
RapoRt Roczny

2018
Dom pełen miłości dla każdego dziecka



Raport  Roczny 2018 Raport  Roczny 2018 32

List Dyrektora Krajowego  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  4
Jak pomagamy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7
Kim jesteśmy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8
Obszary naszej pracy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9
SOS w liczbach  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10
Historia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11
Działalność statutowa Stowarzyszenia w 2018 roku  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12
Rodzinna opieka zastępcza  .  .  .  .  .  . . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16
Umacnianie rodziny .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    21
Ochrona praw dziecka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  26
Działania rzecznicze  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  28
Program Wiosek Dziecięcych w Biłgoraju – SOS Wioska Dziecięca w Biłgoraju .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  32
Program „SOS Rodzinie” w Biłgoraju  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  42
Program Wiosek Dziecięcych w Karlinie – SOS Wioska Dziecięca w Karlinie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  48
Młodzieżowa Wspólnota Mieszkaniowa w Koszalinie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  53
Program „SOS Rodzinie” w Karlinie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  57
Program „SOS Rodzinie” w Koszalinie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  65
Program Wiosek Dziecięcych w Siedlcach – SOS Wioska Dziecięca w Siedlcach  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  69
Młodzieżowa Wspólnota Mieszkaniowa w Siedlcach  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  74
Program „SOS Rodzinie” w Siedlcach  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  63
Rodzinny dom Czasowego Pobytu „Sindbad" w Ustroniu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  82
SOS Wioska Dziecięca w Kraśniku  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  85
Program „SOS Rodzinie” w Kraśniku  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  99
Młodzieżowa Wspólnota Mieszkaniowa w Kraśniku  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  97
Dom Młodzieży SOS w Lublinie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  102
Program „SOS Rodzinie” w Lublinie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  106
Program Umacniania Rodziny „Jutrzenka" w Lublinie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  106
Władze Stowarzyszenia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  110
Jak możesz pomóc .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 111
Dane kontaktowe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  112

SpIS TREŚCI



Raport  Roczny 2018 Raport  Roczny 2018 54

Drodzy Przyjaciele SOS Wiosek Dziecięcych!

Z ogromnym podziękowaniem za Wasze wsparcie, czas i zaangażowa-
nie, oddaję w Wasze ręce Raport Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce 
w Polsce za rok 2018.

Dzięki Waszej pomocy w minionym roku w prowadzonych przez SOS 
w Polsce programach opieki zastępczej i umacniania rodziny otaczaliśmy 
opieką 1530 dzieci i młodzieży.

Nasza pomoc była możliwa tylko dzięki Wam: współpracy z władzami 
rządowymi i samorządowymi, podmiotami i organizacjami pracującymi 
na rzecz dziecka i rodziny oraz dzięki przyjaciołom-darczyńcom naszej 
organizacji, dla których prawo dziecka do szczęśliwego dzieciństwa jest 
wartością nadrzędną.

W Polsce nadal są 73 tysiące porzuconych i osieroconych dzieci przeby-
wających w opiece zastępczej, nadal 1/5 z nich, to dzieci przebywające 
w instytucjonalnych formach opieki. Chcemy, by wszystkie dzieci wycho-
wywały się w rodzinach, dlatego nie ustajemy w wysiłkach, które mają 
prowadzić do deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Polsce.

W ciągu 2018 roku nasze Stowarzyszenie opiekowało się 385 dziećmi 
w opiece zastępczej i programach młodzieżowych i 1145 w Programach 
„SOS Rodzinie”, w 6 lokalizacjach w Polsce: w Biłgoraju, Kraśniku, Siedl-
cach, Karlinie/Koszalinie, Lublinie i Ustroniu. W minionym roku z pieczy 
zastępczej usamodzielniło się 28 podopiecznych, a 19 dzieci wróciło do 
rodziny pochodzenia.

