
REGIONALNY O ŚRODEK REGIONALNY O ŚRODEK 
POLITYKI SPOŁECZNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ 

W LUBLINIE W LUBLINIE 

PROJEKTY:PROJEKTY:
-- „ Krok w przyszło ść ” „ Krok w przyszło ść ” –– 3 000 zł3 000 zł
-- „ Tacy sami ” „ Tacy sami ” –– 2 000 zł2 000 zł
-- „ UzaleŜnieniom NIE ” „ UzaleŜnieniom NIE ” –– 3 000 zł3 000 zł



W 2006 r. Stowarzyszenie Kobiet W 2006 r. Stowarzyszenie Kobiet 
Gminy Sawin pozyskało środki Gminy Sawin pozyskało środki 
z Regionalnego Ośrodka Polityki z Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Lublinie na realizację Społecznej w Lublinie na realizację 
trzech projektów. trzech projektów. 

Projekty te realizowane były Projekty te realizowane były Projekty te realizowane były Projekty te realizowane były 
przez Świetlicę Socjoterapeutyczną w przez Świetlicę Socjoterapeutyczną w 
Sawnie w okresie od 01.04.2006 r. do Sawnie w okresie od 01.04.2006 r. do 
15.12.2006 r. 15.12.2006 r. 



„KROK W PRZYSZŁO ŚĆ”„KROK W PRZYSZŁO ŚĆ”

Organizacja i prowadzenie placówki Organizacja i prowadzenie placówki 
wsparcia dziennego dla dzieci wsparcia dziennego dla dzieci 

i młodzieŜy.i młodzieŜy.



CELE PROJEKTU:CELE PROJEKTU:

�� PoŜyteczne zagospodarowanie czasu wolnego PoŜyteczne zagospodarowanie czasu wolnego 
dzieciom i młodzieŜydzieciom i młodzieŜy

�� Zminimalizowanie róŜnic między młodzieŜą Zminimalizowanie róŜnic między młodzieŜą 
ze wsi i miastaze wsi i miastaze wsi i miastaze wsi i miasta

�� Zapobieganie wykluczeniu społecznemuZapobieganie wykluczeniu społecznemu

�� Poprawa dostępności do specjalistycznego Poprawa dostępności do specjalistycznego 
poradnictwa (pomoc psychologiczna, poradnictwa (pomoc psychologiczna, 
pedagogiczna)pedagogiczna)



Dzieci i młodzieŜ w ramach projektu Dzieci i młodzieŜ w ramach projektu 
uczestniczyły w: uczestniczyły w: 

�� Zajęciach plastycznych prowadzonych przez Zajęciach plastycznych prowadzonych przez 
terapeutę zajęciowego, zajęciach terapeutę zajęciowego, zajęciach 
profilaktycznychprofilaktycznych

�� Konkursach, grach i zabawachKonkursach, grach i zabawach�� Konkursach, grach i zabawachKonkursach, grach i zabawach

�� Zajęciach z zakresu obsługi komputeraZajęciach z zakresu obsługi komputera

�� Terapii logopedycznej i psychologicznejTerapii logopedycznej i psychologicznej

�� Wycieczkach, rajdachWycieczkach, rajdach



W ramach projektu „Krok w przyszło ść” W ramach projektu „Krok w przyszło ść” 
został utworzony punkt konsultacyjny, został utworzony punkt konsultacyjny, 
w którym dyŜury pełnili:w którym dyŜury pełnili:
-- psycholog psycholog ––raz w tygodniu po raz w tygodniu po 
trzy godziny,trzy godziny,

-- logopeda logopeda –– raz w tygodniu cztery raz w tygodniu cztery -- logopeda logopeda –– raz w tygodniu cztery raz w tygodniu cztery 
godziny,godziny,

-- lekarz psychiatra lekarz psychiatra ––dwa razydwa razy
w miesiącu po trzy godzinyw miesiącu po trzy godziny,,

-- terapeuta zajęciowy, pracownik socjalnyterapeuta zajęciowy, pracownik socjalny--
cztery godziny dziennie,cztery godziny dziennie,

-- pedagog pedagog ––dwie godziny dziennie.dwie godziny dziennie.



„TACY SAMI”„TACY SAMI”

Działania zapobiegające izolacji Działania zapobiegające izolacji 
i marginalizacji osób i marginalizacji osób 
niepełnosprawnych.niepełnosprawnych.



