śme#lba Podwód.lowa
ta| 514 39ź 365
e - m ai l : srłl*lfl'ca@cłłd.erg.pi
www. srłleffmapodr,rrorlroNla.pl

KR§:0$00254§{§
Pomóż nam pomagać
,tll§ O8fiff 0399 3340
BGż: 95 2g30 0s45

§P§; 74 1930 1464 2360 0334 5436 0001

SPRAWOZDANlE MERYTORYCZNE
§TOWARZYSZEN lA CENTRU

M

W§PARC|A TERAPEUWCZN EGO

zA oKfiE§ 2019 RoKU.
§towarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego zostało zarejestrowane Przez sąd
5 kwietnia 2006 roku.

Nr KRS:0000254619
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DzlAŁANlA PoDJĘTE PRzEz sToWARZYszNlE W 2019 RoKU

Stowarzyszenie Centrum Wsparcia TerapeuĘcznego realizowato §woją misję poprzez wspieranie
osób, zagrożonych wykluczeniem spotecznym, dzieciw procesie prawidłowego rozwoju, socjalizacji i
psychoedukacji, oraz ich rodzin w prawidłowym realizowaniu podstawowych funkcji opiekuńczowychowawczych. A także prawidłowo wspierało proce§ integracji środowiska lokalnego, szczególnie
w zakresie integracji rniędzypokoleniowej.
Cele statutowe realizowane byty poprzez:

1,
7.

3.
4.

5.

Aktywizację środowiska służbspołecznych tj. pedagogów szkolnych, kuratorów sądowych
i społecznych, asystentów rodziny, działających na terenie Świetlicy Podwórkowej.
Aktywną współpracę ze szkołamiznajdującymisię w okolicach Świetlicy Podwórkowej:

7ą §P

Gimnazium nr t w Łodzi
Współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi.
Czynne organizowanie dla dzieci i młodzieży czasu wolnego przez cały roĘ w tym organizacja
kilkudniowego wyjazdu wakacyjnego podopiecznych w formie Obozu TerapeuĘcznego poza
powiat łódzki przy dofinansowaniu przez firmę BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.
SP nr 111, 5P Hr 175, §P

1, SP 23,

z.o.o
Udział w partnerskim projekcie,,ŚWlETLICE.LOD?' współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, koordynowanego przez Miejski

6.
7,
8.
9.

OśrodekPomocy Społecznej.
Udział w partnerskim projekcie,,Razem Łatwiej- Rewitalizacja Społeczna i Aktywizacja
Zawodowa"
Współpraca z Polską Akcją Humanitarną oraz Kulczyk Foundation w dożywianiu
podopiecznych Świetlicy Podwórkowej.
Współpracę z Fundacją SpunŁ Fundacją PGE, Fundacją TE§CO
Współpraca z firmą BSH, Philips, Tate&Lyle, Fuijtsu

Świetlica Podwórkowa jako placówka wsparcia dziennego w formie specjalisĘczno

-

opiekuńczej w 2019 roku swoją opiekę objęła 31 dzieci i młodzieżyzamieszkującej tereny zagrożone
wykluczeniem społecznym uznane za ,,enklawy dziecięcej biedy'' z obszaru śródmieściaw Łodzi.

Stowarzyszenie pozyskałp na działalnośćŚwietlicy Podwórkowej dofinansowanie z Miejskiego
Ośrodka Pomocy §połecznej w Łodzi, WUP,z firmy BSH §przęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o.,

z

środków pozyskanych

w

ramach

t% podatku oraz od

prywatnych darczyńców.

Zostały przeprowadzone akcje promocyjne z działalnościŚwietlicy Podwórkowej tj.: sprzedaż kartek
świątecznych i innych przedmiotów wykonanych przez podopiecznych świetlicy. Cał zysk zebrany z
tych działań został przeznaczony na bieźące potrzeby placówki, dzięki czemu Świetlica Podwórkowa
mogła realizować swoje działania statutowe,
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Zadania Świetlicy podwórkowej skupiają się przy realizacji modelu Środowiskowo - terapeutycznego
z pracą podwórkową, W szczególności działania te obejmują opiekę i wychowanie, pomoc W nauce,

organizację czasu wolnega, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęĆ sportowYch, stałą Pracę
z rodziną dziecka, dożywianie, zajęcia socjoterapeutyczne, indywidualne programy psychokorekcYjne
grupowych
realizowane
psychoprofilaktyczne

i/lub
lub

w

kontakcie indywidualnym. organizowano

podczas zająć
również zajęcia z socjoterapeutą,

i psychologiem, doradcą zawodowym. Prowadzono liczne

logoPedą

warsztaĘ 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 Świetliry Podwórkowej zo§tały dostosowane do POtrzeb
dzieci i rodziców w roku szkolnym w dni robocre od 12:00 do 20:00 a w okresie wakaryjnYm 9.00!7.0o oraz w wybrane soboty i niedziele.