Pamiętajmy, że opieka zastępcza, jest jak sama nazwa wskazuje „w za-
stępstwie”, czyli na czas gdy sytuacja w rodzinie poprawi się na tyle by 
dzieci mogły wrócić do swojej biologicznej rodziny. Dlatego tak ważne 
jest dla nas, o ile jest to bezpieczne dla dzieci, wspieranie kontaktów na-
szych podopiecznych z rodzinami pochodzenia i praca nad powrotem 
dzieci do domu rodzinnego. Pracujemy z rodzicami nad tym, by zmienili 
swoje życie: zerwali z nałogiem, znaleźli i utrzymali pracę, nauczyli się jak 

być dobrymi rodzicami dla własnych dzieci. I jak pokazują liczne przykła-
dy to nam się udaje!

Duże sukcesy mamy także na polu działań profilaktycznych. W naszych 
Programach „SOS Rodzinie”, w 2018 roku usamodzielniło się 31 rodzin 
z 64 dziećmi, oznacza to, że te rodziny, które jeszcze niedawno przecho-
dziły poważny kryzys, mogą już funkcjonować samodzielnie, bez regu-
larnego wsparcia specjalistów. Te rodziny umocniły się, odnalazły swoją 
drogę, a dzieci w nich żyjące nie są już zagrożone zabraniem ich do 
pieczy zastępczej.

Choć w naszym kraju działa wiele bardzo potrzebnych prorodzinnych 
rozwiązań jak chociażby „Program 500 plus”, potrzeby społeczne nadal 
są ogromne. Ciągle jeszcze na mapie Polski jest bardzo wiele miejsc, 
gdzie wyuczona bezradność, odziedziczone po przodkach postawy rosz-
czeniowe, bezrobocie, bieda i choroby paraliżują rodziców do tego stop-
nia, że nie potrafią zająć się własnymi dziećmi.

Dlatego właśnie stale rozwijamy nasze Programy „SOS Rodzinie”. 
W sierpniu 2018 rozpoczął się Program w Kraśniku, który już pod ko-
niec roku zapewnił pomoc 9 rodzinom z 21 dziećmi i stale się rozwija.  
W 2018 r. władze gminy Białogard zwróciły się do naszej organizacji 
z prośbą o objęcie działaniami Programu Umacniania Rodziny w Karlinie 
również gminy Białogard. Wierzymy głęboko, że lepiej zapobiegać niż 
leczyć i tylko długotrwałe oparte na mocnych stronach rodziny działania 
profilaktyczne mogą spowodować jej umocnienie. Dlatego to właśnie tę 
gałąź naszej działalności będziemy szczególnie rozwijać.

Działamy także bardzo aktywnie na rzecz praw naszych podopiecznych, 
uczestnicząc w prowadzonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej pracach nad projektem nowelizacji ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej. Prowadzimy także zajęcia na te-
mat pracy z dziećmi, które doświadczyły traumy dla pracowników Po-

lISt 
DyRektoRa 
kRajowego

lISt 
DyRektoRa 

kRajowego
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jak  
poMagaMy

Już 22 lata doświadczam każ-
dego dnia, jak SOS Wioski 
Dziecięce dzielą się dobrem, 
miłością. To jest najpiękniejsze 
w naszej organizacji, dzięki 
temu dzieci, młodzież, rodziny, 
rozwijają skrzydła, odzyskują 
moc! To zaszczyt tu być, pra-
cować, każdego dnia szukać 
razem najlepszych sposobów 
wspierania. Zapisać w sercu 
kolejną samodzielną osobę, 
rodzinę, to duma i radość, 
bo to owoc wysiłku Poma-
gających i TYCH, którym 
pomagamy. Dziękuję za to 
każdego dnia.

Anna Bielecka
Dyrektor ds. Rozwoju 

Programów  
w Stowarzyszeniu SOS 

Wioski Dziecięce w Polsce

Nie robimy nic 
szczególnego. 
Chcemy dać  
dzieciom to, co 
mają inne dzieci.

Hermann gmeiner,  
założyciel SOS  
Wiosek Dziecięcych

Najważniejszym aspektem 
mojej pracy jest wiara i na-
dzieja, że jesteśmy w stanie 
zaszczepić u swoich pod-
opiecznych prawidłowe 
wzorce, które kiedyś za-
owocują. Najbardziej cieszy 
mnie to co ludzkie, uśmiech 
drugiej osoby, szczęście 
w  oczach dziecka, rodzinne 
więzi czy zgrany personel. 
„Sindbad” Rodzinny Dom 
Czasowego Pobytu to nie 
tylko miejsce, w którym pra-
cuję. To drugi dom, szczęście 
i kłopoty, miejsce, w którym 
jestem emocjonalnie zwią-
zana z każdą osobą.

