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1. Wstęp
Brodnickie Centrum Caritas to doświadczony realizator projektów i inicjatyw dot. wspierania grup
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Brodnickie Centrum Caritas od grudnia 2002 roku współpracuje
z administracją publiczną poprzez realizowanie zadań, które zostały zlecone m.in. przez KujawskoPomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta w Brodnicy,
Urzędy Gmin.
Każdego roku Brodnickie centrum Caritas dostosowuje swoje wsparcie do potrzeb i oczekiwań środowiska.

W 2015 roku, przy Brodnickim Centrum Caritas działały:
Bursa Szkolna – w miesiącach I 2015r. - XII 2015r. przebywało w niej łącznie 111 wychowanków.
Uczęszczali oni do brodnickich szkół ponadgimnazjalnych (Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół
Zawodowych, Zespołu Szkół Rolniczych, Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego,
Zespołu Szkół Specjalnych oraz Gimnazjum). Była to młodzież w przedziale wiekowym 15 - 20 lat, w tym 51
chłopców i 60 dziewczyn.
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Świetlica Środowiskowa „Arka” - od stycznia do grudnia 2015r. uczęszczało do niej 33 wychowanków
(w wieku od 6 do 15 lat) pochodzących z ubogich rodzin. Podopieczni świetlicy to uczniowie szkół
podstawowych oraz gimnazjów z Brodnicy.
Świetlica Środowiskowa „Źródło” - od stycznia do grudnia 2015r. uczęszczało do niej 21 wychowanków
(w wieku od 6 do 15 lat) pochodzących z ubogich rodzin.
Środowiskowy Dom Samopomocy – od stycznia do grudnia 2015 r. uczęszczało do niego 40 uczestników
w przedziale wiekowym: 19 – 68 lat, w tym 22 kobiet i 18 mężczyzn. Miejsce zamieszkania uczestników:
Miasto Brodnica – 21 osób, Gmina Brodnica – 5 osób, Gmina Bobrowo – 10 osób, Gmina Bartniczka – 1
osoba, Gmina Górzno – 1osoba, Gmina Świedziebnia – 1osoba, Gmina Jabłonowo Pomorskie -1osoba
Ośrodek wsparcia dla Osób bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością - Noclegownia dla osób
bezdomnych - Ilość osób bezdomnych – z pomocy Ośrodka skorzystało łącznie 136 osób (z Gminy Miasto
Brodnica – 57 osób) w tym: 11 kobiet (w wieku: 35-70 lat) oraz - 125 mężczyzn (w wieku 19-67 lat)

W związku z tym, rok 2015 przyniósł konkretne decyzje związane z profesjonalizacja, rozbudową
oraz zamknięciem niektórych działań Centrum.
W kolejnych latach Centrum planuje powiększenie Środowiskowego Domu Samopomocy - W 2015
r. zakończyły swoje funkcjonowanie świetlice środowiskowe – „Arka” w Brodnicy i „Źródło w Cielętach”.
Zamknięcie świetlic wiązało się z mała liczbą czynnych uczestników oraz zmianami przepisów lokalowych.
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2. Bursa Szkolna Caritas Diecezji Toruńskiej – zadanie realizowane w okresie
1.01.2015-31.12.2015

Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego wraz z krótkim opisem wykonania
zadania

1. Kształtowanie religijnych postaw wychowanków:
- odbywała się modlitwa przed i po posiłku;
-codziennie wieczorem modlono się w kaplicy BCC;
- młodzież brała udział we mszy św. w kaplicy BCC;
- odbyła się kolęda z udziałem Księdza Biskupa Andrzeja Suskiego;
- młodzież uczestniczyła we mszy świętej w Środę Popielcową;
- młodzież uczestniczyła w rekolekcjach wielkopostnych w brodnickich parafiach;
- w 10 - tą rocznicę śmierci Jana Pawła II zapalono znicz i wspólnie modlono się pod pomnikiem;
- w dniach 20 - 24.04. podopieczni modlili się w intencji tegorocznych maturzystów;
-dnia 23.04 - odbyła się msza św. na zakończenie roku dla tegorocznych maturzystów;
- 04.06. Boże Ciało - młodzież brała udział w uroczystościach w swoich parafiach;
- 22.06. odbyła się uroczysta msza św. kończąca rok szkolny;
- młodzież brała udział w nabożeństwach różańcowych; - Dzień Papieski - podopieczni wraz z wychowawcą wspólnie modlili się pod pomnikiem w
intencji św. Jana Pawła II;
- młodzież brała udział w roratach w kaplicy BCC;
- 15.12.- młodzież brała udział w Wigilii Społecznej na brodnickim rynku;
- 16.12. - Wigilia - odbyło się spotkanie opłatkowe; wspólne przygotowanie przez młodzież stołu wigilijnego zgodnie z polskimi tradycjami i
obyczajowością, wspólne śpiewanie kolęd
2. Rozwijanie samorządności:
- wychowankowie wykonywali dyżury sprzątania korytarza, łazienek, aneksu, świetlicy i innych pomieszczeń bursy;
- wybrano gospodarzy sal i pomieszczeń codziennego użytku: dyżury w stołówce kuchni oraz na portierni (od 15.00 do 21.00);

- wspólnie uczestniczono w posiedzeniach Samorządu Bursy; porządkowano teren przy bursie, stosując zasadę: jak wewnątrz tak i na zewnątrz.
- wychowawca przydzielił godziny społeczne - wychowankowie wykonywali prace na rzecz bursy;
*kandydaci do samorządu przygotowali plakaty wyborcze;
*zgłaszano kandydatów do nowego samorządu;
*powołano komisję wyborczą;
*odbyła się prezentacja kandydatów, wybór Samorządu Bursy i podział obowiązków;
ukonstytuowanie się nowego Samorządu Bursy, wspólnie ustalono kontrakty z uczniami (w relacjach wychowawca - uczeń, uczeń - wychowawca);
- wychowankowie wykonywali dyżury sprzątania korytarza, łazienek, aneksu, świetlicy i innych pomieszczeń bursy, opiekowano się zielenią;
- porządkowano teren wokół bursy i budynku przyległego;
- sporządzono protokół odbioru pokoi;
- wykonywano zadania w poszczególnych sekcjach:
* sekcja kulturalno - naukowa prowadziła kronikę oraz gazetkę aktualności oraz okolicznościową, organizowała pomoc koleżeńską w nauce;
- 09.09. - oglądano film o tematyce patriotycznej ,, Pokłosie";
- 16.09. - przygotowano gazetkę okolicznościową w związku z rocznicą II wojny światowej;
- 23.09.- wychowawca przeprowadził pogadankę na temat pomocy koleżeńskiej wśród mieszkańców bursy;
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- 22.09.- Światowy Dzień Turystyki - młodzież przygotowała foldery tych miejsc, które warto zwiedzić w Polsce- 29.09.- odbyły się zajęcia
terenowe w ramach obchodów Światowego Dnia Turystyki;
-w świetlicy bursy odbyło się spotkanie z młodzieżą w celu odczytania i omówienia regulaminu bursy;
- wychowawca przydzielił godziny społeczne - wychowankowie wykonywali prace na rzecz bursy;
- porządkowano teren wokół bursy i budynku przyległego;
- 22.04. odbyło się spotkanie z doradcą zawodowym;
- 01.10. Światowy Dzień bez przemocy - odbyła się pogadanka i wspólnie obejrzano film poświęcony tej tematyce;
- 06.10. uzupełniano na bieżąco kronikę Bursy. Podopieczni wraz z wychowawcą wspólnie modlili się pod pomnikiem w intencji św. Jana Pawła II;
- 07.10. przygotowano gazetkę okolicznościową,, Dzień Papieski";
- 13.10. wykonano gazetę w związku z wyborami do samorządu 14.10. Dzień Edukacji Narodowej, odbyła się część artystyczna, podopieczni
integrowali się z wychowawcami;
-15.10. przeprowadzona została wśród podopiecznych ankieta dotycząca zainteresowań i czasu wolnego. Odbyły się również rozmowy z
podopiecznymi na temat kulturalnego zachowania się wobec innych;
- 20.10. ,, Nasza grupa - zgrana grupa - bliższe poznanie. Odbyły się zajęcia integracyjne z udziałem podopiecznych (kalambury - malowanie
nastrojów);
- 27.10. uzupełniano na bieżąco kronikę z życia bursy; 03.11.15r. - przygotowanie gazetki ściennej ,, Zostań mistrzem savoir vivre";
- 09.11.15r. - wyjście z podopiecznymi do Brodnickiego Domu Kultury na wieczornicę poświęconą Świętu Niepodległości;
- 19.11.15r. - wyjście z młodzieżą do Brodnickiego Domu Kultury na film ,, Ciało";
- 23.11.15r. - wykonanie gazetki poświęconej Andrzejkom; 26.11.15r. - przygotowanie części artystycznej i wystroju sali na zabawę andrzejkową;
- 02.12. kalambury- wspólna zabawa;
- 08.12. wykonanie szopki bożonarodzeniowej oraz dekoracji świątecznych w bursie;
- 09.12. rozmowy z podopiecznymi na temat pomocy koleżeńskiej w nauce;
- 10.12. zajęcia interpersonalne mające na celu pogłębienie umiejętności komunikacji interpersonalnej, werbalnej i niewerbalnej;
- 16.12. uzupełnianie kroniki, przygotowanie dekoracji w związku ze spotkaniem opłatkowym.
* sekcja sportowo - rekreacyjna zajmowała się zdrowiem fizycznym i psychicznym podopiecznych, organizował zabawy na świeżym powietrzu;
- 15.09.- wychowankowie brali udział w meczu piłki nożnej na boisku ORLIK;
- 22.09. - wyjście na boisko ORLIK- rozgrywki drużynowe;
- 23.09.- odbyło się ognisko - spotkanie integracyjne przy wspólnym ognisku;
- 29.09.- odbyły się rozgrywki drużynowe w tenisa stołowego.
- 05.10. odbyły się rozgrywki w tenisa stołowego;
- 08.10. odbyły się rozgrywki w tenisa stołowego;
- 12.10. odbyły się rozgrywki piłki nożnej na boisku ORLIK;
- 19.10. odbyły się rozgrywki piłki nożnej na boisku ORLIK;
- 22.10. odbył się trening w tenisa stołowego;
- 26.10. młodzież wraz z wychowawca wyszła na boisko ORLIK, odbył się mecz piłki nożnej;
- 28.10. odbył się trening w tenisa stołowego;
- wychowawca przydzielił godziny społeczne - wychowankowie wykonywali prace na rzecz bursy;
- opiekowano się zielenią;
- porządkowano teren wokół bursy i budynku przyległego;
- 02.11.15r. - rozgrywki w tenisa stołowego;
- 03.11.15r. - wyjście z młodzieżą na halę w Zespole Szkół Rolniczych (gry zespołowe);
- 16.11.15r. - rozgrywki w tenisa stołowego;
- 17.11.15r. - wyjście z młodzieżą na halę w Zespole Szkół Rolniczych (mecz w piłkę nożną);
- 01.12. wyjście na halę sportową, mecz w piłkę nożną;
- 03.12. wyjście z młodzieżą na kręgielnię OSiR;
- 08.12. wyjście na halę sportową, gra w piłkę nożną;
- 10.12. rozgrywki w tenisa stołowego;
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- 15.12. rozgrywki w tenisa stołowego.
* sekcja kulinarna dbała o staranne nakrycie stołu, odpowiednio podany posiłek oraz kulturalne zachowanie się podczas jego spożywania, piekła
również ciasta dla wszystkich mieszkańców bursy;
- 08.09.- wspólne pieczenie ciast;
- 17.09.- uczestnicy sekcji kulinarnej piekli rogaliki;
- 24.09.- wspólne pieczenie ciasteczek;
- 30.09. - w związku z Dniem Chłopaka dziewczyny piekły ciasta na uroczystość;
- 07.10. uczestnicy sekcji przygotowali sałatkę jarzynową oraz upiekli piernik;
- 13.10. wychowankowie upiekli ciasteczka i na degustację zaprosili wszystkich mieszkańców bursy;
- 21.10. pieczono gofry z bitą śmietana i dżemem;
- 27.10. uczestnicy sekcji upiekli pyszne ciasta w związku z urodzinami mieszkańców bursy;
- 28.10. podopieczni przyrządzili sałatkę i zaprosili wszystkich mieszkańców na degustację.
- 04.11.15r.- przygotowanie przez uczestników sekcji tortilli dla wszystkich mieszkańców bursy;
- 05.11.15r. - pieczenie gofrów przez mieszkańców bursy;- 09.11.15r. - podopieczni przygotowali sałatkę z tuńczykiem;
- 18.11.15r. - pieczenie gofrów z bitą śmietaną i owocami;- 25.1.15r. - podopieczni piekli ciasteczka z wróżbami na Andrzejki;
- 02.12. przygotowanie przez uczestników sekcji kulinarnej hamburgerów;
- 03.12. Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Młodzież z bursy przygotowała pyszne ciasteczka dla podopiecznych Środowiskowego Domu
Samopomocy;
- 07.12. W związku z Mikołajkami podopieczni przygotowali świąteczne wypieki;
- 11.12. wszyscy mieszkańcy bursy piekli świąteczne pierniczki;