Podsumowując działania Świetlicy Podwórkowej można wymienić:

1.

prowadzono liczne zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje podopiecznych. OdbytY się
zajęcia kreałwne: warsztaty z ozdób i kartek świątecznych,warsztaty kulinarne, sPońowe i
integracyjne, tworzenie mydełek, świec, zajęcia sensoryczne, cykl zajęĆ tanecznYch zZumbY,

,

toreb bawełnianych, zajęcia fotograficzne, szycia na maszynie, tworzenie biŻuterii,tworzenie
dywanów z starych ręczników \Ąrar§ztaty filmowe, warsztaty naukowo - techniczne, cYkl
warsztatów metapoznawczych {który miał on na celu nabycie umiejętnoŚci przez dzieci oraz
uświadamiania podopiecznym myślenianiestereotypowego), zajęcia MindfUllnes, dzięki
którym dzieci poznaĘ techniki wyciszania się i relaksowania. OdbyĘ się liczne zajęcia
kulinarne na których dzieciuczylisię robić pizzę, ciasta, desery, naleŚniki, Zorganizowano

również warsztaty sportowe dla dzieci i mieszkańców Łodzi w ramach prOjektu TESCO.
W okresie letnim zorganizowano kolonie dzięki dofinansowaniu z firmy BSH. PodoPieczni
mieli możliwośćwyjechania na 7 dniowe wakacje do Zakopanego na którym poznawali szlaki
turystyczne tj.: Kasprowy Wierch, Dolina Chochołowska, Morskie Oko, Dolina StrąŻYska, ale
również zajęcia
3.

te ra

peutyczno- profi

la

ktyczne przeciw

al

koholowe.

Przy wspótpracy z Fundacją Spunk kontynuowany był cykl warsztatów z wychowania
seksualnego. Dzieci na tych zajęciach mają możliwośćnie Ęlko poznaĆ etapy dojrzewania się
ale uczą się jak nawiązywać pozyhlwne bliskie relacje.

Zorganizowano piknik Radości na którym podopieczni byli zaangażowani w realizację Pikniku,
każdy znich by odpowiedzialny za cośinnego dzięki czemu mieli moŻliwoŚĆ uczenia się
nowych umiejętności organizacyjnych, zaczynając od projektowania plakatu PromocYjnego
po prowadzenie animacji na samym pikniku, Piknik miał na celu nie tylko zdobYcia
umiejętności organizacyjnych ale także robienia czegośdla innych, Piknik miał na celu

integracji rodzin.
jednodniowe wycieczki do Krakowa oraz do
.W okresie wakacyjnym zorganizowano
na których dzieci poznawały historię Miast, architekturę, ZOO
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firmą, Tate & Lyle, BSH, Philips, Fuijtsu orazz

Podchorążymi z WCKMed, Netto
Przez caĘ rok kaźdego dnia odbywały się odrabianie lekcjijak równieżjeden dzień w
Ęgodniu byt przeznaczony na korepeĘcje.
Przeprowadzono działania integracyjne skierowane na społecznośćlokalną w ramach
integracji rodzinnej i międzypokoleniowej.
Dzięki długoletniej współpracy i dofinansowaniu firmy BSH podopieczni mogli ucze§tniczyć w
wielu warsztatach

i zajęciach o

charakterze edukacyjnym, sportowym i rozrywkowym,

10. Podopieczni Świetlicy uczestniczyliw wielu wyjściach do insĘtucji kulturalnych:
kino, teatr oraz do miejsc rozrywki m. in,: ścianka wspinaczkowa, kręgle, basen,

trampoliny,wrotki.
11. Organizowano §potkania świątecznez okazji Świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia
12. Udzielono wsparcia materialnego najbardziej potrzebującym rodzinom naszych
podopiecznych poprzez przekazanie im anykutów szkolnych oraz odzieży. Zorganizowano
wyprawki szkolne, prezenĘ świąteczne(przy pomocy na§zych zaprzyjaźnionych firm}

ipreeenty zokazji Dnia Dziecka,

W 2019 roku wtączono ure w§pólne działania, mające na celu rzeczowe i finansowe wsparcie
dzielności Świetliry Podwórkowej, z przedstawicielami pierwszego, drugiego i trzeciego sektora:
Urząd Miasta w Łodzi

-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Sprzęt Gospodarstwa Domowego BSH
§p. z o. o, WEC Kancelaria Prawna, Podchorążowie Fundacja Spunk, Alton, Tate&Lyle, Biuro
Rachunkowe MG Sowa 5p. z o. o, lnterpolskaNet, ,TVP ŁódŁ TV Toya, Radio Łódź, Fundację PGE,
TESCO, Uniwerswet Łódzki, Centrum Opus, Firmę Philips i Fuijtsu i inni
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