowane w projekcie były odpowiedzią na 

potrzeby środowiska wynikające z wystąpienia pandemii, znacząco poszerzyły ofertę 



Placówek Wsparcia Dziennego  oraz były spójne z Gminą Strategią Rozwiązywania 

Problemów Społecznych. 

 

Placówki Wsparcia dziennego z Tłuszcza, Jasienicy i Stryjkach współpracowały w 

zakresie aktywizacji osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy poprzez - Program 

Aktywizacja i Integracja. 

 Program Aktywizacja i Integracja realizowany był, na podstawie porozumień 

o współpracy między Urzędem Pracy w Tłuszczu, a Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 

Tłuszczu. Celem programu były działania między innymi: kształtowanie u uczestniczek 

programu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, zwiększanie motywacji do 

pracy oraz wzrost samooceny uczestników Programu. Program Aktywizacja i Integracja 

stwarzał dodatkowe możliwości aktywizacji osób bezrobotnych, które utraciły zdolność do 

podjęcia pracy z powodu długiego okresu przebywania na bezrobociu, często połączonego z 

brakiem kwalifikacji, niewystarczającymi kompetencjami i deficytami utrudniającymi 

funkcjonowanie w środowisku pracy. Do placówek w ramach programu skierowano 5 pań 

(Tłuszcz 2 osoby, Jasienica 1 osoba, stryjki 2 osoby) w okresie od marca do listopada 2021 r. 

w wymiarze 40 g/miesięcznie pomagały w organizacji zajęć i porządkowaniu pomieszczeń. 

W ramach programu uczestniczki miały spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym. 

 

Oferta letnia w roku 2021 pt. „START! Gotowi na wakacje z Punktem”. 

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 Gminą Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Tłuszczu.  

Hasłem tegorocznej oferty letniej brzmiało „START! Gotowi na wakacje z 

Punktem”. 

Oferta odbyła się w terminie 28.06. – 09.07. 2021 r. i składała się z 2 turnusów. Każdy 

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

trwania 2 turnusów skorzystało 30 uczestników w wieku od 5 do 15 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. W ramach dożywiania w trakcie trwania oferty dzieci otrzymywały 

codziennie po drożdżówce zapakowanej w torebeczkę, butelkę wody niegazowanej. Podczas 

oferty letniej dzieci otrzymywały słodkie niespodzianki m.in. lody, wafelki, lizaki oraz w 

każdym turnusie były organizowane warsztaty kulinarne (gofry i naleśniki).  

Oferta letnia 2021 r. „START! Gotowi na wakacje z Punktem” skierowana do dzieci  

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

rękodzielniczych, plastycznych, kulinarnych i zabawy na świeżym powietrzu. W planie zajęć 

znalazły się wycieczki do Gospodarstwa Agroturystycznego w Marianowie i Gospodarstwa 

Edukacyjnego „Po Kądzieli” w Rudnikach. Odwiedziliśmy  Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Tłuszczu, PIOTRO-STAL w Tłuszczu, Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej. 

Podczas półkolonii zrealizowany został program profilaktyczny dotyczący uzależnień, w 

ramach zajęć z dziećmi zorganizowano seans filmowy pt. „Smutne Potwory”, pogadankę na 

temat różnic i podobieństw między ludźmi i wykonano wspólne plakaty na temat „Stop! Nie 

bądź więźniem uzależnień”. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty kulinarne 

prowadzone przez  panie z Banku Żywności „Programu Operacyjnego Pomoc żywnościowa 

2014-2020”. Każdy turnus był zakończony słodką niespodzianką. 

1 turnus 28.06 – 02.07. 2021 r.  

28.06. W poniedziałek rozpoczęliśmy pierwszy dzień oferty wakacyjnej "START! 

Gotowi na wakacje z Punktem". Tego dnia dzieci zapoznały się ze sobą, wspólnie ustaliły 

kodeks zasad wakacyjnych. W ramach integracji wspólnie wykonały pracę plastyczną" Nad 

morzem", rysowały kredkami pracę pt. "Moja twarz" i bawiły się na świeżym powietrzu. 

Wspólnie z P. Eweliną Gzowską - prezes Spółdzielni Socjalnej "Pożytek" wykonały 

ekologiczne mydełka podczas "Mydlanej rewolucji".  

