
Realizacja projektu na dzień 31 lipca 2018 r. 

Dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat uczęszczająca do sieci 8 świetlic 

środowiskowych Caritas Diecezji Kieleckiej bierze udział w projekcie 

„WSKAZÓWKI ŻYCIA W ŚWIETLICACH CARITAS” 

 Poniżej zamieszczamy informacje z przebiegu realizacji w/w projektu: 

W ramach zadania nr 1 – WARSZTATY PROFILAKTYCZNE – 

zrealizowano 149 godzin zajęć. W ramach warsztatów każdy uczestnik wziął 

udział w trzech blokach treningowych: tj. Blok 1 – umiejętności zachowań 

prospołecznych, 

Blok 2 – kontroli złości, 

Blok 3 – wnioskowania moralnego, 

Warsztaty prowadzone są za pomocą  form aktywizujących , takich jak drama, 

dyskusja, odgrywanie scenek, itp. 

 W ramach zadania nr 2 – WARSZTATY I KONSULTACJE 

INDYWIDUALNE  uczestnicy projektu biorą udział w 5 rodzajach  zajęć 

rozwijających ich kompetencje;  

1.językowe (język angielski), w ramach których uczestnicy projektu, poznawali 

i doskonalili umiejętność posługiwania się językiem angielskim  

w mowie i piśmie. 

2.matematyczne podczas których  uczestnicy  beneficjenci zgłębiali i odkrywali 

tajniki wiedzy matematycznej m.in.: tajniki tangramów i klocków geo 

wykorzystując gry edukacyjne otrzymane w projekcie. Ponadto, na 

konsultacjach indywidualnych najwięcej uwagi poświęcono doskonaleniu 

umiejętności mnożenia i dzielenia, również przy wykorzystaniu gier 

planszowych zakupionych w ramach projektu.  

3.informatyczne (informatyka), 

4.rozwijające kompetencje społeczne i obywatelskie (historia), podczas 

których  uczestnicy projektu zwiedzając m.in. Pałac Biskupów Krakowskich,  

Tokarnię  czy też Zamek Królewski na Wawelu, Dworek Mikołaja Reja  

w Nagłowicach, Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, Muzeum 

Narodowe w Kielcach uczyli się historii w praktyce, lub też stacjonarnie  

w świetlicy uczestniczyli w zajęciach. 



5. rozwój zainteresowań (zajęcia hobbystyczne), podczas których 

wychowankowie świetlic uczestnicząc w różnorodnych zajęciach rozwijali  

swoje zainteresowania muzyczne, taneczne, artystyczne, sportowe itp. 

W ramach  projektu każdy  uczestnik w wieku od 6 - 18 lat, których 

zrekrutowaliśmy  już  do tej pory 293 osoby ( 165K/139M) otrzymał materiały 

dydaktyczne w postaci: teczki, notatnika, kompletu długopisów oraz zestawu 

książek  do języka angielskiego, matematyki, informatyki i historii) . 

Ad.5 – zrealizowano …. godzin warsztatów wśród których znalazły się  zajęcia 

taneczne, muzyczne (nauka gry na gitarze, flecie), plastyczne, bębniarskie, 

sportowe, rękodzieła artystyczne, 

 W ramach warsztatów hobbystycznych zakupiono również materiały niezbędne  

do ich prowadzenia. 

 Oto  relacja z realizacji  zajęć tanecznych ze Świetlicy Środowiskowej  „Pod 

Aniołem „ ul. Mieszka I 48 w Kielcach:  

Dzięki tym zajęciom nasi wychowankowie wystąpili z układem tanecznym w VI 

Przeglądzie Form Artystycznych na dużej scenie kieleckiego KCK-u 

(06-07.05.2018) oraz na scenie w Parku Miejskim podczas Festynu Rodzinnego 

w ramach Dni Profilaktyki.(26.05.2018). W czerwcu młodzież wystąpiła na 

przeglądzie tanecznym Jumpu- 15.06-zespół dostał tam wyróżnienie, 5 

dziewczyn zdobyło 2 miejsce w występach solowych. 

