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DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ STOWARZYSZNIE W 2015 ROKU 

 
Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego realizowało swoją misję poprzez wspieranie, 
szczególne tych zagrożonych wykluczeniem społecznym, dzieci w procesie prawidłowego rozwoju, 
socjalizacji i psychoedukacji, oraz ich rodzin w prawidłowym realizowaniu podstawowych funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych. A także prawidłowo wspierało proces integracji środowiska lokalnego, 
szczególnie w zakresie integracji międzypokoleniowej. 
Realizowane projekty związane z problematyką społeczności lokalnej, zamieszkałej w okolicy  
ul. Pomorskiej w Łodzi. Jednak główny nacisk w działaniach skierowany był na poprawę życia dzieci  
i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym znajdujących się z terenu „enklaw dziecięcej 
biedy” z obszaru śródmieścia w Łodzi. 
Cele statutowe realizowane były poprzez: 

1. Aktywizację środowiska służb społecznych tj. pedagogów szkolnych, kuratorów sądowych  

i społecznych, asystentów rodziny, działających na terenie Świetlicy Podwórkowej. 

2. Aktywną współpracę ze szkołami znajdującymi się w okolicach Świetlicy Podwórkowej:  

SP nr 111, SP Nr 175, SP 70, Gimnazjum nr 3 w Łodzi. 



 

 

 

  

3. Współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi. 

4. Czynne organizowanie dla dzieci i młodzieży czasu wolnego przez cały rok, w tym organizacja 

półkolonii i kilkudniowego wyjazdu wakacyjnego podopiecznych w formie Obozu 

Terapeutycznego poza powiat łódzki przy dofinansowaniu przez firmę BSH Sprzęt 

Gospodarstwa Domowego Sp. z.o.o 

5. Udział w międzynarodowym projekcie w ramach Wolontariatu Europejskiego. 

6. Realizację projektu związanego z integracją międzypokoleniową „Międzypokoleniowy 

poradnik up-cyklingowy” dofinansowany ze środków Programu Inicjatyw Europejskich  

przy partnerskiej współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi i Szkołą 

Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 111 w Łodzi. 

7. Realizację projektu „Wyciągamy Dzieci z Bramy” dofinansowanego przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Łodzi w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

8. Realizacja projektu „Przyjaciele Zippiego” na terenie Łodzi. 

 
Świetlica Podwórkowa jako placówka wsparcia dziennego w formie specjalistyczno – 

opiekuńczej w 2015 roku swoją opiekę objęła 55 dzieci i młodzieży zamieszkującej tereny zagrożone 
wykluczeniem społecznym uznane za  „enklawy dziecięcej biedy” z obszaru śródmieścia w Łodzi. 
Stowarzyszenie pozyskało na działalność Świetlicy Podwórkowej dofinansowanie z Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, z firmy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o.,  
z środków pozyskanych w ramach 1% podatku oraz od prywatnych darczyńców.  
Zostały przeprowadzone akcje promocyjne z działalności Świetlicy Podwórkowej tj.: Charytatywny 
Maraton Zumba Fitness, Świąteczna Chatka Piernikowa w Manufakturze oraz sprzedaż kartek 
świątecznych i innych przedmiotów wykonanych przez podopiecznych świetlicy. Cały zysk zebrany  
z tych działań został przeznaczony na bieżące potrzeby placówki, dzięki czemu Świetlica Podwórkowa 
mogła realizować swoje działania, mające na celu wsparcie w rozwoju psychospołecznym  
oraz edukacyjnym dzieci i młodzież z dzielnicy Śródmieście.  
Zadania Świetlicy Podwórkowej  skupiają się przy realizacji modelu środowiskowo – terapeutycznego 
z pracą podwórkową (streetworking). W szczególności działania te obejmują opiekę i wychowanie, 
pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć 
sportowych, stałą pracę z rodziną dziecka, dożywianie, zajęcia socjoterapeutyczne, indywidualne 
programy psychokorekcyjne i/lub psychoprofilaktyczne - realizowane podczas zajęć grupowych  
lub w kontakcie indywidualnym. Organizowano również zajęcia z socjoterapeutą, logopedą  
i psychologiem. Prowadzono liczne warsztaty psychoprofilaktyczne. 