Elżbieta Grabowska 
Dyrektor "Sindbad"  

Rodzinnego Domu Czaso-
wego Pobytu w Ustroniu

Dla mnie wspieranie ro-
dziny to wielkie dzieło  
– misja... ponieważ spoty-
kam w pracy człowieka, 
rodzica, żonę, męża, dziec-
ko, wnuczki, wnuki, którzy 
są bardzo często ogołoce-
ni... z bycia radosnym na 
co dzień, w beznadziei ju-
tra, z emocją bezradności, 
gdzie pomimo pukania do 
drzwi – nikt nie otwiera. 
Pomoc takim osobom jest 
bardzo trudna... ale udaje 
się rzięki pracy wielu spe-
cjalistów, którzy współpra-
cują, komunikują się, z myślą 
o tym człowieku.

Michał Szwiec 
Koordynator Programu 

„SOS Rodzinie”, doświad-
czony pracownik socjalny

wiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Ośrodków Pomocy Społecznej, 
kuratorów zawodowych i społecznych, rodziców zastępczych, a także 
nauczycieli szkół i przedszkoli. Wszystko po to by dorośli, którzy mają 
systemowo pomagać skrzywdzonemu dziecku lepiej je rozumieli.

Edukujemy także rówieśników naszych podopiecznych w ramach pro-
jektu #jestemzSOS. Prowadzimy lekcje empatii i tolerancji w szkołach 
podstawowych, by zmienić postawy młodych ludzi wobec dzieci z opieki 
zastępczej i rodzin zagrożonych rozpadem.

Te wszystkie działania są możliwe tylko dzięki ludziom o wielkich sercach: 
naszym pracownikom i współpracownikom: Rodzicom SOS, ciociom 
i wujkom, pedagogom, psychologom, wychowawcom, pracownikom so-
cjalnym, wolontariuszom, partnerom lokalnym i współpracującym insty-
tucjom. Ale przede wszystkim dzięki naszym wspaniałym darczyńcom.

Wszystkim Wam, w imieniu dzieci serdecznie dziękuję za pomoc i wspar-
cie. Zobaczcie ile dobrego udało nam się razem zrobić w 2018 roku. Mam 
nadzieję, że z każdym przeczytanym zdaniem coraz mocniej będą prze-
konywały Was w słowa naszego założyciela Hermana Gmainera, że:

„Łatwiej czynić dobro, jeśli pomaga wielu”.

Miłej lektury
Z serdecznymi pozdrowieniami

Barbara Rajkowska 
Dyrektor Krajowy Stowarzyszenia  
SOS Wioski Dziecięce w Polsce

lISt 
DyRektoRa 
kRajowego
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kIM 
JESTEŚmy

obSzaRy
naSzej pRacy

TWORZymy RODZINy – OPIEKA ZASTĘPCZA  
w FoRMIe RoDzInnej
W Rodzinach SOS osierocone i opuszczone dzieci odnaj-
dują na nowo miłość, szacunek i bezpieczeństwo. W każ-
dej z rodzin wychowuje się od 5 do 8 dzieci, trafiają do 
nas głównie liczne rodzeństwa. W naszej pracy kładziemy 
duży nacisk na proces usamodzielniania wychowanków. 
Dbamy o to, by dzieci utrzymywały kontakt ze swoimi ro-
dzinami biologicznymi.

opIeka kRÓtkoteRMInowa
Prowadzimy Rodzinne Domy Czasowego Pobytu przezna-
czone dla dzieci, które w trybie interwencyjnym musiały 
opuścić środowisko rodzinne i oczekują decyzji sądu o ich 
dalszym losie.  

pRogRaMy „SoS RoDzInIe”
Wspieramy rodziny zagrożone rozpadem, dotknięte bez-
robociem, niezaradnością, zmagające się z przemocą. 
W świetlicach wsparcia dziennego pomagamy dzieciom 
pokonać trudności szkolne i rozwijać zainteresowania. 
Organizujemy im dodatkowe zajęcia i atrakcyjny wypoczy-
nek. Rodziny objęte są opieką pracowników socjalnych.

pRawa DzIecka
Rozwijamy działania promujące prawa dziecka poprzez 
szkolenia wewnętrzne, organizację konferencji naukowych 
i warsztatów dla praktyków oraz opracowanie publikacji 
wspólnie z Rzecznikiem Praw Dziecka i Fundacją Robin-
son Crusoe.