- 15.12. pieczenie ciast przez uczestników sekcji kulinarnej w związku z Wigilią;

- 17.12. świętowanie urodzin podopiecznych, pieczenie ciast i wspólna degustacja.
3. Kształtowanie postaw patriotycznych:
- w związku z odzyskaniem niepodległości przez nasze miasto (18.01.1920 r.) przygotowano prospekt informacyjny, dotyczący miasta Brodnicy
(jego promocji w zakresie Małej Ojczyzny);
- w związku ze Świętem Konstytucji 3 Maja wykonano gazetkę ścienną;
- młodzież wraz z wychowawcą zapaliła znicz i złożyła kwiaty pod Pomnikiem Wdzięczności w związku z Dniem Zwycięstwa
- w rocznicę wybuchu II wojny światowej młodzież wykonała gazetkę okolicznościową;
- upamiętniając dzień wybuchu II wojny światowej podopieczni wraz z wychowawcą wspólnie obejrzeli film o tematyce wojennej;
- 01.11. - wychowankowie brali udział w uroczystościach związanych z dniem Wszystkich Świętych; czczono pamięć o zmarłych;
- 09.11.15r. wyjście z podopiecznymi do Brodnickiego Domu Kultury na wieczornicę poświęconą Świętu Niepodległości.
4. Tradycje i obyczaje:
- świętowano urodziny wychowanków przy wspólnej herbatce i słodkościach przygotowanych przez uczestników sekcji kulinarnej;
- Walentynki - wieczór filmowy;
- Tłusty czwartek - uczestnicy sekcji kulinarnej przygotowali dla wszystkich mieszkańców bursy słodkie wypieki;
- 09.03. - z okazji Dnia Kobiet chłopcy przygotowali dla dziewczyn słodki poczęstunek oraz część artystyczną;
- 19.03. - w związku z Pierwszym Dniem Wiosny odbyło się ognisko oraz gry zespołowe na boisku BCC; - 26.03. - młodzież oglądała film pt.,, Bóg
nie umarł"- wspólnie dyskutowano po jego obejrzeniu
- 23.04. odbyło się uroczyste pożegnanie tegorocznych maturzystów;
- 22.04. w związku z Międzynarodowym Dniem Matki Ziemi przygotowano plakaty dotyczące chronionych gatunków roślin i zwierząt, parków
narodowych i krajobrazowych;
- w związku z Dniem Unii Europejskiej dnia 11.05. przygotowano kilka stoisk dotyczących obyczajów, zwyczajów kulinarnych, modowych w
wybranych krajach Unii Europejskiej;
- podopieczni brali udział w konkursach organizowanych przez szkoły i inne organizacje;
- w związku z Narodowym Świętem Flagi, przygotowano dnia 04.05 krótką pogadankę dotyczącą historii polskiej flagi; odbyła się projekcja filmu o
tematyce patriotycznej pt. "Katyń";
- przygotowywano część artystyczną na zakończenie
- 18.06. - świętowano urodziny wychowanków - wspólna herbata przy słodkościach, które przygotowali uczestnicy sekcji kulinarnej;
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- 01.06 Dzień Dziecka odbył się turniej piłki siatkowej oraz wspólne gry zespołowe. Na zakończenie odbyło się ognisko połączone ze śpiewem.
- 01.09.2015 r. - powitano nowych mieszkańców bursy; odbyło się spotkanie integracyjne w świetlicy mające na celu wzajemne poznanie się;
- 27.09.2015 r. obchodzono Światowy Dzień Turystyki. Podopieczni przygotowali foldery dotyczących miejsc, które warto zwiedzić w Polsce;
odbyły się też zajęcia terenowe;
- 30.09.2015 r. Dzień Chłopaka - dziewczyny przygotowały dla swoich kolegów słodki poczęstunek. Odbyły się również wybory Mistera Bursy;
- wspólnie świętowano urodziny wychowanków - wspólna herbatka na świetlicy;
- 29.10. - Święto Pieczonego Ziemniaka, odbyło się wspólne ognisko, pieczono ziemniaki i kiełbaski,
- 14.10. - Dzień Edukacji Narodowej - integracja młodzieży z wychowawcami. Wychowankowie przygotowali część artystyczną w podziękowaniu
za trud wychowawczy.
- 27.10. wspólnie świętowano urodziny wychowanków - wspólna herbatka na świetlicy;
- 26.11. - odbyły się Andrzejki; wróżby i zabawy przy muzyce; spotkanie integracyjne z chłopcami z bursy z Grudziądza;
- 17.11. - świętowano urodziny wychowanków - wspólna herbata - 03.12. związku Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych młodzież
z bursy przygotowała dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Brodnicy słodki poczęstunek;
- 06.12.- Mikołajki - uczestnicy sekcji kulinarnej przygotowali słodki poczęstunek dla wszystkich mieszkańców bursy;
- 11-12.12. odbyła się świąteczna zbiórka żywności. Młodzież z bursy brała czynny udział w zbiórce żywności;
- ogłoszono konkurs na świąteczny- bożonarodzeniowy wystrój pokoju w Bursie Szkolnej i dnia 16.12. rozstrzygnięto konkurs, ogłoszono
zwycięzców i wręczono nagrody;
- zorganizowano wieczór przy herbacie i ciastku w związku z urodzinami podopiecznych;
- wykonano szopkę bożonarodzeniową oraz dekoracje świąteczne bursy;
- 16.12.- Wigilia - odbyła się uroczysta kolacja dla wszystkich podopiecznych bursy.

5. Rozwijanie zainteresowań kulturalnych:
- wdrażano do troski o kulturę osobistą, zwracano uwagę na znaczenie kulturalnego zachowania się w życiu codziennym oraz pielęgnację
uprzejmego słowa;
- wspólnie obejrzano film „Miasto 44” - dyskutowano po jego obejrzeniu;
- zwracano uwagę na znaczenie kulturalnego zachowania się w życiu codziennym, pielęgnowano kulturę słowa poprzez spotkania, dyskusje;
- oglądano ciekawe programy telewizyjne – dyskutowano na ich temat;
- przygotowano część artystyczną na imprezy okolicznościowe w Bursie Szkolnej;
- zachęcano do udziału w konkursach organizowanych przez szkoły i inne organizacje;
- przygotowano część artystyczną na imprezę z okazji Dnia Kobiet;
- przygotowano część artystyczną na imprezę z okazji zakończenia roku szkolnego;
- wspólnie obejrzano film „Pokłosie” i rozmawiano po jego obejrzeniu;
- 01.10. Światowy Dzień bez przemocy - odbyła się pogadanka i wspólnie obejrzano film poświęcony tej tematyce;
- 06.,27.10. uzupełniano na bieżąco kronikę Bursy. Podopieczni wraz z wychowawcą wspólnie modlili się pod pomnikiem w intencji św. Jana
Pawła II;
- 07.10. przygotowano gazetkę okolicznościową „Dzień Papieski";
- 13.10. wykonano gazetę w związku z wyborami do samorządu;
- 14.10. Dzień Edukacji Narodowej, odbyła się część artystyczna, podopieczni integrowali się z wychowawcami;
-15.10. przeprowadzona została wśród podopiecznych ankieta dotycząca zainteresowań i czasu wolnego. Odbyły się również rozmowy z
podopiecznymi na temat kulturalnego zachowania się wobec innych;
- 20.10. ,, Nasza grupa - zgrana grupa - bliższe poznanie. Odbyły się zajęcia integracyjne z udziałem podopiecznych (kalambury - malowanie
nastrojów);
- wyjście z młodzieżą do Brodnickiego Domu Kultury na film „Ciało”;
- przygotowano gazetkę ścienną „Zostań mistrzem savoir vivre”;
- przygotowanie części artystycznej i wystroju sali na zabawę andrzejkową;
- udział w zajęciach tanecznych prowadzonych przez instruktora tańca ( zumba).
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6. Kształtowanie właściwego stosunku do obowiązków szkolnych:
- wdrażano do systematyczności poprzez bieżące sprawdzanie prac domowych;
- motywowano wychowanków do udziału w zajęciach wyrównawczych i konsekwentnego uczęszczania do szkoły;
- organizowano pomoc koleżeńską z przedmiotów sprawiających trudności w nauce;
- dbano o właściwe korzystanie z czasu nauki własnej;
- rozmawiano indywidualnie z podopiecznymi na temat ich sytuacji szkolnej, analizowano wyniki w nauce;
- rozmawiano z wychowawcami i pedagogiem szkolnym na temat problemów wychowanków w nauce i ich frekwencji;
- udzielano pomocy nauczycielsko - wychowawczej podczas odrabiania lekcji;
- zapewniano właściwe warunki do pracy i nauki: świetlica - jako sala do nauki oraz pracownia komputerowa;
- uświadamiano potrzebę właściwej organizacji czasu nauki z uwzględnieniem form aktywnego wypoczynku.