Zadaniem placówki było także zorganizowanie podopiecznym miejsca, w którym bezpiecznie, 
zdrowo dla siebie i innych odreagowują swoje trudne emocje i gdzie mogą podzielić się swoimi 
smutkami oraz problemami. Godziny pracy Świetlicy Podwórkowej zostały dostosowane do potrzeb 
dzieci i rodziców w dni robocze od 14:00 do 18:00 oraz w wybrane soboty i niedziele.  

 

 
Podsumowując działania Świetlicy Podwórkowej można wymienić: 

 
1. Zakończenie projektu dofinansowanego przez firmę Virako „ Podwórkowa Redakcja”  

dzięki któremy została wydana Gazetka Podwórkowa. 

2. Prowadzono liczne zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje podopiecznych. Odbyły się 

zajęcia kreatywne: tworzenia magnesów, tworzenie breloczków z gałganków w Teatrze 



 

 

 

  

Pinokio, warsztaty, ozdób świątecznych, kartki świąteczne, warsztaty kulinarne sportowe  

i integracyjne, nauka gry na gitarze, zajęcia taneczne. Nawiązano współpracę z firmą 

„BagaBaga”, dzięki której   zrealizowano zajęcia  z tworzenie biżuterii. 

3. Organizowano stały monitoring zdrowia naszych podopiecznych. Odbyły się liczne spotkania 

prozdrowotne w gabinecie stomatologicznym połączone z leczeniem oraz warsztaty o 

charakterze prozdrowotnym. 

4. Odbyły się również zajęcia z rozwoju świadomości ekologicznej na temat segregacji śmieci  

i upcyclingu. 

5. Nawiązano współpracę z Fundacją Edukabe która przeprowadziła dla podopiecznych  

oraz  kadry zajęcia o tematyce  bezpieczeństwa w sieci – Internet.  

6. Realizowano projekt dofinansowany w ramach Budżetu Obywatelskiego „ Wyciągamy dzieci  

z bramy”, który objął opieką dzieci z ulicy Włókienniczej w Łodzi. 

7. Przeprowadzono działania integracyjne skierowane na społeczność lokalną. Zorganizowano 

koncert dla dzieci i ich rodziców w ramach integracji rodzinnej oraz kadry Świetlicy.  

Koncert cieszył się dużym zainteresowaniem. 

8. W czerwcu, dzięki przychylności wielu ludziom oraz urzędom i instytucjom w mieście Łodzi, 

można było zorganizować otwarcie nowych pomieszczeń Świetlicy Podwórkowej. 

9. Realizowany był partnerski projekt pt: „Międzypokoleniowy poradnik up-cyklingu”.  

Celem projektu byłą integracja międzypokoleniowa. Podopieczni Świetlicy i uczniowie Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 111 w Łodzi, wraz z seniorami z Domu 

Dziennego Pobytu Nr 2 w Łodzi, poznali zasady segregacji odpadów, upcyclingu i zasad 

wspólnej integracji. Dla podopiecznych Świetlicy, uczniów Szkoły i dla seniorów zostały 

przeprowadzone warsztaty z upcyklingu, na których tworzyli przedmioty użytkowe z 

przedmiotów będących odpadami. Np. wazony, album fotograficzny, torby, domek dla lalek, 

karmniki dla ptaków. Dzięki temu nawiązały się i utrwaliły relację między podopiecznymi z 

tych placówek. Wpływało to na  pozytywny aspekt wychowawczy i integracyjny.   

Zakończenie projektu odbyło się w grudniu 2015 roku wraz z konferencją „Dobrych Praktyk”  

i wydaniem poradnika. 

10. Nawiązano współpracę z realizatorami projektu „Podwórkowy Einstaein”, dofinansowany  

w ramach programu animacje społeczne. Projekt miał na celu zapoznanie podopiecznych  

z prawami fizyki i chemii przy wspólnej pracy z konstruowania robotów i uczestniczeniu w 

różnych eksperymentach i doświadczeniach naukowych 

11. Rozpoczęto współpracę z Fundacją PGE w ramach projektu „ Wolontariat pracowniczy”. 

Zorganizowano  półkolonie które miały na celu nabycia umiejętności podopiecznych  

do samodzielnego życia ( np. uszycia torby, orientację w terenie, rozbicia namiotu). 