29.06. We wtorek z dziećmi rozmawialiśmy o tolerancji, wykluczeniu, równości, 

akceptacji. Następnie odwiedziliśmy podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w 

Tłuszczu. Dzieci razem z podopiecznymi z Środowiskowego Domu Samopomocy wspólnie 

bawiły się na świeżym powietrzu, malowały farbami, kredkami i grali w gry planszowe. Po 

powrocie do placówki dzieci wspólnie z wychowawcą wykonały ciasto na gofry w ramach 

zajęć kulinarnych „Mniam, mniam gofry”. Podczas pieczenia gofrów dzieci oglądały bajkę 

„Ralph Demolka”, a następnie zjadły pyszne gofry z dodatkami.  



30.06. W środę dzieci udały się z wizytą do PIOTRO-STALU w Tłuszczu. Na miejscu 

zostaliśmy oprowadzeni po placu i wysłuchaliśmy wiele ciekawych informacji o segregacji i 

skupie: stali, metali szlachetnych, metali kolorowych, odpadów elektronicznych, makulaturze. 

Najbardziej emocjonującym momentem dla dzieci było obejrzenie na żywo jak pracują 

wielkie maszyny od demontażu samochodów. Dzieci w podziękowaniu za wizytę wręczyły 

własnoręcznie wykonane rysunki. W drodze powrotnej do placówki aby ochłodzić gorący 

dzień, dzieci zjadły pyszne lody. Kolejnym zadanie tego dnia była pogadanka na temat 

uzależnień i wykonanie plakatów pt. "Stop! Nie bądź więźniem uzależnień". 

01.07. W czwartek spędziliśmy czas w Gospodarstwie Edukacyjnym "Po Kądzieli" w 

Rudnikach. Dzieci miały przyjemność obejrzeć maszyny rolnicze używane przez dziadków, 

nakarmiły zwierzęta, młóciły i oczyszczały len, następnie wykonały "Ekolenki". Byliśmy w 

lesie na jagodach i zjedliśmy pyszną kiełbaskę z ogniska. 

02.07. Piątek - ostatni dzień 1 turnusu oferty wakacyjnej "START! Gotowi na wakacje 

z Punktem". W piątek odwiedziliśmy Gospodarstwo agroturystyczne w Marianowie. 

Gospodarze oprowadzili dzieci po Mini ZOO, w którym znalazły się: paw, kanarki, papugi, 

przepiórki, gęsi, daniele, koń, struś, dziki, żurawie i wiele różnych ras kur ozdobnych. 

Następnie dzieci narysowały najatrakcyjniejsze dla nich zwierzęta w ZOO. Pogoda nam 

dopisała i spędziliśmy pozostałą część pobytu na zabawie. Na zakończenie dzieci zajadły 

kiełbaski z grilla. 

2 turnus 05.07. – 09.07. 2021 r. 

 05.07.  W poniedziałek nowa grupa dzieci dokonała zapoznania z wychowawcą i 

uczestnikami turnusu. Ustalono z dziećmi kontrakt z wakacyjnymi zasadami i 

przeprowadzono zabawy integracyjne. Tego dnia odwiedziliśmy Muzeum Ziemi 

Tłuszczańskiej i odbyliśmy lekcję o pszczołach. W muzeum zostaliśmy oprowadzeni przez p. 

Krysię z „Miodzio Wioski” po aktualnych wystawach: Konstytucja 3 Maja, wystawa prac 

dzieci z okolicznych szkół, wystawa o pszczelarstwie. Następnie dzieci wraz z p. Krysią 

wykonały Eko-pszczółki. W placówce dzieci pokolorowały rysunki z pszczółkami i obejrzały 

film pt. "Smutne potwory" o trudnej sytuacji rodzinnej. 

 06.07. We wtorek dzieci z oferty wakacyjnej wzięły udział w warsztatach malarskich 

w plenerze pt. "Barwy mojego dzieciństwa". Każde dziecko otrzymało podobrazie i przy 

sztalugach jak prawdziwi malarze malowały obrazki. Następnie dzieci uczestniczyły w 

zajęciach kulinarnych w ramach współpracy z Bankiem Żywności. Dzieci wspólnie z 

prowadzącymi brały czynny udział w działaniach kulinarnych i ugotowały m.in. makaron w 

sosie serowym, sałatkę z ryżem i ananasem. 



 07.07. W środę odbyliśmy wycieczkę do Gospodarstwa agroturystycznego "Po 

Kądzieli" w Rudnikach. Wraz z dzieci odbyliśmy lekcję w czasie i wysłuchaliśmy ciekawych 

informacji o starych maszynach rolniczych. Obejrzeliśmy ogród warzywny właścicielki i mini 

poletka cennych roślin. Dzieci młóciły i oczyszczały len, następnie wykonały „Ekolenki”, 

zbierały jagody w lesie i zjadły kiełbaski z ogniska. 