Cele projektu:Cele projektu:

�� Zapobieganie izolacji i marginalizacji osób Zapobieganie izolacji i marginalizacji osób 
niepełnosprawnychniepełnosprawnych

�� Zapobieganie wykluczeniu społecznemuZapobieganie wykluczeniu społecznemu

Poprawa dostępności do specjalistów Poprawa dostępności do specjalistów �� Poprawa dostępności do specjalistów Poprawa dostępności do specjalistów 
(psycholog, logopeda, pedagog, pracownik (psycholog, logopeda, pedagog, pracownik 
socjalny)socjalny)

�� Zminimalizowanie róŜnic między młodzieŜą Zminimalizowanie róŜnic między młodzieŜą 
niepełnosprawną i pełnosprawnąniepełnosprawną i pełnosprawną



Uczestnicy projektu:Uczestnicy projektu:

�� Brali udział w zajęciach plastycznych, podczas Brali udział w zajęciach plastycznych, podczas 
których wykonali wiele prac, m.in. prezenty których wykonali wiele prac, m.in. prezenty 
dla mam, obrazki z origami, figurki z masy dla mam, obrazki z origami, figurki z masy 
solnej, kartki okolicznościowe, stroili itp.solnej, kartki okolicznościowe, stroili itp.

�� Korzystali z pomocy przy nauce i odrabianiu Korzystali z pomocy przy nauce i odrabianiu 
prac domowychprac domowych

�� Brali udział w wycieczkach i rajdachBrali udział w wycieczkach i rajdach
�� Korzystali z pomocy logopedy oraz lekarza Korzystali z pomocy logopedy oraz lekarza 

psychiatrypsychiatry



Nasza codzienna pracaNasza codzienna praca



„ UZALE śNIENIOM „ UZALE śNIENIOM 
NIE ! ”NIE ! ”NIE ! ”NIE ! ”

Pozaszkolne programy profilaktyczne Pozaszkolne programy profilaktyczne 
dla dzieci i młodzieŜy alternatywne dla dzieci i młodzieŜy alternatywne 

wobec uzaleŜnień.wobec uzaleŜnień.



Cele projektu:Cele projektu:

�� Poprawa jakości Ŝycia dzieci z rodzin Poprawa jakości Ŝycia dzieci z rodzin 

z problemem alkoholowymz problemem alkoholowym

�� Propagowanie zdrowego stylu Ŝycia bez uŜywekPropagowanie zdrowego stylu Ŝycia bez uŜywek

�� Prowadzenie programów profilaktycznychProwadzenie programów profilaktycznych�� Prowadzenie programów profilaktycznychProwadzenie programów profilaktycznych

�� Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla dzieci Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla dzieci 

i rodzicówi rodziców

�� Zapobieganie wykluczeniu społecznemuZapobieganie wykluczeniu społecznemu

i marginalizacjii marginalizacji



W ramach projektu dzieci i młodzieŜ W ramach projektu dzieci i młodzieŜ 
uczestniczyli w:uczestniczyli w:

�� Zajęciach plastyczno Zajęciach plastyczno –– artystycznych, artystycznych, 
w trakcie których wykonano rysunki na szkle, w trakcie których wykonano rysunki na szkle, 
gobeliny ścienne, gazetki ścienne itp.gobeliny ścienne, gazetki ścienne itp.

�� Grach i zabawach planszowychGrach i zabawach planszowych
Grach i zabawach ruchowych oraz konkursachGrach i zabawach ruchowych oraz konkursach�� Grach i zabawach ruchowych oraz konkursachGrach i zabawach ruchowych oraz konkursach

�� Pogadankach i programach profilaktycznychPogadankach i programach profilaktycznych
�� Konsultacjach psychologicznych, pedagogicznych.Konsultacjach psychologicznych, pedagogicznych.



Konkurs plastyczny Konkurs plastyczny 
–– „Mój ulubiony zwierzak”„Mój ulubiony zwierzak”



Konkurs na najoryginalniejszą Konkurs na najoryginalniejszą 
kanapkękanapkę



W projekcieW projekcie
„UzaleŜnieniom NIE!” „UzaleŜnieniom NIE!” „UzaleŜnieniom NIE!” „UzaleŜnieniom NIE!” 
wzięło udział 136 osób.wzięło udział 136 osób.