Przeprowadzono również zajęcia dzięki tym wolontariuszom zajecie z z poznawania owoców 

tropikalnych. dzieciaki mogły spróbować owoców które są rzadko spotykane 

12. Rozpoczęto współpracę z „Tupograjką” . Projekt miał na celu zapoznanie i zintegrowanie  

dzieci oraz osoby 60+. Uczestnicy mogli  spedzić czas przy zabawach w które bawiono się 

dawno temu. 



 

 

 

  

13. W czerwcu pożegnano  wolontariuszki Z Hiszpanii i Niemiec w ramach wymiany europejskiej. 

Dzieciaki przez ten czas mogły szkolić się w językach obcych oraz przełamywać barierę 

kulturową jak i językową. 

14. Dzięki długoletniej współpracy i dofinansowaniu firmy BSH podopieczni mogli wyjechać  

w okresie letnim na Obóz Terapeutyczny.  

15. Stowarzyszenie oraz kadra Świetlicy wzięła udział  w Festiwalu OPP, w Charytatywnym 

Maratonie Zumba Fitness. Z akcji tych cały zebrany dochód został przeznaczony 

na działalność statutową Stowarzyszenia, wspierając  Świetlicę Podwórkową. 

16. Kadra Świetlicy brała udział w promocji placówki podczas biegu organizowanego między 

innymi przez Fundację PGE.  

17. Odbyły się 9 urodziny Świetlicy wraz z corocznym spotkaniem Dobrych Aniołów.  

W organizację wydarzenia zaangażowały się czynnie same dzieci.  

18. Podopieczni Świetlicy miały również zapewnione wyjścia do instytucji kulturalnych:  

kino, teatr oraz do miejsc rozrywki: ścianka wspinaczkowa, kręgle. 

19. Przez cały rok realizowany był motywacyjny program „Punktomania”.  

20. Organizowano spotkania świąteczne z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Wigilii.  

21. Udzielono wsparcia materialnego najbardziej potrzebującym rodzinom naszych 

podopiecznych poprzez przekazanie im artykułów szkolnych oraz odzieży. Zorganizowano 

wyprawki szkolne, prezenty świąteczne (przy pomocy naszych zaprzyjaźnionych firm)  

i prezenty z okazji Dnia Dziecka. 

22. W Świetlicy Podwórkowej przyjmowani byli studenci na praktyki z Łódzkich uczelni: 

Uniwersytet Łódzki, Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, Akademii 

Humanistyczno Ekonomicznej. Praktykanci przeprowadzali liczne zajęcia kreatywne.  

 
W 2015 roku włączono we wspólne działania, mające na celu rzeczowe i finansowe wsparcie 

dzielności Świetlicy Podwórkowej, z przedstawicielami pierwszego, drugiego i trzeciego sektora: 
Urząd Miasta w Łodzi – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Sprzęt Gospodarstwa Domowego BSH 
Sp. z o. o, Telma Group, WEC Kancelaria Prawna, Alton, Tate&Laly, Stowarzyszenie Przyjaciele Świata, 
Biuro Rachunkowe MG Sowa Sp. z o. o, InterpolskaNet, Deante, TVP Łódź, TV Toya, Radio Łódź, 
Szkoła Podstawowa z Odziałem Integracyjnymi Nr 111 w Łodzi, Międzynarodowa Szkoła Podstawowa 
Edukacji Innowacyjnej, Uniwersytet Łódzki, Fundacja PROEM, Fundacja PGE, Centrum Opus i inni. 

Ponadto, Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego, uczestniczyło w pracach  
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Rewitalizacji przy Urzędzie Miasta Łodzi. Uczestniczyło w procesie 
planowanych działań rewitalizacyjnych na terenie miasta Łodzi w zakresie polityki społecznej – 
pomocy społecznej. Promowało ideę tworzenia i utrzymania placówek wsparcia dziennego.  
 
 
 