7. Kształtowanie nawyków ochrony zdrowia i higieny osobistej:
- zaopatrzono apteczkę w podstawowe środki opatrunkowe;
- zwracano uwagę na dopasowanie stroju do warunków pogodowych;
- regularnie porządkowano pomieszczenia bursy ;
- opiekowano się chorymi wychowankami;
- wyrabiano nawyk dbania o higienę osobistą;
- zwracano uwagę na konieczność dbania o estetyczny wygląd najbliższego otoczenia;
- odbyły się rozgrywki drużynowe na boisku BCC;
- zachęcano do aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu;
- dyskretnie obserwowano młodzież pod kątem mogących się pojawić w ich środowisku używek;
- podopieczni uczestniczyli w akcji ,,Dokarmianie zwierząt'' w okresie zimowym;
- 11.02. - przeprowadzono pogadankę na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych;
- 07.04. w związku ze Światowym Dniem Zdrowia - wykonano gazetkę aktualności;
- 06.05. odbyła się pogadanka na temat zdrowego stylu życia oraz dbania o higienę osobistą;
- 18.05. odbyło się spotkanie z pielęgniarką - pogadanka na temat zdrowego stylu życia oraz potrzeby dbania o higienę osobistą;
- 9.09.2015 r. Światowy Dzień Pierwszej Pomocy - szkolenie z zakresu pierwszej pomocy ( wizyta ratownika medycznego ) konkurs wiedzy;
- regularnie porządkowano pomieszczenia bursy ;
- opiekowano się chorymi wychowankami;
- 16.09.2015 r. zapoznano wychowanków z przepisami PPOŻ i BHP,
- wyrabiano nawyk dbania o higienę osobistą;
- zwracano uwagę na konieczność dbania o estetyczny wygląd najbliższego otoczenia;
- zachęcano do aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu;
- odbyły się rozgrywki drużynowe na boisku BCC
- dyskretnie obserwowano młodzież pod kątem mogących się pojawić w ich środowisku używek
- odbywały się rozgrywki w tenisa stołowego;
- odbyły się rozgrywki piłki nożnej na boisku ORLIK;
- odbył się trening w tenisa stołowego;
- 26.10. młodzież wraz z wychowawca wyszła na boisko ORLIK, odbył się mecz piłki nożnej;
- gry i zabawy na świeżym powietrzu, spacery;
- zwracano uwagę na konieczność dbania o estetyczny wygląd najbliższego otoczenia;
- trwała akcja "Dokarmianie zwierząt" w okresie jesienno-zimowym.

8. Troska o rozwój psychiczny i fizyczny wychowanków
- rozmawiano indywidualnie z podopiecznymi na tematy ich dotyczące: szkoła, rodzina, przyjaciele, koleżanki z bursy;
- młodzież brała udział w zajęciach z elementami sportu;
- zachęcano do wyrażania swoich potrzeb i wspólnie szukano sposobów ich realizacji;
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- monitorowano stan emocjonalny wychowanków;
- wzmacniano poczucie przynależności oraz integrowano grupę;
- rozmawiano z kuratorami podopiecznych przebywających w bursie;
- odbyły się wspólne spacery;
-wnikliwie obserwowano wychowanków, konsultowano się w przypadku zachowań budzących niepokój;
- monitorowano stan emocjonalny i oceniano adekwatność zachowania w poszczególnych sytuacjach;
- 21.03. - odbył się mecz piłki nożnej w Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy, w którym brali udział podopieczni bursy;
- pomagano w nabywaniu predyspozycji do kształtowania poprawnych relacji w rodzinie obecnej i przyszłej;
- troszczono się o rozwój psychiczny i fizyczny wychowanków - współpracowano z pedagogiem szkolnym, kuratorem, psychologiem oraz
rodzicami podopiecznych;
- wzmacniano poczucie przynależności oraz integrowano grupę;
- 27.04. młodzież wraz z wychowawcą wyszła na kręgielnię OSiR w Brodnicy;
- 06.05. odbyła się pogadanka na temat zdrowego stylu życia oraz dbania o higienę osobistą;
- 18.05. odbyło się spotkanie z pielęgniarką - pogadanka na temat zdrowego stylu życia oraz potrzeby dbania o higienę osobistą.
- odbyły się rozmowy indywidualne z terapeutą z Poradni Rodzinnej;
- 17.06 odbyły się zajęcia integracyjne mające na celu pogłębienie umiejętności komunikacyjnych z udziałem wychowanków „Moje więzi z
innymi umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi”.
- 23.06. odbyła się pogadanka z policjantem na temat bezpieczeństwa podczas wakacji;
- młodzież wraz z wychowawcą uprawiała wieczorny jogging;
- przeprowadzono ankietę „Moje zainteresowania”, która pomogła wychowawcom poznać hobby wychowanków i dopasować zajęcia do ich
potrzeb;
- „Nasza grupa - zgrana grupa - bliższe poznanie”- odbyły się zajęcia integracyjne z udziałem podopiecznych, "kalambury", "malowanie
nastrojów";
- 06.10. odbyła się pogadanka z policjantem na temat uzależnień wśród młodzieży oraz konsekwencji zażywania substancji psychoaktywnych;
- Światowy Dzień bez Przemocy - odbyła się pogadanka z odzieżą; wspólnie obejrzano film pt. „Pręgi” poświęcony tej tematyce; 10.12. odbyły się
zajęcia integracyjne mające na celu pogłębienie umiejętności komunikacyjnych - komunikacja interpersonalna (werbalna i niewerbalna).

9. Doskonalono współpracę z rodzicami:
- telefonicznie, listownie i osobiście informowano rodziców o zachowaniu wychowanków podejmowano kroki zaradcze w przypadku
niepowodzeń szkolnych, trudnościach w kontaktach z rówieśnikami oraz w pojawieniu się problemów osobistych.
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3. Świetlica Środowiskowa „Arka” – zadanie realizowane w okresie 1.01.201531.12.2015

Dzięki realizacji zadania osiągnięto zaplanowane cele:


zapewniono dzieciom z rodzin ubogich opiekę wychowawczą w roku szkolnym po
zajęciach szkolnych,
 tworzono dzieciom odpowiednie warunków do nauki własnej i pomoc w nauce oraz
rozwijano zainteresowania dzieci i młodzieży,
 wyrównywano braki edukacyjne wychowanków poprzez indywidualną pomoc w
odrabianiu lekcji,
 uczono korzystania z różnych źródeł wiedzy (encyklopedie, atlasy, słowniki),
 zapewniono dzieciom poczucia bezpieczeństwa,
 pomagano w rozwiązywaniu trudności szkolnych, życiowych i rodzinnych,
 zapewniono
podstawowe
potrzeby
egzystencjalne
wychowanków
poprzez
zagwarantowanie dzieciom i młodzieży 2 posiłków (obiad oraz podwieczorek) i ciepłego
napoju,
•współpracowano z pedagogami, wychowawcami i nauczycielami ze szkół, w których uczą się
nasi wychowankowie.



rozwijano samodyscyplinę i chęć do samokształcenia,
wspierano wszechstronny rozwój dzieci oraz niesiono pomocy w rozwijaniu ich
zainteresowań i predyspozycji poprzez udział w: zajęciach plastycznych, sportowych,
komputerowych.
kształcono u wychowanków nawyki prozdrowotne,
kształtowano u dzieci postawy religijne,
wyrabiano wśród dzieci postawy asertywne wobec używek
uczono utrzymania porządku w pomieszczeniach przez wychowanków,
wdrażano do samodzielności i samorządności,
przygotowywano dzieci do podejmowania odpowiedzialności za własne
postępowanie oraz uczono samodzielności w życiu.









W Świetlicy Środowiskowej „Arka” od stycznia do grudnia 2015r. przebywało 33 wychowanków
(w wieku od 6 do 15 lat) pochodzących z ubogich rodzin. Uczęszczają oni do szkół podstawowych
oraz gimnazjów.
Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego wraz z krótkim opisem
wykonania zadania

I Organizacja pracy świetlicy
(zapewniono opiekę dla 33 osób)
II. Działania opiekuńcze.
(zapewniono dwa posiłki dziennie oraz napój).
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III. Działania wychowawcze:
- kształtowano u wychowanków nawyki higieniczne, estetyczne i kulturalne;
- wyrabiano pożądane postawy społeczno – moralne:
-przeprowadzono zajęcia wychowawcze – „Jestem lubiany – jestem sobą”,„ Jestem asertywny – wiem jak odmówić i jak
pomóc innym”, ,, Nauka pozytywnych emocji'', ,, Opanowywanie i przezwyciężanie zachowań agresywnych ”,,,Cichy
przyjaciel'', ,,Jak radzić sobie z agresją'', –„Konflikt pokoleń-prawda i mity”, – „Jak nie stracić tego, co jest dla mnie ważne”,
,,Konsekwencje stosowania używek- gdzie szukać pomocy’, –,, Czy Internet i gry komputerowe mogą uzależniać''
- kształtowano postawy prozdrowotne i gwarantujące bezpieczeństwo własne i innych-przeprowadzono pogadanki
:„Ubieram się stosownie do warunków atmosferycznych”, „Zimą bawię się bezpiecznie”, ,, Jak ustrzec się grypy'',„ABC
higieny osobistej’’,, Bezpieczne zabawy podczas wakacji'' , ,, Jak radzić sobie z obowiązkami szkolnymi'', ,, Jak należy się
odżywiać'', „Nie boję się grypy”, „Ubieram się stosownie do warunków atmosferycznych’’
- wyrabiano właściwy stosunek do obowiązków szkolnych,
- kształtowano religijne postawy wychowanków (wspólna modlitwa przed i po posiłku, udział we wspólnej kolędzie z
biskupem, udział w nabożeństwach ku czci Matki Bożej oraz w uroczystościach Bożego Ciała przez podopiecznych, ,
podopieczni uczestniczyli we „Mszach Adwentowych ),
- współpracowano ze środowiskiem,
- odbyły się zajęcia biblioterapeutyczne – chcę wyjechać na wakacje ( omówienie problemu zaufania pomiędzy rodzicami a
dziećmi),
-przeprowadzono pogadankę ,, Co mnie wyróżnia''- o wyjątkowości każdego dziecka,
- propagowano aktywne formy spędzania czasu wolnego- Dzień Sportu- konkursy i zabawy sportowe z nagrodami,
- przeprowadzono zajęcia kulinarne – wspólne przyrządzanie koktajlu owocowego i galaretki,
- podsumowano pracę świetlicy podczas ogniska zorganizowanego na zakończenie roku szkolnego.
- propagowano aktywne formy spędzania czasu wolnego- zainteresowanie przyrodą – spacer do lasu i rozmowy na temat
jesieni
- przeprowadzano cykliczne zajęcia rekreacyjno-sportowe: : zabawy orientacyjno - porządkowe: „szybko – wolno”, gry
zręcznościowe, zabawy orientacyjno – porządkowe – ustawienia w kole, rozsypance, rzędzie, gra w „Zbijaka”, podchody, :
zabawy rzutne do celu i na odległość, zabawy ruchowe „złap piłkę” oraz „ciepło zimno”, ćwiczenia gimnastyczne przy
muzyce;
zabawy z chustą klanza, aerobik, ping-pong;
- przeprowadzono zajęcia ze stomatologiem,
- przeprowadzono cykliczne warsztaty kulinarne: sałatka, tortilla, kanapki z bagietki, sałatka z makaronem, galaretka z
owocami, gofry z bitą śmietaną,
- wspólnie ustalano regulamin,
- Stosowano metody relaksacyjno odprężające,
- przeprowadzono muzykoterapię oraz aromaterapię – zapach jesieni. Opisywano doznania zapachowe,
- przeprowadzono zabawy ruchowe przy muzyce wg. ruchu rozwijającego W. Sherborne,
- przeprowadzono z podopiecznymi pogadankę dt. piramidy zdrowia, wdrażanie do życia codziennego prawidłowej higieny i
kultury żywienia,
- Rozwijano wrażliwości nt. „Dokarmianie zwierząt zimą”
- Pisano list do św. Mikołaja - ,Jaki prezent chciałbym dostać?’’ (Analiza psychologiczna potrzeb dziecka).
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IV. Działania edukacyjne
- pomoc w odrabianiu lekcji,
- rozwijano zainteresowania i uzdolnienia
wychowanków: Zajęcia plastyczno-techniczne: „Noc sylwestrowa” –
wydrapywanka, „Moja babcia i dziadek są kochani”- malowano portrety farbami plakatowymi, wykonywano stroje i
rekwizyty na bal przebierańców, wykonywano serca
- symbol przyjaźni z masy solnej, „Ulubiony bohater zimowych baśni” – technika dowolna, przygotowywano kartki
Walentynkowe, kolorowe akwarium- akwarela, wykonywano laurki na Dzień Kobiet, kartki świąteczne, stroiki, żonkile
wielkanocne i zające techniką origami, pisanki i palmy wielkanocne, ,, Co kocham w swojej mamie'' – technika dowolna,
wycinanie z gazet sylwetek ludzi wykonujących różne zawody- collage, przygotowano upominki i zaproszenia na Dzień
Mamy, Laurka dla Taty – rysunek kredkami świecowymi, ,, Wakcje moich marzeń'' – technika dowolna, kolorowanki,
- przeprowadzono zajęcia plastyczne z nagrodami- ,, Wiosenne Kwiaty'' – malowanie na podkładzie z kaszy, ,, Jestem Eko'',
,,Pszczółka''- malowanie olejnymi pastelami,
- zorganizowano konkurs z nagrodami- zgadywanie wyrazów insceniozowanych ruchem, konkurs matematyczny ,, Tabliczka
mnożenia to podstawa dzielenia'',
- przeprowadzono gry i zabawy edukacyjne m.in. na koncentrację i spostrzegawczości
- wykonano gazetkę- zwyczaje w karnawale, Dzien Kobiet, Dzień Wiosny, Jan Paweł II, Wielkanoc oraz Dzień Mamy,
- zorganizowano bal przebierańców,
- zorganizowano walentynkowy koncert życzeń- odczytano życzenia, dedykowano piosenki,
- obchodzono Święto Kobiet ( wspólne spotkanie przy ciastku i herbacie, podarowano dziewczętom upominki własnoręcznie
przygotowane)
- obchodzono Dzień Wiosny ( wspólny spacer do lasu, przygotowanie kukły Marzanny),
- poznano tradycje i zwyczaje związane z Prima Aprillis,
- uczczono rocznicę śmierci Jana Pawła II- czytano wiersze, nauki głoszone przez Jana Pawła II,
- zorganizowano konkurs polonistyczny- „Ortografia na wesoło”,
- przeprowadzono próby przedstawienia z okazji Dnia Matki,
- odbyła się wizyta studyjna w PGK Brodnica pt. „Segreguję śmieci i oszczędzam wodę”,
- przeprowadzono pogadankę na temat
mają,