 08.07. W czwartek odwiedziliśmy Gospodarstwo agroturystyczne w Marianowie. 

Dzieci miały okazję zobaczyć zwierzęta w mini ZOO m.in. dziki, pawia, strusia, żurawie, 

daniele, kozy, kanarki, papugi, gęsi, indory, ozdobne kury i gołębie. Po obejrzeniu zwierząt i 

ptaków dzieci rysowały wybrane przez siebie zwierzę, następnie bawiły się na świeżym 

powietrzu. Pogoda fantastyczna i zabawa była super. 

09.07. Piątek to ostatni dzień oferty letniej. Tego dnia dzieci zjadły naleśniki w 

ramach zajęć „Naleśnikowy zawrót głowy” i zobaczyły na żywo "Egzotyczną niespodziankę". 

Dzieci miały okazje zobaczyć, dotkną i posłuchać o wężu zbożowym "Lusia" i ślimaku 

afrykańskim "Muszelka". Ofertę letnią zakończyliśmy wspólnymi zabawami na świeżym 

powietrzu i pysznymi lodami w Punkcie. 

 

Paczki Świąteczne dla dzieci 2021 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. Tegoroczny rok 2021 wraz z pandemią Covid-19 przyniósł wiele zmian 

i obostrzeń w funkcjonowaniu Placówek Wsparcia Dziennego w Tłuszczu, Jasienicy i 

Stryjkach. Pracownicy Placówek Wsparcia Dziennego zgodnie z obowiązującym 

przeciwepidemicznym reżimem sanitarnym zorganizowali dla dzieci uczestniczących do 

placówek symboliczne paczki świąteczne. W okresie 11-17.12.2021 r. paczki świąteczne 

zostały przygotowane i przekazane 140 dzieciom z trzech Placówek Wsparcia Dziennego: 

Tłuszcz- 42, Jasienica – 60, Stryjki – 38. Paczki świąteczne zawierały słodycze np. czekoladę, 

wafelki, soczek, orzeszki, mus owocowy, pierniczki, krakersy, paluszki itp. 

 

Kolonie wakacyjne w 2021 r. organizowane przez Stowarzyszenie „Szmaragdowa 

Towarzystwo Skautowe” z Warszawy – Krynica Morska 31.07. – 13.08.2021 r. 

 Z oferty wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2021 r. do Krynicy Morskiej w 

terminie 31.07. – 13.08.2021 r. skorzystało 25 osób z terenu gminy Tłuszcz w tym 

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

kolonie wynosił 700 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” były 

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

Mazowieckim Kuratorium Oświaty. Wszystkie zajęcia programowe były dostosowane do 

wymogów ustalonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego. 

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

Krynicy Morskiej. Krynica Morska jest jednym z najmniejszych, pod względem liczby 

ludności, miast w Polsce. Usytuowana na północy Polski, na małym skrawku lądu – Mierzei 

Wiślanej, otoczona od północy wodami Morza Bałtyckiego, a od południa Zalewu Wiślanego. 

Porośnięta zielonym, sosnowo – bukowym lasem. Czyste, obfitujące w jod powietrze, długie 

piaszczyste plaże z miłym dla stóp piaskiem. To dodatkowe atuty. 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 (dla chętnych) 

✓ wycieczka do Sztutowa zwiedzanie Muzeum (dla młodzieży starszej) 

✓ nocna gra terenowa „Świetlik” 

✓ rajd pieszy na Wielbłądzi Garb i do latarni morskiej 

✓ olimpiada sportowa 

✓ zabawy integracyjne 

✓ ognisko z pieczeniem kiełbasek 

✓ dla chętnych szkolenie z podstaw żeglarstwa i ratownictwa wodnego 

✓ wiele innych atrakcji 

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

 

Kolonie wakacyjne w 2021 r. organizowane przez Stowarzyszenie „Szmaragdowa 

Towarzystwo Skautowe” z Warszawy – Mszana Dolna 02.08. – 15.08.2021 r. 

  Z oferty wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2021 r. do Mszany Dolnej w 

terminie 02.08. – 15.08.2021 r. skorzystało 10 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 700 zł od osoby. 

