SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM
„BRZDAC” W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU ZA ROK 2016
Podstawowe założenie Stowarzyszenia, jakim jest niesienie pomocy i radości dzieciom
oraz ludziom mającym szczególnie trudna sytuację życiową. lub materialną przy zachowaniu
bezstronności, bez dyskryminacji z powodu rasy, narodowości, płci, religii oraz poglądów,
było głównym celem pracy w 2016 roku.
Główną płaszczyzna działalności Stowarzyszenia jest prowadzenie placówek wsparcia
dziennego:
- świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci
- klubu młodzieżowego w formie codziennych zajęć popołudniowych.
Do placówki uczęszczały dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych uzależnieniami,
przemocą, ubóstwem. Dodatkowo przy klubie młodzieżowym działał punkt porad
indywidualnych. Wszystkie trzy przedmioty działań podejmowały zadania z zakresu pomocy
i były realizowane jako wsparcie zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w ramach
„Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych” na lata
2015-2017. Stowarzyszenie zapewniało pomoc w nauce, udzielało porad, prowadziło
dożywianie. W ramach wyrównywania szans dostępu do atrakcyjnych zajęć w okresie
wolnym od zajęć edukacyjnych zorganizowano wypoczynek zimowy i letni dla dzieci i
młodzieży, w czasie którego rozwijano zainteresowania, propagowano zdrowy styl życia,
organizowano dostęp do miejsc kultury i wypoczynku, zapewniano posiłek.
W programie wypoczynku realizowano program sportowy, krajoznawczy, rekreacyjny.
Podopieczni korzystali z basenu, wyjść do kina, na kręgielnię, do Sali zabaw. Odbyły się
także wycieczki, których celem było poznanie miejsc kultury i wypoczynku. Istotnym
aspektem było uczenie aktywnych i alternatywnych sposobów spędzania wolnego
W ramach działalności w minionym roku Stowarzyszenie realizowało dwa projekty
dofinansowane ze środków Gminy Kędzierzyn-Koźle:
- "AKTYWNIE Z BRZDĄCEM"

- „JESTEM EKKO”
Projekt „Aktywnie z Brzdącem” związany był z kulturą fizyczną i sportem. W ramach
projektu stowarzyszenie realizowało popołudniowe zajęcia sportowe zachęcające dzieci i
młodzież do udziału w aktywności ruchowej. W ramach projektu zorganizowano
- treningi pływackie,
- zajęcia sportowo-modelarskie,
- warsztaty break dance,
- zajęcia cyrkowe,
- warsztaty z rurkami bym bum,
- sportowe zawody podwórkowe,
- zajęcia żeglarskie.
Projekt ekologiczny pod hasłem „Jestem eKKo” propagował idee korzystania ze źródeł dobrej
energii. Projekt obejmował szereg działań na terenie świetlicy i miasta:
- warsztaty edukacyjne, fotograficzne, artystyczne, ekologiczne i modelarskie,
- happening sportowy - "Uwolnij energię",
- warsztaty edukacyjno-artystyczne dla przedszkoli z terenu miasta,
- wystawę fotograficzno-artystyczną „Energia żywiołów”.
Realizowane projekty dały możliwość zaangażowania dzieci w szeroką problematykę,
włączenia w kreatywne działania, a dla młodzieży były okazją do znalezienia ciekawych
pasji, zaangażowania w aktywność wolontariacką.
Stowarzyszenie przy współpracy z opolską fundacją „Bądź Dobroczyńcą”
zorganizowało w roku 2016 wyjazd mikołajkowy do Krasiejowa. Wycieczka była jednym z
punktów współpracy z fundacją w ramach projektu „My działamy w świetlicy by się nie snuć
po ulicy”, który będzie kontynuowany w styczniu 2017 r.
W 2016 roku Stowarzyszenie aktywnie włączyło się w działania na rzecz integracji
świetlic socjoterapeutycznych z terenu miasta poprzez:

- udział w spotkaniu integracyjnym organizowanym przez UM
- udział w przeglądzie teatralnym o tematyce profilaktycznej
Spotkanie te służą do integracji podopiecznych świetlic, prezentacji ich talentów, dobrej
zabawy a także promocji działalności Stowarzyszenia.
Wychowawcy i socjoterapeuci stowarzyszenia brali udział w szkoleniach i wyjazdach
szkoleniowych zorganizowanych przez UM.
SPD dążyło także do nawiązania kontaktu i współpracy z rodzicami. W tym celu
zorganizowano spotkania edukacyjno-informacyjne dla rodziców oraz z okazji „Dnia
Dziecka” imprezę integracyjną z konkursami, śpiewem, poczęstunkiem dla całych rodzin pod
hasłem „Święto Rodzinki”.
W ciągu roku 2016 podjęto także prace remontowe w siedzibie świetlicy
socjoterapeutycznej i klubu młodzieżowego. Przy wsparciu sponsorów udało się
wyremontować i pomalować pomieszczenia. W pracach uczestniczyli w ramach wolontariatu
członkowie Stowarzyszenia, a także rodzice podopiecznych.
Efekty realizacji w/w zadań:
-

wzbogacenie oferty zajęć dla podopiecznych SPD,

-

poprawa funkcjonowania dzieci i młodzieży w środowisku rodzinnym, szkolnym,
grupie rówieśniczej.

-

uzyskanie przez podopiecznych lepszych wyników w nauce.

-

rozwój zainteresowań i zdolności podopiecznych.

-

wzrost samooceny dzieci i młodzieży.

-

poznanie sposobów właściwego spędzania wolnego czasu.

-

współpraca z rodzicami, poprawa relacji rodzinnych, wzrost poczucia bezpieczeństwa
dzieci.

-

codzienny posiłek

-

rozwój kreatywności, integracja dzieci i młodzieży,

-

ukształtowanie postaw prospołecznych, aktywizacja do pracy na rzecz innych,

-

aktywizacja członków Stowarzyszenia,

-

promocja SPD w środowisku lokalnym.

W roku 2016 Stowarzyszenie współpracowało z:
-

MOPS w Kędzierzynie-Koźlu,

-

MOSiR w Kędzierzynie-Koźlu,

-

MOK w Kędzierzynie-Koźlu,

-

UM w Kędzierzynie-Koźlu,

-

rodzicami i szkołami podopiecznych,

-

świetlicami socjoterapeutycznymi z terenu miasta,

-

kuratorami sądowymi podopiecznych,

-

Galerią Odrzańskie Ogrody w Kędzierzynie-Koźlu

-

Fundacją „Bądź Dobroczyńcą” z Opola.

RESUME- sukcesy SPD:
-

wzbogacenie oferty dla podopiecznych,

-

pozyskanie dodatkowych środków finansowych,

-

zaktywizowanie do pracy społecznej członków Stowarzyszenia,

-

zorganizowanie działań na rzecz miasta,

-

rozszerzenie współpracy instytucjami i organizacjami w Kędzierzynie-Koźlu,

-

rozwijanie współpracy z rodzicami podopiecznych,

-

poszerzenie oferty i uatrakcyjnienie działań.