KIm JESTEŚmy
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce to organizacja 
dobroczynna, która opiekuje się opuszczonymi i osieroconymi 
dziećmi oraz tymi z rodzin dysfunkcyjnych. Działamy w Polsce od 35 
lat i mamy już pod opieką 1530 dzieci i młodzieży. Jesteśmy częścią 
międzynarodowej organizacji SOS Children’s Villages.

naSza wIzja
Każde dziecko należy do rodziny, dorasta otoczone miłością,  
szacunkiem i poczuciem bezpieczeństwa

naSza MISja
• Tworzymy rodziny dla potrzebujących dzieci
• Pomagamy dzieciom w kształtowaniu swojej przyszłości
• Uczestniczymy w rozwoju wspólnot lokalnych
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SoS 
w lIczbacH

HIStoRIa

Hermann gmeiner, twórca 
SOS Wiosek Dziecięcych 
pochodził z Austrii. Mając 5 
lat stracił matkę.  Jej ostat-
nie wypowiedziane przed 
śmiercią słowa: „Bądź za-
wsze dobry” towarzyszyły 
mu przez całe życie. Jako 
student medycyny założył 
pierwszą Wioskę Dziecięcą 
w Imst dla sierot wojennych. 
Stowarzyszeniu nadał łaciń-
ską nazwę „Societas Socia-
lis” w skrócie „SOS”. Jest to 
nawiązanie do międzynaro-
dowego hasła wzywającego 
pomocy na pełnym morzu: 
Save our Souls! (Ratujcie 
nasze dusze!)

Mamy pod opieką 1530 dzieci.

385 dzieci przebywa w pieczy zastępczej i pro-
gramach młodzieżowych, a 1145 uczestniczy w 
profilaktycznych Programach "SOS Rodzinie".

Działamy w Polsce od 35 lat.

Międzynarodowa organizacja SOS Children’s 
Villages jest obecna w 135 krajach na całym 
świecie.

1949 Hermann Gmeiner tworzy pierwszą Wioskę Dziecięcą w 
Imst w Austrii. Prosi ludzi, aby dali mu 1 szylinga, a on 
wybuduje domy dla osieroconych dzieci.

1950 SOS Wioski Dziecięce powstają w innych  
krajach w Europie

1963 SOS Wioski Dziecięce rozpoczynają działania  w Azji

1970 Powstaje pierwsza SOS Wioska Dziecięca w Afryce

1984 Rozpoczyna działanie SOS Wioska Dziecięca w Biłgoraju

2002 SOS Children’s Villages otrzymuje nagrodę Conrada 
Hiltona za działalność humanitarną na świecie

2009 Nowa strategia globalna: do 2016 roku chcemy objąć 
opieką milion dzieci na całym świecie 

2012 475 SOS Wiosek Dziecięcych na świecie;  
1270 podopiecznych w Polsce

2014 SOS Wioska Dziecięca w Biłgoraju skończyła 30 lat

2015 SOS Wioska w Karlinie kończy 10 lat

2016 Pod opieką Stowarzyszenia znajduje się prawie 1400 
dzieci

2017 Otwarcie nowego Programu „SOS Rodzinie” 
w Koszalinie

2018 Otwarcie nowego Programu „SOS Rodzinie” 
w Kraśniku

mAmy POD OPIEKą 
1530 poDopIecznycH

Prowadzimy 4 SOS Wioski Dziecięce  
w Biłgoraju, Kraśniku, Siedlcach  i Karlinie.

3 młodzieżowe Wspólnoty mieszkaniowe 
SoS w Siedlcach, Kraśniku, Koszalinie 
oraz 1 Dom młodzieży SOS w Lublinie. 