 

W ramach zadania nr 3 – WARSZTATY KULTURALNO – NAUKOWE 

W TERENIE  uczestnicy projektu zwiedzili m.in. następujące  miejsca by 

bawić się i edukować poprzez zabawę  

Park Rozrywki w Inwałdzie ( Dinolandia), miejsce w którym głównymi 

bohaterami są dinozaury, a  na odważnych czeka pełna ciemnych  

i krętych korytarzy Jaskinia Tajemnic oraz Park Linowy. Jest również Plac 

Zabaw, na którym mieści się wiele atrakcji: zjeżdżalnie, huśtawki, wielka 

piaskownica. Oprócz tego Dmuchane Zjeżdżalnie, Basen Kulkowy, Kolejka 

Pirat, Kule Sferyczne, 

 Park Rozrywki i Miniatur w Krajnie - gdzie u stóp Łysicy najwyższego 

szczytu Gór Świętokrzyskich można podziwiać miniatury m.in.:  

watykańskiej Bazyliki  z Placem Świętego Piotra, Koloseum, fontannę  

Di Trevi, Most Rialto w Wenecji, krzywą wieżę w Pizie,  słynną operę w 



Sydney, Zamek Kopciuszka na Florydzie, bliźniacze wieże World Trade 

Center, Statuę Wolności,  Górę Rushmore upamiętniającą prezydentów 

USA, Park Narodowy w Yellowstone, wodospad  Niagara, Big Bena W 

Londynie, Wieżę Eiffla w Paryżu, Katedrę Notre Damme i Łuk 

Triumfalny, Bramę Brandenburską, Katedrę Świętego Piotra  

i Najświętszej Marii Panny w Kolonii. Kolejną atrakcją jest baśniowy 

Zamek Neuschwanstein znany też jako Nowy Kamienny Łabędź. 

 Zamek Królewski na Wawelu, siedzibę polskich władców, miejsce 

gdzie kształtowała się historia Polski,  

 Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie, w którym można 

zobaczyć ponad 270 gatunków zwierząt, z czego 119 to gatunki 

chronione, 36 to gatunki ginące i 83- zagrożone wyginięciem 

 Kopalnię Soli w Bochni,  gdzie można zapoznać się z dawnymi 

technikami wydobywczymi, przejść śladami bocheńskich górników, czy 

też trasą przyrodniczą, jak również przeprawić się przez zalaną solanką 

komorę,   

 Rodzinny Park Rozrywki w Zatorze Energylandia,  która oferuje moc 

atrakcji m. in. Tsunami Dropper, Viking Rollercoaster, Space Gun, 

Armagedon, Karuzela Bajkowa Sissi i Kolejka Farma Krasnali, 

 Dworek Mikołaja Reja w Nagłowicach, w którym żył   i tworzył ojciec 

piśmiennictwa polskiego,  

 Ogrodzieniec, w którym możemy zobaczyć  Park Rozrywki, Park 

Doświadczeń Fizycznych, Dom Legend i Strachów,    

 Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, powstałe 26 

października 1958 roku z inicjatywy dzieci pisarza, córki Jadwigi 

Korniłowicz i syna Henryka Józefa poświęcone życiu twórczości 

wybitnego Polaka. 

 Jurapark w Bałtowie,  w którym możemy oglądać tematyczny park 

poświęcony dinozaurom, 

  Gospodarstwo Agroturystyczne Leśne Zacisze w Lisowie,  gdzie  

podczas  spaceru można oglądać różne gatunki zwierząt jak np. : czarne 

łabędzie, żurawie i gęsi, konie ale też zwierzęta egzotyczne mundżaki 

chińskie, walabie Benetta, dzikie gęsi, koczkodany zielone, antylopy 

eland, bawoły indyjskie, strusie emu, osły nubijskie, osły domowe, kozy, 

surykatki i pieski preriowe. 

 Muzeum Narodowe w Kielcach,  w kompleksie którego możemy 

podziwiać m.in: Pałac  Biskupów Krakowskich, Muzeum Lat Szkolnych 

https://www.polskieszlaki.pl/park-rozrywki-ogrodzieniec.htm
https://www.polskieszlaki.pl/park-doswiadczen-fizycznych-ogrodzieniec.htm
https://www.polskieszlaki.pl/park-doswiadczen-fizycznych-ogrodzieniec.htm
https://www.polskieszlaki.pl/dom-legend-i-strachow-ogrodzieniec.htm
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jadwiga_Korni%C5%82owicz&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jadwiga_Korni%C5%82owicz&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Henryk_J%C3%B3zef_Sienkiewicz&action=edit&redlink=1


Stefana Żeromskiego, Muzeum Dialogu Kultur oraz Muzeum 

Archeologiczne w Wiślicy, 

  Zakopane,  

 Muzeum im. Przypkowskiego w Jędrzejowie -  gdzie można oglądać 

zegary słoneczne, czy też przyrządy astronomiczne 

  Sandomierz, 

 Kolejna relacja  z realizacji działań projektowych z placówki, tym razem z  

Chmielnika 

WYCIECZKA DO KRAKOWA 

        Wychowankowie ze Świetlicy Środowiskowej ,,Caritas” w Chmielniku  

w dniu 07 maja 2018r. wraz z opiekunami udali się na wycieczkę do Krakowaw 

ramach ,,Wskazówki życia  w świetlicach Cariats ”. W teatrze  Groteska 

obejrzeliśmy spektakl pt. „ Ania z Zielonego Wzgórza” Lucy Maud Montgomery. 