Kolonie do Mszany Dolnej zorganizowane przez  „Szmaragdowa Towarzystwo Skautowe” 

było zgłoszone do ubezpieczenia NNW oraz  uzyskało zgodę i certyfikat w Mazowieckim 

Kuratorium Oświaty. Wszystkie zajęcia programowe były dostosowane do wymogów 

ustalonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Mszana Dolna to miasto w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim. leży w 

zachodniej części Beskidu Wyspowego w zlewisku rzeki Raby, 50 km na południe od 

Krakowa, 50 km na północ od Zakopanego i 12 km na północny wschód od Rabki. 

Miejscowość położona u podnóży dużych szczytów Beskidu Wyspowego jest turystycznie 

atrakcyjna. Miejscowość wypoczynkowa położona w rejonie posiadającym doskonałe 

warunki klimatyczne przydatne w leczeniu schorzeń dróg oddechowych u dzieci. Wiele 

atrakcji turystycznych, m.in. piękne zabytkowe schronisko na Śnieżnicy. Mszana Dolna jest 

stolicą górali Zagórzan. Dużymi walorami tego regionu jest czyste powietrze i wody pełne 

ryb. Górzyste ukształtowanie terenu sprzyja czynnemu wypoczynkowi. Dostępne 

oznakowane szlaki turystyczne umożliwiają bezpieczne uprawianie turystyki pieszej. Punkt 

położenia ośrodka sprzyja pieszym wędrówkom jak i stanowi możliwość korzystania przez 

uczestników z pobliskiego basenu miejskiego. Dodatkowym plusem jest fakt, iż miejscowość 

jest cicha i młodzież może zregenerować siły po całym roku pracy w szkole. 

Dzieci, które wyjechały na kolonie wakacyjne zamieszkały w Pensjonacie w Mszana Dolna, 

ul. Zakopiańska 30b. Pensjonat oferował dzieciom pokoje 3, 4, 5-osobowe, świetlicę z TV. 

Boisko oraz teren do gier i zabaw ruchowych. Na terenie ośrodka wczasowego była 

możliwość zorganizowania ogniska lub grilla. Na terenie znajdowała się altana ogrodowa do 

zajęć programowych, huśtawka oraz brodzik z podgrzewaną wodą. Ośrodek zapewniał 

bezpłatny dostęp do Internetu. 

 

Placówka Wsparcia Dziennego - Punkt Pomocy Dziecku i 

Rodzinie z Tłuszcza 

Placówka Wsparcia Dziennego - Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie z Tłuszcza mieści 

się w budynku przy ul. Kościuszki 7. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku od 

godz.10.00 do 18.00. W okresie ferii zimowych, przerw świątecznych od godz. 8.00 do 16.00, 

a w okresie wakacji od godz. 7.00 do 15.00 

Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie – Placówka Wsparcia Dziennego jest ważnym 

miejscem strategicznym w gminie Tłuszcz ze względu na usytuowanie placówki w 



centralnym miejscu, dostępność dla osób z niepełnosprawnością oraz ze względu  na szerokie 

spektrum działań na rzecz rodziny. 

Do Punku Pomocy Dziecku i Rodzinie – Placówka Wsparcia Dziennego w ciągu 

całego roku 2021  zapisało się 94 dzieci.  

Uczestnicy Punktu Pomocy Dziecku i Rodzinie – Placówka Wsparcia Dziennego mają 

zapewnioną opiekę i pomoc specjalistyczną bezpłatnie i płatnie.  

Plan dnia Placówki Wsparcia Dziennego – Punkt Pomocy dziecku i Rodzinie w Tłuszczu: 

10.00 - 11.00 – przygotowanie sali do pracy z dziećmi, dezynfekcja sali, 

11.00 - 12.00 – powroty dzieci ze szkoły, czas wolny dzieci, odpoczynek po zajęciach 

lekcyjnych, 

12.00 – 13.30 -  pomoc przy odrabianiu lekcji, motywowanie do nauki,  

13.30 – 14.00 – dezynfekcja sali, 

14.00 – 17.30 – zajęcia tematyczne według planu tygodniowego, 

           – wspólne czytanie, gry i zabawy przy stolikach, 

17.30 – 18.00 – prace organizacyjno-porządkowe. 