genezy Święta Pracy, Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Konstytucji 3-go

- rozmawiano z podopiecznymi na temat różnych zawodów,
- przygotowano inscenizację i programy artystyczne z okazji Dnia Mamy,
- stworzono kącik przyrody- kwiaty w doniczce,
- odbyła się nauka savoir- vivre- ,, Jak ładnie się przedstawiać'',
- odbyła się wizyta studyjna w
Brodnickim
Parku Krajobrazowym pt. ,, Jak
- podopieczni wzięli udział w Festynie Rodzinnym ,, Bądźmy Razem'' w Toruniu z okazji Dnia Dziecka

chronię

przyrodę'',

- oglądano filmy i bajki o tematyce przyjaźni – rozmawiano na ich temat,
- przygotowano wierszyki i piosenki dla Taty,
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- rozwiązywano krzyżówki i rebusy podczas pikniku na świeżym powietrzu,
- odbyły się gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu,
- wybrano się na spacer w poszukiwaniu lata,
- odbywały się cykliczne zajęcia warsztatowe w pracowni artystycznej oraz w pracowni komputerowej.
- przeprowadzono zajęcia plastyczne z nagrodami-,, Biedronka’’ – z papierowego talerzyka,
- przeprowadzano liczne zajęcia plastyczno-techniczne;
- oglądano film z okazji Dnia Chłopaka
- przeprowadzono koncert życzeń – „Chłopaki nie płaczą”;
- odbyły się gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu,
- odbyły się cykliczne zajęcia w pracowni komputerowej oraz artystycznej,
- odbyła się wizyta studyjna w Muzeum w Brodnicy pt. ,, Znam historię i zabytki mojego miasta’’,
- czytano wiersze o jesieni,
- obywały się systematyczne zajęcia wspomagające naukę z języka angielskiego, polskiego oraz matematyki;
- przeprowadzono quiz z wiedzy ,, Z angielskim przez świat'',
- przeprowadzono pogadankę na temat Dnia edukacji narodowej. Rozwijania szacunku dla wychowawców i nauczycieli.
- odbyły się gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu,
- Odbyła się pogadanka - wartości w życiu każdego z nas. Wspominanie papieża Polaka.
- czytano wiersze Jana Pawła II.
- czytano wiersze o jesieni,
- odbyło się wspólne ognisko z okazji „Dnia pieczonego ziemniaka”,
- przeprowadzono konkurs sportowy z nagrodami: turniej gry w ping-ponga,
- przeprowadzono pogadankę na temat „11 Listopada Narodowe Święto Niepodległości – wyjaśnienie znaczenia symboliki
tego święta, historii z nim związanej oraz pojęć: Polska, ojczyzna, naród, patriotyzm;
- Święto Zmarłych –rozmowy z podopiecznymi o znaczeniu tego święta, wspomnienia dzieci o zmarłych z ich rodzin,
sprzątanie zapomnianych grobów, wyjaśnienie symboliki Grobu Nieznanego Żołnierza;
- Tradycje andrzejkowe - rozmowy na temat zwyczajów i obrzędów andrzejkowych,
- odbyła się zabawa andrzejkowa w świetlicy połączona z laniem wosku, wróżbami i konkursami
- podopieczni wzięli udział w Inauguracji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w Toruniu,
- poznano wybrane wiadomości dotyczących tradycji związanych z adwentem,
- Barbórka - przybliżono ciężką pracę górników.
- „Jasełka” - przygotowano przedstawienie teatralne,
- uwrażliwiano dzieci na różnorodność tradycji- Sposoby przekazywania sobie upominków - związanych z osobą Świętego
Mikołaja
- Święta Bożego Narodzenia- Tradycje i zwyczaje świąteczne – odbyła się pogadanka- Swobodne rozmowy o rodzinie.
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Uświadomiono dzieciom przynależności i więzi rodzinnej.
Ukazano wartości rodziny;
- Wspólne śpiewano tradycyjne kolędy i pastorałki.
- Odbyło się wspólne spotkanie opłatkowe z pokazem jasełek (18.12.2015)
- podsumowano konkursu na najlepsze wyniki w nauce( rozdanie nagród- 18.12.2015)
Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego wraz z krótkim opisem wykonania zadania
I Organizacja pracy świetlicy
(zapewniono opiekę dla 21osób)
II. Działania opiekuńcze.
(zapewniono dwa posiłki dziennie oraz napój).

III. Działania wychowawcze:
- kształtowano u wychowanków nawyki higieniczne, estetyczne i kulturalne;
- wyrabiano pożądane postawy społeczno – moralne:
-przeprowadzono zajęcia wychowawcze – „Jestem lubiany – jestem sobą”, „Jestem asertywny – wiem jak odmówić i jak
pomóc innym”, „Nauka pozytywnych emocji”, „Opanowywanie i przezwyciężanie zachowań agresywnych”, „Cichy
przyjaciel”, „Jak radzić sobie z agresją”, –„Konflikt pokoleń-prawda i mity”, – „Jak nie stracić tego, co jest dla mnie ważne”,
,,Konsekwencje stosowania używek- gdzie szukać pomocy’, – „Czy Internet i gry komputerowe mogą uzależniać”
- kształtowano postawy prozdrowotne i gwarantujące bezpieczeństwo własne i innych-przeprowadzono pogadanki
:„Ubieram się stosownie do warunków atmosferycznych”, „Zimą bawię się bezpiecznie”, ”Jak ustrzec się grypy”,, „ABC
higieny osobistej”, „Bezpieczne zabawy podczas wakacji”, „Jak radzić sobie z obowiązkami szkolnymi”, „Jak należy się
odżywiać”, „Nie boję się grypy”
- wyrabiano właściwy stosunek do obowiązków szkolnych,
- kształtowano religijne postawy wychowanków (wspólna modlitwa przed i po posiłku, udział we wspólnej kolędzie z
biskupem, udział w nabożeństwach ku czci Matki Bożej oraz w uroczystościach Bożego Ciała przez podopiecznych,
podopieczni uczestniczyli we „Mszach Adwentowych”,
- współpracowano ze środowiskiem, -przeprowadzono zajęcia z profilaktyki uzależnień przez psychologa: „Dlaczego nie dla
używek”, „Wpływ używek na zdrowie młodego człowieka”, ,,Konsekwencje stosowania używek- gdzie szukać pomocy'',
,,Kiedy jestem wściekły”, „Rozpoznawanie zachowań agresywnych”, „Budowanie poczucia własnej wartości i silnej
tożsamości”, „Uczymy się lepiej rozumieć siebie samych i innych”, „Jestem sobą”, „Nawiązywanie pozytywnych interakcji”,
„Czynniki ułatwiające kontakt z rodzicami”, „Asertywność- umiejętność odmawiania”,
- odbyły się zajęcia biblioterapeutyczne – „Chcę wyjechać na wakacje” ( omówienie problemu zaufania pomiędzy rodzicami
a dziećmi,
-przeprowadzono pogadankę „Co mnie wyróżnia” - o wyjątkowości każdego dziecka,
- propagowano aktywne formy spędzania czasu wolnego- Dzień Sportu- konkursy i zabawy sportowe z nagrodami,
- podsumowano pracę świetlicy podczas ogniska zorganizowanego na zakończenie roku szkolnego.
- przeprowadzano cykliczne zajęcia rekreacyjno-sportowe: zabawy orientacyjno - porządkowe: „szybko – wolno”, gry
zręcznościowe– ustawienia w kole, rozsypance, rzędzie, gra w „Zbijaka”, podchody, zabawy rzutne do celu i na odległość,
zabawy ruchowe „złap piłkę” oraz „ciepło zimno”, ćwiczenia gimnastyczne przy muzyce;
zabawy z chustą klanza, aerobik, ping-pong;
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- propagowano aktywne formy spędzania czasu wolnego- zainteresowanie przyrodą – spacer do lasu i rozmowy na temat
jesieni
- przeprowadzono zajęcia ze stomatologiem,
- przeprowadzono cykliczne warsztaty kulinarne: sałatka, tortilla, kanapki z bagietki, sałatka z makaronem, galaretka z
owocami, gofry z bitą śmietaną,
- wspólnie ustalano regulamin,
- Stosowano metody relaksacyjno odprężające,
- przeprowadzono muzykoterapię oraz aromaterapię – zapach jesieni. Opisywano doznania zapachowe,
- przeprowadzono zabawy ruchowe przy muzyce wg. ruchu rozwijającego W. Sherborne,
- przeprowadzono z podopiecznymi pogadankę dot. piramidy zdrowia, wdrażanie do życia codziennego prawidłowej higieny
i kultury żywienia,
- Rozwijano wrażliwości nt. „Dokarmianie zwierząt zimą”
- Pisano list do św. Mikołaja - ,Jaki prezent chciałbym dostać?’’ (Analiza psychologiczna potrzeb dziecka).