Po zakończonym spektaklu udaliśmy się na obiad do restauracji „Piwnica pod 

Kominkiem”. Dzieci zjadły smaczny obiad i odpoczęły w miłym wnętrzu 

restauracji. Odwiedziliśmy także Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha 

Świętego gdzie serdecznie i na słodko przywitała nas Matka Generalna. 

Wspólnie za wstawiennictwem Czcigodnej Sł. B. s. Emanueli Kalb prosiliśmy o 

uproszenie łask dla nas i naszych rodzin.  Kolejnym punktem naszej wycieczki 

był spacer po Rynku Głównym, który jest jednym z najbardziej 

charakterystycznych miejsc w Krakowie. Obejrzeliśmy również Kościół 

Mariacki, Sukiennice, Kościół św. Wojciecha oraz Wieżę Ratuszową. Na Rynku 

dzieci zakupiły pamiątki.  

Ważnym wydarzeniem wycieczki była modlitwa w Sanktuarium Miłosierdzia 

Bożego w Łagiewnikach, pozwoliły dzieciom poznać orędzie Miłosierdzia, które 

Jezus dał  św. Siostrze Faustynie i gdzie uczczono relikwie św. siostry Faustyny. 

Atrakcją dla dzieci był również wyjazd windą na wieżę widokową, z której 

można podziwiać Kraków i dalsze okolice.             

 Zadowoleni i pełni wrażeń wróciliśmy do Chmielnika z nadzieją że jeszcze tam 

powrócimy. 

 W ramach zadania nr 4 -  Praca z rodziną – w ramach zadania  

przeprowadzono …. warsztatów dla rodziców, dzieci , oraz … godzin 

konsultacji indywidualnych 



Poniżej zamieszczamy opis takich zajęć ze Świetlicy Środowiskowej „U Józefa” 

w Kielcach ul. Turystyczna 3: 

Temat  warsztatów „ Czy moje dziecko jest uzależnione ?”  

W ramach projektu ‘Wskazówki życia  w świetlicach Caritas” 10 kwietnia b.r 

odbyło się kolejne z serii spotkań z psychologiem, tym razem dla rodziców.  

Rozpoczęliśmy nietypowo, bo od udekorowania babeczek! Miało to służyć 

integracji międzypokoleniowej dzieci, rodziców i psychologa. Do dekoracji 

wykorzystaliśmy świeże owoce, bitą śmietanę i kolorowe posypki,  

a z pozostałych składników powstała sałatka owocowa. Gdy szczęśliwe dzieci 

dojadały babeczki, rodzice udali się na warsztaty pt. „Czy moje dziecko jest 

uzależnione?” – telefon, komputer jako zagrożenie XXI wieku” prowadzone 

przez panią psycholog   Kingę Muszyńską. Począwszy od teoretycznych 

zagadnień  aż po praktyczne rozmowy ustalono, które dziecko  ma problem  

z uzależnieniem od świata wirtualnego, i jak należy z nim  walczyć. Rodzice 

wpisali sobie w kalendarz indywidulane spotkania z psychologiem, które odbędą 

się już w maju . Rodzice otrzymali także materiały dydaktyczne, które 

podsumowały usłyszane informacje i zawierały m.in. nazwy programów kontroli 

rodzicielskiej. Rodzice wychodzili z warsztatów pozytywnie zaskoczeni. 

usłyszanymi informacjami. Dzięki spotkaniu dowiedzieli się jak mogą 

zapobiegać uzależnieniom swoich dzieci. Zapraszamy na kolejne spotkania! 

Dodatkowo informujemy, iż w ramach dotychczasowej realizacji projektu 

zakupiono: sprzęt komputerowy, materiały edukacyjne w postaci gier 

planszowych itp. 

 Uczestnicy projektu  mają również zapewniony poczęstunek podczas trwania 

jego działań. 

 Wszystkie działania  projektowe realizowane są w oparciu  o zasadę równości 

szans  i niedyskryminacji, zasadę zrównoważonego rozwoju  

 

Zapraszamy do udziału w projekcie! 

 

 


