SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM
„BRZDAC” W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU ZA ROK 2015
Działalność Stowarzyszenia zgodna była z głównym celem działania SPD – 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.
Dla osiągnięcia swojego celu Stowarzyszenie prowadziło dwie placówki wsparcia dziennego:
-

świetlicę socjoterapeutyczną „Brzdąc”,

-

klub młodzieżowy - Młodzieżowe Centrum Aktywnych wraz z punktem
konsultacyjnym.

W w/w placówkach dzieci i młodzież w atrakcyjny i bezpieczny sposób mogła spędzać wolny
czas, rozwijać kreatywność i zainteresowania, uzyskać pomoc w nauce oraz wsparcie
psychologiczno-pedagogiczne. Zajęcia organizowane były przez 6 dni w tygodniu i
prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, dostosowane do potrzeb i
możliwości podopiecznych.
Były to działania zaplanowane i długofalowe, jako wsparcie zadań publicznych Gminy
Kędzierzyn-Koźle w zakresie prowadzenia świetlic i klubu młodzieżowego objętych
projektem Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych
w latach 2014-2017. Praca w wymienionych placówkach zorganizowana była w oparciu
o autorskie programy pedagogów i socjoterapeutów zatrudnionych w Stowarzyszeniu.
Obok codziennego obowiązku odrabiania zadań domowych nie zabrakło atrakcyjnych zajęć
sportowych, plastycznych, fotograficznych, informatycznych, sportowych na siłowni,
rękodzielniczych, kulinarnych., językowych (nauka języka angielskiego), filmowych,
turystycznych. Dzieci miały okazję wyjechać do: Parku Zabaw Rosenau w Pokrzywnej, ZOO
w Opolu, Muzeum Kolejki w Rudach Raciborskich, kąpielisko w Zdzieszowicach,
Gospodarstwa Agro-Turytstycznego w Rozwadzy. Dzieci odwiedził również z podarunkami
św. Mikołaj. Podopieczni mieli zapewnioną opiekę i atrakcyjny program sportoworekreacyjny podczas wakacji i ferii zimowych w formie zajęć dopołudniowych.
Stowarzyszenie zaprosiło również rodziców do udziału w imprezach okolicznościowych w
ramach projektu „Święto Rodzinki”: Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca.
W listopadzie 2015 r. Stowarzyszenie wspierało realizację zadania publicznego Gminy
Kędzierzyn-Koźle w zakresie ekologii poprzez realizację projektu „Przewietrzmy miasto” w
ramach którego odbyły się następujące wydarzenia:
- happening „Przewietrzmy miasto” w Galerii Handlowej „Odrzańskie Ogrody”,

- zajęcia w ramach wolontariatu w czasie warsztatów w przedszkolach,
- wystawa fotograficzna „Z głową w chmurach”.
- organizacja warsztatów fotograficznych – teoretycznych i praktycznych.
Podjęte działania obok dostarczenia dzieciom

i młodzieży pozytywnych przeżyć

emocjonalnych, przyczyniły się do wzbogacenia wiedzy.
W 2015 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.
W Młodzieżowym Punkcie działał punkt porad indywidualnych w którym profesjonaliści
udzielali porad i wsparcia zgłaszającym się osobom.
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.

Wkład osobowy /praca społeczna członków SPD i wolontariuszy/ w trakcie realizacji zadań
wyniósł łącznie –10.020,00
W roku 2015 Stowarzyszenie współpracowało z:
-

MOPS w Kędzierzynie-Koźlu,

-

MOSiR w Kędzierzynie-Koźlu,

-

MOK w Kędzierzynie-Koźlu,

-

UM w Kędzierzynie-Koźlu,

-

Opolskim Kuratorium Oświaty,

-

Caritas przy Parafii św. Mikołaja w Kędzierzynie-Koźlu,

-

Opolskim Kuratorem Oświaty,

-

rodzicami i szkołami podopiecznych,

-

świetlicami socjoterapeutycznymi z terenu miasta,

-

kuratorami sądowymi podopiecznych,

-

Galerią Odrzańskie Ogrody w Kędzierzynie-Koźlu,

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,