IV. Działania edukacyjne
- pomoc w odrabianiu lekcji,
- rozwijano zainteresowania i uzdolnienia
wychowanków: Zajęcia plastyczno-techniczne: „Noc sylwestrowa” –
wydrapywanka, „Moja babcia i dziadek są kochani”- malowano portrety farbami plakatowymi, wykonywano stroje i
rekwizyty na bal przebierańców, wykonywano serca - symbol przyjaźni z masy solnej, „Ulubiony bohater zimowych baśni” –
technika dowolna, przygotowywano kartki Walentynkowe, kolorowe akwarium- akwarela, wykonywano laurki na Dzień
Kobiet, kartki świąteczne, stroiki, żonkile wielkanocne i zające techniką origami, pisanki i palmy wielkanocne, ‘Co kocham w
swojej mamie” – technika dowolna, wycinanie z gazet sylwetek ludzi wykonujących różne zawody- collage, przygotowano
upominki i zaproszenia na Dzień Mamy, Laurka dla Taty – rysunek kredkami świecowymi, „Wakacje moich marzeń” –
technika dowolna, kolorowanki,
- przeprowadzono zajęcia plastyczne z nagrodami – „Wiosenne Kwiaty” – malowanie na podkładzie z kaszy, ,, Jestem Eko'',
„Pszczółka” - malowanie olejnymi pastelami,
- zorganizowano konkurs z nagrodami- zgadywanie wyrazów insceniozowanych ruchem, konkurs matematyczny „Tabliczka
mnożenia to podstawa dzielenia”,
- przeprowadzono gry i zabawy edukacyjne m.in. na koncentrację i spostrzegawczości
- wykonano gazetkę- zwyczaje w karnawale, Dzień Kobiet, Dzień Wiosny, Jan Paweł II, Wielkanoc oraz Dzień Mamy,
- zorganizowano bal przebierańców,
- zorganizowano walentynkowy koncert życzeń- odczytano życzenia, dedykowano piosenki,
- obchodzono Święto Kobiet ( wspólne spotkanie przy ciastku i herbacie, podarowano dziewczętom upominki własnoręcznie
przygotowane)
- obchodzono Dzień Wiosny ( wspólny spacer do lasu, przygotowanie kukły Marzanny),
- poznano tradycje i zwyczaje związane z Prima Aprillis,
- uczczono rocznicę śmierci Jana Pawła II- czytano wiersze,
- zorganizowano konkurs polonistyczny- ,,Ortografia na wesoło'',
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- przeprowadzono próby przedstawienia z okazji Dnia Matki,
- odbyła się wizyta studyjna w PGK Brodnica pt. „Segreguję śmieci i oszczędzam wodę”,
- przeprowadzono pogadankę na temat genezy Święta Pracy, Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Konstytucji 3-go mają,
- rozmawiano z podopiecznymi na temat różnych zawodów,
- przygotowano inscenizację i programy artystyczne z okazji Dnia Mamy,
- stworzono kącik przyrody- kwiaty w doniczce,
- odbyła się nauka savoir- vivre- ,, Jak ładnie się przedstawiać'',
- odbyła się wizyta studyjna w
Brodnickim
Parku Krajobrazowym pt. „Jak
- podopieczni wzięli udział w Festynie Rodzinnym „Bądźmy Razem” w Toruniu z okazji Dnia Dziecka

chronię

przyrodę”,

- oglądano filmy i bajki o tematyce przyjaźni – rozmawiano na ich temat,
- przygotowano wierszyki i piosenki dla Taty,
- rozwiązywano krzyżówki i rebusy podczas pikniku na świeżym powietrzu,
- odbyły się gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu,
- wybrano się na spacer w poszukiwaniu lata,
- odbywały się cykliczne zajęcia warsztatowe w pracowni artystycznej oraz w pracowni komputerowej.
- przeprowadzono zajęcia plastyczne z nagrodami - „Biedronka” – z papierowego talerzyka,
- przeprowadzano liczne zajęcia plastyczno-techniczne;
- oglądano film z okazji Dnia Chłopaka
- przeprowadzono koncert życzeń – „Chłopaki nie płaczą”;
- odbyła się wizyta studyjna w Muzeum w Brodnicy pt. „Znam historię i zabytki mojego miasta”,
- czytano wiersze o jesieni,
- obywały się systematyczne zajęcia wspomagające naukę z języka angielskiego, polskiego oraz matematyki;
- przeprowadzono quiz z wiedzy „Z angielskim przez świat”,
- przeprowadzono pogadankę na temat Dnia edukacji narodowej. Rozwijania szacunku dla wychowawców i nauczycieli.
- Odbyła się pogadanka - wartości w życiu każdego z nas. Wspominanie papieża Polaka.
- czytano wiersze Jana Pawła II.
- czytano wiersze o jesieni,
- odbyło się wspólne ognisko z okazji „Dnia pieczonego ziemniaka”,
- przeprowadzono konkurs sportowy z nagrodami: turniej gry w ping-ponga,
- przeprowadzono pogadankę na temat „11 Listopada Narodowe Święto Niepodległości” – wyjaśnienie znaczenia symboliki
tego święta, historii z nim związanej oraz pojęć: Polska, ojczyzna, naród, patriotyzm;
- Święto Wszystkich Świętych –rozmowy z podopiecznymi o znaczeniu tego święta, wspomnienia dzieci o zmarłych z ich
rodzin, sprzątanie zapomnianych grobów, wyjaśnienie symboliki Grobu Nieznanego Żołnierza;
- Tradycje andrzejkowe - rozmowy na temat zwyczajów i obrzędów andrzejkowych,
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- odbyła się zabawa andrzejkowa w świetlicy połączona z laniem wosku, wróżbami i konkursami
- podopieczni wzięli udział w Inauguracji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w Toruniu,
- poznano wybrane wiadomości dotyczących tradycji związanych z adwentem,
- Barbórka - przybliżono ciężką pracę górników.
- „Jasełka” - przygotowano przedstawienie teatralne,
- uwrażliwiano dzieci na różnorodność tradycji- Sposoby przekazywania sobie upominków - związanych z osobą Świętego
Mikołaja
- Święta Bożego Narodzenia- Tradycje i zwyczaje świąteczne – odbyła się pogadanka- Swobodne rozmowy o rodzinie.
Uświadomiono dzieciom przynależności i więzi rodzinnej.
Ukazano wartości rodziny;
- Wspólne śpiewano tradycyjne kolędy i pastorałki.
- Odbyło się wspólne spotkanie opłatkowe z pokazem jasełek (18.12.2015)
- obywały się systematyczne zajęcia wspomagające naukę z języka angielskiego, polskiego oraz matematyki;
- podsumowano konkursu na najlepsze wyniki w nauce( rozdanie nagród- 18.12.2015)
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4. Świetlica

Środowiskowa

„Źródło”

zadanie

realizowane

w

okresie

1.01.2015-31.12.2015

W ramach realizacji zadania osiągnięto zaplanowane we wniosku o dofinansowanie cele:


















zapewniono dzieciom z rodzin ubogich opiekę wychowawczą w roku szkolnym po
zajęciach szkolnych,
tworzono dzieciom odpowiednie warunków do nauki własnej i pomoc w nauce oraz
rozwijano zainteresowania dzieci i młodzieży,
wyrównywano braki edukacyjne wychowanków poprzez
indywidualną pomoc
w odrabianiu lekcji,
uczono korzystania z różnych źródeł wiedzy (encyklopedie, atlasy, słowniki),
zapewniono dzieciom poczucia bezpieczeństwa,
pomagano w rozwiązywaniu trudności szkolnych, życiowych i rodzinnych,
zapewniono
podstawowe
potrzeby
egzystencjalne
wychowanków
poprzez
zagwarantowanie dzieciom i młodzieży 2 posiłków (obiad oraz podwieczorek) i ciepłego
napoju,
współpracowano z pedagogami, wychowawcami i nauczycielami ze szkół, w których uczą
się nasi wychowankowie.
rozwijano samodyscyplinę i chęć do samokształcenia,
wspierano wszechstronny rozwój dzieci oraz niesiono pomocy w rozwijaniu ich
zainteresowań i predyspozycji poprzez udział w: zajęciach plastycznych, sportowych,
komputerowych.
kształcono u wychowanków nawyki prozdrowotne,
kształtowano u dzieci postawy religijne,
wyrabiano wśród dzieci postawy asertywne wobec używek
uczono utrzymania porządku w pomieszczeniach przez wychowanków,
wdrażano do samodzielności i samorządności,
przygotowywano dzieci do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie
oraz uczono samodzielności w życiu.

Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego wraz z krótkim opisem wykonania zadania