 

 

Placówka Wsparcia Dziennego – Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie w Tłuszczu 

łączy swoje działania razem z Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci 

Niepełnosprawnych „Nadzieja” z Tłuszcza 

Placówka Wsparcia Dziennego – Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie pomagało w 

zorganizowaniu i współuczestniczył w spotkanych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół 

Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja” z Tłuszcza.  Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół 

Dzieci Niepełnoprawnych „Nadzieja” powstało przy Ośrodku Pomocy Społecznej  z potrzeby 

dostrzeżenia i pomocy osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom. Członkowie 

stowarzyszenia  będąc bardzo długo odizolowani  od społeczeństwa z powodu pandemii 

Covid-19, szukali wsparcia i możliwości spotkań. Nasza placówka wraz z wychowawcą 

pomogła stowarzyszeniu w organizacji spotkań o charakterze integracyjnym, a także 

terapeutycznym poprzez warsztaty rękodzielnicze.  

 



W Placówce Wsparcia Dziennego – Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie w Tłuszczu 

odbyły się „Warsztaty umiejętności wychowawczych – zachowania ryzykowne wśród 

dzieci i młodzieży”. 

W okresie 01.10.2021 r. – 10.12.2021 r. w Punkcie Pomocy Dziecku i Rodzinie w 

Tłuszczu odbyły się „Warsztaty umiejętności wychowawczych – zachowania ryzykowne 

wśród dzieci i młodzieży”. Warsztaty zostały zorganizowane przez Zespół Interdyscyplinarny 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu, a 

sfinansowane przez Gminą Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tłuszczu. 

Zajęcia były realizowane dla grupy rodziców (15 osób) w wymiarze 5 spotkań po 2h 

zegarowe. Warsztaty umiejętności wychowawczych miały na celu podniesienie kompetencji 

wychowawczych rodziców szczególnie w zakresie rozpoznawania zachowań ryzykownych 

wśród dzieci i młodzieży – narkomania, picie alkoholu, palenie papierosów, przemoc 

rówieśnicza, zachowania agresywne i przestępcze, porzucanie nauki, włóczęgostwo. Zajęcia 

przeprowadziło Centrum Szkoleniowe M.O.T. TRAD „Szansa” z siedzibą w Wołominie. 

 

Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica Środowiskowa w 

Jasienicy 

Placówka mieści się w budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w 

Jasienicy ul. Szkolna 8. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku od godz.13.00 do 

18.00. W okresie ferii zimowych, przerw świątecznych placówka pełni dyżury i godziny są 

dostosowane do potrzeb dzieci,  natomiast w okresie wakacji placówka jest nieczynna.  

Rok 2021 w placówce można podzielić na 2 etapy: 

• etap 1 – od stycznia do czerwca 

• etap 2 – od września do grudnia 

Plan dnia Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy Środowiskowej w Jasienicy: 

13.00-15.00 – odrabianie prac domowych oraz motywowanie do nauki 

15.00-15.30 – czas na posiłek 

15.30-16.30 – zajęcia rozwijające zdolności dzieci, gry i zabawy 

17.30-18.00 – prace organizacyjno-porządkowe. 

 

 



Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica Środowiskowa w 

Stryjkach 

Placówka mieści się w budynku Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w 

Stryjkach 2. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku od godz.12.00 do 17.00. W 

okresie ferii zimowych, przerw świątecznych placówka pełni dyżury i godziny są 

dostosowane do potrzeb dzieci,  natomiast w okresie wakacji placówka jest nieczynna.  

Rok 2021 w placówce można podzielić na 2 etapy: 

• etap 1 – od stycznia do czerwca 

• etap 2 – od września do grudnia 

Plan dnia Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy Środowiskowej w Stryjkach: 

12.00-14.00 – odrabianie prac domowych oraz motywowanie do nauki 

14.00-14.30 – czas na posiłek 

14.30-16.30 – zajęcia rozwijające zdolności dzieci, gry i zabawy 

16.30-17.00 – prace organizacyjno-porządkowe. 

 

 

Dzieci uczestniczące do Placówek Wsparcia Dziennego w Tłuszczu, Jasienicy i 

Stryjkach uczą się: planowania pracy, samodzielnego projektowania, podejmowania 

właściwych decyzji, wypowiadania się na określony temat na forum, logicznego myślenia. 

Ponad to kształcą uwagę, pamięć, koncentrację, aktywność psychoruchową i sprawność 

manualną. W ciągu zajęć wychowankowie w placówkach otrzymują fachową, systematyczną 

pomoc w nauce i emocjonalne wsparcie w sytuacjach trudnych, problemowych. Każde 

dziecko jest objęte indywidualnym podejściem wychowawczym. Prowadzone zajęcia w 

placówkach nie mają tylko walorów opiekuńczo-wychowawczych, ale również wartości 

integracyjne, co z kolei przekłada się na klimat i rodzinną atmosferę 