I Organizacja pracy świetlicy
(zapewniono opiekę dla 21osób)
II. Działania opiekuńcze.
(zapewniono dwa posiłki dziennie oraz napój).
III. Działania wychowawcze:
- kształtowano u wychowanków nawyki higieniczne, estetyczne i kulturalne;
- wyrabiano pożądane postawy społeczno – moralne:
-przeprowadzono zajęcia wychowawcze – „Jestem lubiany – jestem sobą”, „Jestem asertywny – wiem jak
odmówić i jak pomóc innym”, „Nauka pozytywnych emocji”, „Opanowywanie i przezwyciężanie zachowań
agresywnych”, „Cichy przyjaciel”, „Jak radzić sobie z agresją”, –„Konflikt pokoleń-prawda i mity”, – „Jak nie
stracić tego, co jest dla mnie ważne”, ,,Konsekwencje stosowania używek- gdzie szukać pomocy’, – „Czy Internet
i gry komputerowe mogą uzależniać”
- kształtowano postawy prozdrowotne i gwarantujące bezpieczeństwo własne i innych-przeprowadzono
pogadanki :„Ubieram się stosownie do warunków atmosferycznych”, „Zimą bawię się bezpiecznie”, ”Jak ustrzec
się grypy”,, „ABC higieny osobistej”, „Bezpieczne zabawy podczas wakacji”, „Jak radzić sobie z obowiązkami
szkolnymi”, „Jak należy się odżywiać”, „Nie boję się grypy”
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- wyrabiano właściwy stosunek do obowiązków szkolnych,
- kształtowano religijne postawy wychowanków (wspólna modlitwa przed i po posiłku, udział we wspólnej
kolędzie z biskupem, udział w nabożeństwach ku czci Matki Bożej oraz w uroczystościach Bożego Ciała przez
podopiecznych, podopieczni uczestniczyli we „Mszach Adwentowych”,
- współpracowano ze środowiskiem, -przeprowadzono zajęcia z profilaktyki uzależnień przez psychologa:
„Dlaczego nie dla używek”, „Wpływ używek na zdrowie młodego człowieka”, ,,Konsekwencje stosowania
używek- gdzie szukać pomocy'', ,,Kiedy jestem wściekły”, „Rozpoznawanie zachowań agresywnych”,
„Budowanie poczucia własnej wartości i silnej tożsamości”, „Uczymy się lepiej rozumieć siebie samych i innych”,
„Jestem sobą”, „Nawiązywanie pozytywnych interakcji”, „Czynniki ułatwiające kontakt z rodzicami”,
„Asertywność- umiejętność odmawiania”,
- odbyły się zajęcia biblioterapeutyczne – „Chcę wyjechać na wakacje” ( omówienie problemu zaufania
pomiędzy rodzicami a dziećmi,
-przeprowadzono pogadankę „Co mnie wyróżnia” - o wyjątkowości każdego dziecka,
- propagowano aktywne formy spędzania czasu wolnego- Dzień Sportu- konkursy i zabawy sportowe z
nagrodami,
- podsumowano pracę świetlicy podczas ogniska zorganizowanego na zakończenie roku szkolnego.
- przeprowadzano cykliczne zajęcia rekreacyjno-sportowe: zabawy orientacyjno-porządkowe: „szybko – wolno”,
gry zręcznościowe– ustawienia w kole, rozsypance, rzędzie, gra w „Zbijaka”, podchody, zabawy rzutne do celu i
na odległość, zabawy ruchowe „złap piłkę” oraz „ciepło zimno”, ćwiczenia gimnastyczne przy muzyce;
zabawy z chustą klanza, aerobik, ping-pong;
- propagowano aktywne formy spędzania czasu wolnego- zainteresowanie przyrodą – spacer do lasu i rozmowy
na temat jesieni
- przeprowadzono zajęcia ze stomatologiem,
- przeprowadzono cykliczne warsztaty kulinarne: sałatka, tortilla, kanapki z bagietki, sałatka z makaronem,
galaretka z owocami, gofry z bitą śmietaną,
- wspólnie ustalano regulamin,
- Stosowano metody relaksacyjno odprężające,
- przeprowadzono muzykoterapię oraz aromaterapię – zapach jesieni. Opisywano doznania zapachowe,
- przeprowadzono zabawy ruchowe przy muzyce wg. ruchu rozwijającego W. Sherborne,
- przeprowadzono z podopiecznymi pogadankę dot. piramidy zdrowia, wdrażanie do życia codziennego
prawidłowej higieny i kultury żywienia,
- Rozwijano wrażliwości nt. „Dokarmianie zwierząt zimą”
- Pisano list do św. Mikołaja - ,Jaki prezent chciałbym dostać?’’ (Analiza psychologiczna potrzeb dziecka).
IV. Działania edukacyjne
- pomoc w odrabianiu lekcji,
- rozwijano zainteresowania i uzdolnienia wychowanków: Zajęcia plastyczno-techniczne: „Noc sylwestrowa” –
wydrapywanka, „Moja babcia i dziadek są kochani”- malowano portrety farbami plakatowymi, wykonywano
stroje i rekwizyty na bal przebierańców, wykonywano serca - symbol przyjaźni z masy solnej, „Ulubiony bohater
zimowych baśni” – technika dowolna, przygotowywano kartki Walentynkowe, kolorowe akwarium- akwarela,
wykonywano laurki na Dzień Kobiet, kartki świąteczne, stroiki, żonkile wielkanocne i zające techniką origami,
pisanki i palmy wielkanocne, ‘Co kocham w swojej mamie” – technika dowolna, wycinanie z gazet sylwetek ludzi
wykonujących różne zawody- collage, przygotowano upominki i zaproszenia na Dzień Mamy, Laurka dla Taty –
rysunek kredkami świecowymi, „Wakacje moich marzeń” – technika dowolna, kolorowanki,
- przeprowadzono zajęcia plastyczne z nagrodami – „Wiosenne Kwiaty” – malowanie na podkładzie z kaszy,
„Jestem Eko'', „Pszczółka” - malowanie olejnymi pastelami,
- zorganizowano konkurs z nagrodami- zgadywanie wyrazów insceniozowanych ruchem, konkurs matematyczny
„Tabliczka mnożenia to podstawa dzielenia”,
- przeprowadzono gry i zabawy edukacyjne m.in. na koncentrację i spostrzegawczości
- wykonano gazetkę- zwyczaje w karnawale, Dzień Kobiet, Dzień Wiosny, Jan Paweł II, Wielkanoc oraz Dzień
Mamy,
- zorganizowano bal przebierańców,
- zorganizowano walentynkowy koncert życzeń- odczytano życzenia, dedykowano piosenki,
- obchodzono Święto Kobiet ( wspólne spotkanie przy ciastku i herbacie, podarowano dziewczętom upominki
własnoręcznie przygotowane)
- obchodzono Dzień Wiosny ( wspólny spacer do lasu, przygotowanie kukły Marzanny),
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- poznano tradycje i zwyczaje związane z Prima Aprillis,
- uczczono rocznicę śmierci Jana Pawła II- czytano wiersze,
- zorganizowano konkurs polonistyczny- ,,Ortografia na wesoło'',
- przeprowadzono próby przedstawienia z okazji Dnia Matki,
- odbyła się wizyta studyjna w PGK Brodnica pt. „Segreguję śmieci i oszczędzam wodę”,
- przeprowadzono pogadankę na temat genezy Święta Pracy, Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Konstytucji 3-go mają,
- rozmawiano z podopiecznymi na temat różnych zawodów,
- przygotowano inscenizację i programy artystyczne z okazji Dnia Mamy,
- stworzono kącik przyrody- kwiaty w doniczce,
- odbyła się nauka savoir- vivre- ,, Jak ładnie się przedstawiać'',
- odbyła się wizyta studyjna w
Brodnickim
Parku Krajobrazowym pt. „Jak chronię przyrodę”,
- podopieczni wzięli udział w Festynie Rodzinnym „Bądźmy Razem” w Toruniu z okazji Dnia Dziecka
- oglądano filmy i bajki o tematyce przyjaźni – rozmawiano na ich temat,
- przygotowano wierszyki i piosenki dla Taty,
- rozwiązywano krzyżówki i rebusy podczas pikniku na świeżym powietrzu,
- odbyły się gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu,
- wybrano się na spacer w poszukiwaniu lata,
- odbywały się cykliczne zajęcia warsztatowe w pracowni artystycznej oraz w pracowni komputerowej.
- przeprowadzono zajęcia plastyczne z nagrodami - „Biedronka” – z papierowego talerzyka,
- przeprowadzano liczne zajęcia plastyczno-techniczne;
- oglądano film z okazji Dnia Chłopaka
- przeprowadzono koncert życzeń – „Chłopaki nie płaczą”;
- odbyła się wizyta studyjna w Muzeum w Brodnicy pt. „Znam historię i zabytki mojego miasta”,
- czytano wiersze o jesieni,
- obywały się systematyczne zajęcia wspomagające naukę z języka angielskiego, polskiego oraz matematyki;
- przeprowadzono quiz z wiedzy „Z angielskim przez świat”,
- przeprowadzono pogadankę na temat Dnia edukacji narodowej. Rozwijania szacunku dla wychowawców i
nauczycieli.
- Odbyła się pogadanka - wartości w życiu każdego z nas. Wspominanie papieża Polaka.
- czytano wiersze Jana Pawła II.
- czytano wiersze o jesieni,
- odbyło się wspólne ognisko z okazji „Dnia pieczonego ziemniaka”,
- przeprowadzono konkurs sportowy z nagrodami: turniej gry w ping-ponga,
- przeprowadzono pogadankę na temat „11 Listopada Narodowe Święto Niepodległości” – wyjaśnienie
znaczenia symboliki tego święta, historii z nim związanej oraz pojęć: Polska, ojczyzna, naród, patriotyzm;
- Święto Wszystkich Świętych –rozmowy z podopiecznymi o znaczeniu tego święta, wspomnienia dzieci o
zmarłych z ich rodzin, sprzątanie zapomnianych grobów, wyjaśnienie symboliki Grobu Nieznanego Żołnierza;
- Tradycje andrzejkowe - rozmowy na temat zwyczajów i obrzędów andrzejkowych,
- odbyła się zabawa andrzejkowa w świetlicy połączona z laniem wosku, wróżbami i konkursami
- podopieczni wzięli udział w Inauguracji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w Toruniu,
- poznano wybrane wiadomości dotyczących tradycji związanych z adwentem,
- Barbórka - przybliżono ciężką pracę górników.
- „Jasełka” - przygotowano przedstawienie teatralne,
- uwrażliwiano dzieci na różnorodność tradycji- Sposoby przekazywania sobie upominków - związanych z osobą
Świętego Mikołaja
- Święta Bożego Narodzenia- Tradycje i zwyczaje świąteczne – odbyła się pogadanka- Swobodne rozmowy o
rodzinie. Uświadomiono dzieciom przynależności i więzi rodzinnej.
Ukazano wartości rodziny;
- Wspólne śpiewano tradycyjne kolędy i pastorałki.
- Odbyło się wspólne spotkanie opłatkowe z pokazem jasełek (18.12.2015)
- obywały się systematyczne zajęcia wspomagające naukę z języka angielskiego, polskiego oraz matematyki;
- podsumowano konkursu na najlepsze wyniki w nauce( rozdanie nagród- 18.12.2015)
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5. Środowiskowy Dom Samopomocy
Celem zadania było prowadzenie zajęć terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy dla 30
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo. Stworzenie odpowiednich warunków
osobom niepełnosprawnym: lokalowych, kadrowych i merytorycznych, które służą podtrzymaniu
i rozwijaniu umiejętności osób uczestniczących w zajęciach Środowiskowego Domu .
Poza tym:
 stwarzano warunki do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia
codziennego,
 podtrzymywano i rozwijano umiejętności niezbędne do codziennego życia,
 stymulowano osobisty rozwój poprzez opracowanie indywidualnych planów wspierająco aktywizujących,
 współpracowano z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, kościołem, placówkami
oświatowymi, kulturowymi, samorządem lokalnym,
 kształtowano właściwe postawy społeczne wobec osób z zaburzeniami psychicznymi,
 umożliwiano udziału w terapii zajęciowej, grupach wsparcia,
 współpracowano z rodzinami osób korzystających z działalności ŚDS,
 wspierano i pomagano w rozwiązywaniu problemów życiowych,
 zaspokajano potrzeby bio i psychospołeczne podopiecznych Środowiskowego Domu,
 rozwijano zainteresowania kulturalne,
 podnoszono sprawność fizyczną i psychiczną,
 pomagano w szukaniu miejsc pracy w warunkach chronionych.
W Środowiskowym Domu Samopomocy przebywało 40 uczestników w przedziale wiekowym 19 – 68 lat.
Liczba kobiet – 22
Liczba mężczyzn – 18
Miejsce zamieszkania uczestników:
- Miasto Brodnica – 21 osób,
- Gmina Brodnica – 5 osób
- Gmina Bobrowo – 10 osób,
- Gmina Bartniczka – 1 osoba,
- Gmina Górzno – 1osoba
- Gmina Świedziebnia – 1osoba
- Gmina Jabłonowo Pomorskie -1osoba
Dwanaście osób było dowożonych samochodem, wynajętym od prywatnego przewoźnika, natomiast
pozostali przybywali na zajęcia we własnym zakresie.
Uczestnicy pracowali w pięciu grupach terapeutycznych. Zajęcia odbywały się zgodnie z wcześniej
ustalonym planem pracy. Ponadto w ramach realizacji projektu :
 uczestniczono w Mszach Świętych w kaplicy Caritas w intencji osób niepełnosprawnych z udziałem
podopiecznych ŚDS i WTZ,
 odbyła się kolęda z udziałem biskupa toruńskiego Andrzeja Suskiego i zaproszonych gości,
 zorganizowano zabawę karnawałową,
 brano udział w spotkaniu z mieszkańcami brodnickiego DPS z okazji Dnia Chorego,
 uczestniczono w zabawie karnawałowej zorganizowanej przez Środowiskowy Dom Samopomocy
w Bliźnie ,
 w czasie ferii zimowych uczestniczono w zajęciach sportowych na hali OSiR oraz na kręgielni,
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 obchodzono Dzień Kobiet,
 organizowano wystawę prac podopiecznych na oddziale dializ w Szpitalu Rejonowym,
 zorganizowano wyjście do Brodnickiego Domu Kultury na Ogólnopolski Festiwal Osób
Niepełnosprawnych zorganizowany przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Brodnicy,
 odbyły się spotkania indywidualne i grupowe podopiecznych oraz ich najbliższych z psychologiem oraz
psychiatrą w ramach projektu „ Z chorobą za pan brat”,
 w ramach projektu „ Z chorobą za pan brat”,zorganizowano spotkania informacyjne połączone
z prezentacją instytucji zajmujących się wsparciem osób niepełnosprawnych,
 uczestnicy wzięli udział w wycieczce do Szymbarka, gdzie odwiedzili Centrum Edukacji i Promocji
Regionu,
 uczestnicy wzięli udział w spotkaniu połączonym z zabawą taneczną w Domu Pomocy Społecznej wraz
z podopiecznymi ww placówką,
 zorganizowano zabawy i gry sportowe z nagrodami z okazji Dnia Dziecka,
 wzięto udział w Pikniiku dla Zdrowia zorganizowanym przez Stowarzyszenie Aktywna Kałaska
w Brodnicy,
 zorganizowano wspólnego grilla, podczas którego świętowano urodziny podopiecznych,
 zorganizowano wyjścia do zakładu fryzjerskiego RCKPiU w Brodnicy w celu strzyżenia oraz innych
zabiegów pielęgnacyjnych dla podopiecznych ŚDS,
 zorganizowano spotkanie integracyjne pod nazwą „ Święto Pieczonego Ziemniaka „ w której udział
wzięły: DPS, ZAZ, WTZ , Zespół Szkół Specjalnych,
 odbyło się spotkanie z podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej z Golubia- Dobrzynia,
 obchodzono urodziny podopiecznych,
 odbyło się spotkanie opłatkowe zrealizowane w ramach projektu finansowanego przez PCPR,
 w okresie od 20.07.2015 r do 07.08.2015 r trwała przerwa wakacyjna .
 Realizacja planu przebiegała prawidłowo.

Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego wraz z krótkim opisem wykonania zadania
1.

Dowóz podopiecznych na zajęcia

1.

PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA UCZESTNIKÓW WSZYSTKICH
GRUP TERAPEUTYCZNYCH :
GRUPA TERAPEUTYCZNA A1
( osoby chore psychicznie)
- trening funkcjonowania w życiu codziennym,
-trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
-spędzania czasu wolnego,
-poradnictwo psychologiczne
-pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
-trening motywacyjny,
-pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
Ergoterapia (kształtowanie umiejętności twórczych, zajęcia manualne i artystyczne):
-wykonywano i ozdabiano anioły oraz serca z masy solnej, maski karnawałowe, kartki urodzinowe, malowano
pudełka (nauczano metody postarzania), wykonywano kwiaty z filcu (nauka filcowania)
-wykonywano
odlewy
gipsowe
oraz
malowano
je,
obrazy
kredą
świecową
i atramentemzimowe witraże na okno, naszyjniki z filcu prasowanego, ramki na zdjęcia,wyklejano obrazki fizeliną
-wykonywano ozdoby wielkanocne (jajka z muliny , masy solnej , styropianu i gipsu; stroiki, witraże na okno, palmy
wielkanocne, kartki okolicznościowe)
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-wykonywanie świeczników, wykonywanie serc z kartonu, zdobienie ich techniką decoupage, wykonywanie kwiatów
i wianków z papieru, wykonywanie kartek na I Komunię Świętą, zdobienie pudełek na drobiazgi, dekoracje kwiatowe
na okno, wykręcanka
-nauka wykonywania wikliny papierowej i przedmiotów z wikliny papierowej tj. koszyków, serc, wianków oraz
ozdabianie ww prac
Ergoterapia (nabywanie i podtrzymywanie umiejętności remontowych oraz stolarskich):
-obróbka drewna (mierzenie, wycinanie, szlifowanie),
-wykonywano pudełka z drewna , skarbonki, szafki na klucze szyto misie z filcu, zajęcia przy muzyce ( karaoke),
ozdabiano odlewy gipsowe, ozdoby świąteczne (bombki z drewna, stroiki ze świerku), śpiewano kolędy,
- prowadzono rozmowy na bieżące tematy (zbliżających się świąt, zachowań uczestników) ,
-wyjścia na pocztę oraz do urzędów.
GRUPA TERAPEUTYCZNA A2
(osoby chore psychicznie )
-trening funkcjonowania w życiu codziennym,
-trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
-spędzania czasu wolnego,
-poradnictwo psychologiczne
-pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
-trening motywacyjny,
-pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
Ergoterapia (nabywanie i doskonalenie umiejętności w zakresie artystycznej obróbki szkła, uczenie się, doskonalenie
umiejętności posługiwania się specjalistycznymi narzędziami do obróbki szkła witrażowego)
-porządkowanie materiałów
-konserwacja narzędzi,
-malowano na szkle,
-wykonywano anioły, zawieszki koty, wazony.
-wykonywano anioły, biżuterię
-wykonywano świeczniki,
-wykonywano laurki na Dzień Babci i Dziadka, kwiaty z bibuły, organizery na narzędzia, witraże z papieru kolorowego,
-rozwiązywano rebusy, krzyżówki , kalambury,
-wyklejano obrazki plasteliną i bibułą,
-prace w tunelu foliowym i w ogrodzie,
-prowadzono zajęcia kulinarne ,
-sporządzano potrawy na spotkanie opłatkowe,
-prowadzono rozmowy na bieżące tematy (zbliżających się świąt, zachowań uczestników) ,
-wyjścia na pocztę oraz do urzędów.
GRUPA TERAPEUTYCZNA B 1
(osoby upośledzone umysłowo)
-trening funkcjonowania w życiu codziennym,
-trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
-spędzania czasu wolnego,
-poradnictwo psychologiczne
-pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
-pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
-terapia ruchowa,
Ergoterapia ( nauka prowadzenia gospodarstwa domowego):
-przygotowywano potrawy zgodnie ze sporządzonym planem pracy – pieczono ciasta, przyrządzano desery,
zapiekanki, sałatki.
Propagowano zdrowy styl życia i odżywiania się, estetyczne dekorowanie stołu, dbałość o czystość
przygotowywanych i wydawanych potraw, praca w ogrodzie oraz tunelu foliowym
Ergoterapia (kształtowanie umiejętności twórczych, zajęcia manualne i artystyczne):
- wykonywano obrazy z liści, lampiony ze słoików, wianki z wikliny papierowej , domki z zapałek, malowano obrazy z
wykorzystaniem korka, makietę jesienną z liści, odlewy gipsowe oraz malowanie ich, witraże na okno , ozdoby
świąteczne (bombki z kordonków na balonie, stroiki świąteczne), kartki, maski karnawałowe i nakrycia głowy.
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GRUPA TERAPEUTYCZNA B2
(osoby upośledzone umysłowo)
-trening funkcjonowania w życiu codziennym,
-trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
-spędzania czasu wolnego,
-poradnictwo psychologiczne
-pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
-pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
-terapia ruchowa,
Ergoterapia (nabywanie i podtrzymywanie umiejętności remontowych oraz stolarskich):
-obróbka drewna i materiałów drewnopodobnych: (wykonywanie elementów zdobniczych, przedmiotów z drewna,
nauka obsługi maszyn i narzędzi stolarskich )
-wykonywano laurki na Dzień Babci i Dziadka, pudełko na wino, stroje na bal karnawałowy,
-przeprowadzono pogadankę na temat Dnia Babci i Dziadka,
-wyjście do sklepu w celu „szukania promocji”
-renowacje drewnianych mebli
-dekoracje wiosenne
-renowacje drewnianych mebli (stojak na kwiaty)
-dekoracje wielkanocne
-wykonywanie dekoracji wiosennych, tabliczek z imionami, zabawy przy muzyce, wykonywanie tablicy motywacji,
kwiatów z drewna, wykonywanie ozdób metodą decoupage
wycinanie liter ze sklejki, szlifowanie, gry i zabawy sportowe
Ergoterapia (zajęcia praktyczne związane z obsługą komputera i urządzeń biurowych):
- aktualizowano kronikę
- przepisywanie tekstów w programie WORD, gry edukacyjne( gra multimedialna 2+2 , Q – typing), nauka korzystania
z przeglądarki internetowej, wyszukiwanie i muzyki w internecie, nauka nagrywania płyt CD, nauka posługiwania się
urządzeniami introligatorskimi (bindownica, laminarka), Śpiewanie kolęd, wykonywanie ozdób Świątecznych,
prowadzono zajęcia kulinarne w ramach przygotowań do spotkania propagującego twórczośc osób
niepełnosprawnych grudniu.
GRUPA TERAPEUTYCZNA B3
(osoby upośledzone umysłowo)
-trening funkcjonowania w życiu codziennym,
-trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
-spędzania czasu wolnego,
-poradnictwo psychologiczne
-pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
-pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
-terapia ruchowa,
-trening manualny,
-pedagogika zabawy,
Ergoterapia ( zajęcia praktyczne związane z obsługą komputera i urządzeń biurowych):
-aktualizacja kroniki ,
-rysowanie i kolorowanie figur geometrycznych,
-tworzenie prostych postaci z figur,
-multimedialne gry edukacyjne,
-kolorowanki multimedialne,
-przeprowadzano pogadankę na temat zbliżających się świąt,
-wykonywanie ozdób wielkanocnych z masy papierowej,
-nauka wartości pieniądza ( rozumienie , rozpoznawanie)
-ciało człowieka (poprawne nazewnictwo poszczególnych części,rozpoznawanie narodowości)
-zmiany zachodzące w przyrodzie (słuchanie audio-buków o tematyce wiosennej, moda wiosenna – zmiana odzieży)
- rysowanie obrazków w aplikacji Paint z użyciem poznawanych kształtów i barw, kolorowanki multimedialne, pisanie
prostych tekstów w programie Word, zabawy z chustą animacyjną, zajęcia rewalidacyjne – poznawanie żywiołów,
przypomnienie zasad bezpieczeństwa na drodze, pierwszej pomocy
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Ergoterapia (nauka prowadzenia gospodarstwa domowego):
- przygotowywano potrawy zgodnie ze sporządzonym planem pracy – pieczono ciasta, przyrządzano desery,
zapiekanki, sałatki, przygotowywano potrawy na spotkanie opłatkowe
Propagowano zdrowy styl życia i odżywiania się, estetyczne dekorowanie stołu, dbałość o czystość
przygotowywanych i wydawanych potraw.
GRUPA TERAPEUTYCZNA B4
(osoby upośledzone umysłowo)
-trening relaksacyjny,
-zajęcia rewalidacyjne,
-pedagogika zabawy,
-trening manualny,
-zajęcia z zakresu komunikacji,
Ergoterapia (Biblioterapia, zajęcia z wykorzystaniem elementów Muzykoterapii, Choreoterapii, Arteterapii,
Kinezyterapii, socjoterapii, zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia prowadzone Metodą
Ośrodków Pracy ,Metoda Polisensoryczna, Metoda Knillów, Metoda warunkowania instrumentalnego)
-czytano bajki, słuchano muzyki , wycinano, kolorowano oraz układano figury geometryczne, rysowano kształty
literopodobne, układano puzzle, gry i zabawy edukacyjne, uczono mycia zębów i rąk, nauka utrzymania porządku w
swoim otoczeniu
WSZYSTKIE GRUPY TERAPEUTYCZNE
-Treningi umiejętności społecznych i zaradności życiowych
-Muzykoterapia
-Rehabilitacja psychoruchowa, sylwioterapia,
-wyznaczano uczestnikom proste czynności (dyżurów przy domofonie oraz podczas wspólnych posiłków, dbania o
porządek według ustalonej listy dyżurów z podziałem na poszczególne pracownie opracowanej przez Zespół
Wspierająco – Aktywizujący), rozliczano z wykonywanych czynności,
-rozbudzano zainteresowania podopiecznych kulturą i sztuką (oglądanie filmów tematycznych, czytanie książek,
czasopism),
-zorganizowano zajęcia pobudzające procesy poznawcze np. gra w skojarzenia, łamigłówki - "Supełek", gra w kości,
karty, gry strategiczne, układanie puzzli, gry komputerowe, rozwiązywanie prostych krzyżówek , kalambury itp.,
-zorganizowano gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
-zorganizowano wyjścia do sklepów przemysłowych, spożywczych.
-przeprowadzono trening samodzielności, w postaci indywidualnych wyjść do lekarza, urzędów, apteki, na pocztę,
itp.,
-wyjście do miasta w celu zakupów kawy , herbaty, kosmetyków do pielęgnacji ciała,
-spacery do parku, lasku miejskiego,
-wyjścia do fryzjera przy RCKPiU.
Zajęcia z pedagogiem/ Kierownikiem ŚDS:
-rozwiązywanie bieżących problemów i spraw socjalno-bytowych podopiecznych
-rozwijanie sprawności i funkcjonowania w życiu codziennym oraz środowisku lokalnym,
Zajęcia z pielęgniarką
-Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacji
zagrożenia,
-Bieżące kontrolowanie czynności życiowych podopiecznych ( profilaktyczne badania kontrolne)
-Określanie problemów zdrowotnych podopiecznych i konsultowanie ich z kierownikiem i pozostałym personelem
ŚDS.
Wspólne świętowanie/ organizowanie przyjęć wg kalendarza imprez:
-Obchodzono urodziny podopiecznych,
-zorganizowano zabawę karnawałową
-obchodzono Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Chłopca ,Mikołajki,
- zorganizowano spotkanie opłatkowe
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Spotkania integracyjne z innymi placówkami:
-uczestniczono w Mszach Świętych w kaplicy Caritas w intencji osób niepełnosprawnych z udziałem podopiecznych
ŚDS i WTZ
-brano udział w spotkaniu z mieszkańcami brodnickiego DPS z okazji Dnia Chorego
- uczestniczono w zabawie karnawałowej zorganizowanej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Bliźnie
-zorganizowano wyjście do Brodnickiego Domu Kultury na Ogólnopolski Festiwal Osób Niepełnosprawnych
zorganizowany przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Brodnicy
- w ramach projektu „ Z chorobą za pan brat”,zorganizowano spotkanie informacyjne połączonym z prezentacją
instytucji zajmujących się wsparciem osób niepełnosprawnych : Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztat Terapii
Zajęciowej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zakład Aktywności Zawodowej, zespół Szkół Specjalnych,
Poradnia Zdrowia Psychicznego
-udział w spotkaniu z okazji rozpoczęcia lata w Domu Pomocy Społecznej
-udział w Pikniku dla zdrowia zorganizowanym przez Stowarzyszenie Aktywna Kałaska,
-zorganizowano spotkanie integracyjne pod nazwą „ Święto Pieczonego Ziemniaka „ w której udział wzięły: DPS, ZAZ,
WTZ , Zespół Szkół Specjalnych
-spotkanie z podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej z Golubia- Dobrzynia
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6. Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością Noclegownia dla osób bezdomnych

Zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte w wymiarze:
- zapewniono miejsca noclegowe,
- zagwarantowano możliwość spożycia jednego ciepłego posiłku osobom przebywającym w noclegowni,
talon na posiłek otrzymały osoby bezdomne z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy,
- zwiększono świadomość roli higieny osobistej, celem poprawy stanu zdrowia,
- zapobiegnięcie przejścia ostrego kryzysu w stan chroniczny,
- nastąpił wzrost umiejętności samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
- zapewniono możliwość całodobowego schronienia osobom bezdomnym z Brodnicy bez względu na
warunki atmosferyczne,
- zapobiegano utrwalaniu się i poszerzaniu zjawiska bezdomności,
- zapobiegano degradacji biologicznej i społecznej osób bezdomnych,
-prowadzono działań aktywizujących zmierzających do wyprowadzenia z bezdomności.
W ramach realizacji zadania osiągnięto następujące rezultaty:
-zapewniono miejsca noclegowe,
- osobom bezdomnym, skierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy otrzymującym
talon żywnościowy zapewniono spożycie jednego ciepłego posiłku w ciągu dnia,
- złagodzono objawy reakcji kryzysowej występującej w przypadkach bezdomności stałej i tymczasowej,
- zwiększono świadomość roli higieny osobistej, wydano środki czystości celem poprawy stanu zdrowia, jak
i również udostępniano podstawowe urządzenia pomagające utrzymać czystość oraz poprawić wygląd
zewnętrzny,
- zapobiegnięto przejściu ostrego kryzysu w stan chroniczny,
- zwiększono wzrost umiejętności samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
- zapewniono całodobowe schronienie i opiekę osobom bezdomnym z Brodnicy bez względu na warunki
atmosferyczne,
- zapobiegnięto utrwalaniu się i poszerzaniu zjawiska bezdomności,
- zapobiegnięto degradacji biologicznej i społecznej osób bezdomnych,
- rozszerzono działania aktywizujące, zmierzające do wyprowadzenia z bezdomności (organizowano prace
społeczne na ternie BCC),
- osobom bezdomnym skierowanym z Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej zagwarantowano jeden
posiłek w ciągu dnia w postaci obiadokolacji.
- zwiększono poczucie bezpieczeństwa wśród podopiecznych,
- przydzielono łóżka z kołdrą lub kocem, poduszką i pościelą
- zapewniono możliwość skorzystania z wyprania odzieży osobistej
- zapewniono możliwość otrzymania odzieży oraz zdeponowania rzeczy osobistych.
- motywowano podopiecznych do przeprowadzania badań medycznych, wskazano przychodnie
udzielające pomocy medycznej,
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- zapewniono podopiecznym możliwość korzystania ze spotkań terapeutycznych z pracownikiem
socjalnym,
- skontrolowano ubezpieczenia społeczne podopiecznych,
- podjęto próby pomocy osobom bezdomnym, nie będącym podopiecznymi Ośrodka Wsparcia,
a potrzebującymi pilnej pomocy;
- monitorowano miejsca przebywania Osób Bezdomnych na terenie miasta Brodnica,
-zapewniono niezbędną odzież dla osób potrzebujących
- odbyło się spotkanie podopiecznych z Miejską Komisją ds. przeciwdziałaniu alkoholizmowi
-odbyła się kolęda dla podopiecznych Ośrodka Wsparcia
-dnia 05.04.2015 zorganizowano śniadanie wielkanocne dla wszystkich Podopiecznych Ośrodka Wsparcia
- podopieczni aktywizując się zawodowo oczyścili Lasek Miejski znajdujący się bezpośrednio przy Ośrodku
Wsparcia
- zorganizowano wyjazd do miejscowości Duży Głęboczek gdzie zorganizowano zawody wędkarskie dla
podopiecznych Ośrodka Wsparcia
- Zorganizowano wyjście podopiecznych do Muzeum w Brodnicy
- Zorganizowano zbiórkę odzieży przez pracowników firmy Henrii Lloyd.
- Przeprowadzono rozmowy z podopiecznymi na temat zachowania podczas ujemnych temperatur oraz
niekorzystnej pogody oraz o skutkach i zagrożeniach zbliżającego się okresu zimowego.
- Duchowo przygotowano podopiecznych Ośrodka do Świąt Bożego Narodzenia poprzez uczestnictwo
w roratach
- Przygotowano Kolację Wigilijną dla podopiecznych Ośrodka Wsparcia.

Liczba bezdomnych łącznie korzystających z zakwaterowania w noclegowni w roku 2015r.
– 136 osób – w tym z Gminy Miasto Brodnica – 57 osób.

Łącznie:
kobiety

- 11 ( wiek 35-70 lat)

mężczyźni - 125 ( wiek 19-67 lat)

Gmina Miasto Brodnica:
- kobiety

- 3 (wiek 35-56 lat)

- mężczyźni - 54 (wiek 19-67 lat)
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7.

Pozostałe działania

 Konsultacja projektów dokumentów
W 2015 roku, Brodnickie Centrum Caritas brało udział w konsultowaniu projektów dokumentów, m.in.:
projektów współpracy z organizacjami pozarządowymi: „Projekt Programu Współpracy Gminy Brodnica
z organizacjami pozarządowymi w 2016 r.”, „Projekt Rocznego Programu Współpracy Powiatu
Brodnickiego z Organizacjami Pozarzadowymi na rok 2016.”, „Projekt Programu Współpracy Gminy Miasta
Brodnicy w 2016 r. z organizacjami pozarządowymi”.

 Udział w III edycji certyfikacji „Organizacja Sprawdzona”
W październiku i listopadzie 2016 r. Brodnickie Centrum Caritas brało udział w III edycji certyfikacji
„Organizacja Sprawdzona” organizowanej przez Kujawsko-Pomorska federację Organizacji Pozarządowych.
Do III edycji procesu certyfikacji przystąpiło 40 organizacji pozarządowych z regionu.

 Udział w procesie zakładania Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy
Brodnickie Centrum Caritas brało czynny udział w powstawaniu Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnica.
Centrum jest jednym z członków-załozycieli LGD 9spotkanie 22 września 2015 r.) i reprezentuje sektor
społeczny. Centrum brało również udział w konsultowaniu (udział w spotkaniach, oraz konsultacja zapisów
przygotowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju) projektu Lokalnej Strategii rozwoju, a także brało udział
w walnym zebraniu członków.

 Realizacja zadań publicznych w ramach wspierania zadania publicznego
W 2015 rok zrealizowano następujące projekty i zadania publiczne, powierzane w ramach konkursów
i dotacji:
Zadania dofinansowane ze środków Zarządu Powiatu w Brodnicy:
 „Prowadzenie na terenie Powiatu Brodnickiego placówki wsparcia dziennego o zasięgu
ponadgminnym w miejscowości Cielęta”
 „Prowadzenie na terenie Powiatu Brodnickiego placówki wsparcia dziennego o zasięgu
ponadgminnym w Brodnicy”
 „Prowadzenie Bursy Szkolnej na terenie Powiatu Brodnickiego”
 „Prowadzenie na terenie Powiatu Brodnickiego Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) dla
osób z zaburzeniami psychicznymi”
Zadania dofinansowane ze środków Gminy Miasta Brodnicy:
 „Noclegownia z całodobowym schronieniem dla osób bezdomnych w Brodnicy”
 „Zajęcia profilaktyczno–wychowawcze w Świetlicy Środowiskowej ARKA”
Zadanie dofinansowane ze środków Gminy Brodnica
 „Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Cielętach w 2015 r.”

Zadania współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko–
Pomorskiego:
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 „Warto się uczyć”
 „Z chorobą za pan brat”
 „Zmieniamy nasze życie na lepsze”
Zadania współfinansowane ze środków Urzędu Wojewódzkiego Województwa Kujawsko–Pomorskiego:
 „Czas wolny – czasem mojego rozwoju”
 „W zdrowym ciele, zdrowy duch”
Zadania dofinansowane ze środków Zarządu Powiatu w Brodnicy oraz Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 „Impreza sportowo-rekreacyjna”
 „Wyjazd do Torunia, Przysieka”
 „Promocja twórczości osób niepełnosprawnych”
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Dane kontaktowe:
Brodnickie Centrum Caritas im. Biskupa Jana Chrapka
ul. Gajdy 3 87-300 Brodnica
tel./fax 56 49 50 281
tel. kom. 696 083 794
e-mail: caritas.brodnica@diecezja.torun.pl
www.caritasbrodnica.pl
NIP: 874-16-14-030
REGON: 040019534-00089
Konto bankowe: BS Brodnica 87 9484 1150 2221 0004 0872 0001
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