3 Rodzinne Domy Czasowego Pobytu 
– dwa w Biłgoraju i jeden w Ustroniu.

Nasze świetlice środowiskowe działają 
w ramach Programów Umacniania 
Rodziny w aż 14 lokalizacjach. 

Siedlce

Kraśnik

Lublin

Ustroń
Biłgoraj

Karlino

Koszalin
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DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA  
STOWARZySZENIA W 2018 ROKU

Każdego dnia naszymi działaniami 
na rzecz dzieci i rodzin uzupełniamy 
system pomocy społecznej w Pol-

sce, który „jest instytucją polityki społecz-
nej państwa, mającą na celu umożliwie-
nie osobom i rodzinom przezwyciężanie 
trudnych sytuacji życiowych, których nie 
są one w stanie pokonać, wykorzystując 
własne uprawnienia, zasoby i możliwości”.

Każdego dnia stawiamy dziecko w cen-
trum naszych działań, bo wiemy, że „żadne 
dziecko nie powinno dorastać samo, każde 
powinno żyć w troskliwej rodzinie stano-
wiącej część wspierającej społeczności”. 
Wierzymy, realizując misję i strategię na-
szej organizacji, że „każde dziecko ma pra-
wo rozkwitnąć”.

Dlatego wspieramy samorządy, realizu-
jąc zadania publiczne zapewniające opie-
kę zastępczą dzieciom, które ze względu 
na różne sytuacje życiowe nie mogą wy-
chowywać się ze swoimi bliskimi. 

Z tego powodu prowadzimy Program 
„SOS Rodzinie”, by tam, gdzie to możliwe 
przeciwdziałać rozdzieleniu dzieci od ro-
dziców, bliskich, by dzieci mogły dorastać 
w środowisku swojej rodziny.

Mimo pomocy finansowej państwa oraz 
zmian w polityce rodzinnej, m.in. Pro-
gram 500+, Karta Dużej Rodziny, Do-

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA  
STOWARZySZENIA W 2018 ROKU

bry Start w Polsce nadal są dzieci, któ-
re przebywają w pieczy zastępczej  
i są do niej kierowane; nadal są rodziny, 
które nie radzą sobie z wyzwaniami dnia 
codziennego i nie zapewniają swoim dzie-
ciom bezpiecznego środowiska rozwoju.

Z opublikowanego przez MRPiPS w 2017 
roku „Przeglądu systemów wsparcia ro-
dzin” wynika, że „o 9% zmniejszyła się licz-
ba osób korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej. Analiza danych wyka-
zała, że we wszystkich 16 województwach 
nastąpił spadek liczby rodzin, w szcze-

gólności rodzin z dziećmi w porównaniu 
do roku poprzedniego. Przy 6% spadku 
liczby rodzin w skali kraju, liczba rodzin 
z dziećmi zmniejszyła się o 12%”. 

Na mapie Polski maleje liczba osób, 
w tym dzieci zagrożonych ubóstwem. 
Największe trudności przeżywają rodziny 
wielodzietne – z co najmniej trójką dzieci 
w wieku 0-17 lat. Problem skrajnego ubó-
stwa dotyka również rodziny z jednym lub 
dwójką dzieci.

https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5487/14/5/1/zasieg_ubostwa_ekonomicznego_w_polsce_w_2017.pdf
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DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA  
STOWARZySZENIA W 2018 ROKU

Z pomocy społecznej ze względu 
na bezradność w sprawach opiekuńczo-
-wychowawczych i prowadzeniu gospo-
darstwa domowego w 2017 roku korzy-
stało 657 726 osób w rodzinach, z czego 
317 171 w rodzinach niepełnych i 247 966 
w rodzinach wielodzietnych.

Z danych MRPiPS wynika natomiast, 
że na podstawie 165 349 decyzji (zgod-

ność z danymi GUS dotycząca liczby 
wydanych decyzji) z pomocy korzystało 
w 267 646 osób w rodzinach niepełnych 
i 197 735 w rodzinach wielodzietnych. 

Rodziny te korzystają z oferowanego sys-
temu wsparcia, m.in. z pomocy placówek 
wsparcia dziennego oraz asystenta rodzi-
ny. Dlatego liczby decyzji przyznających 
pomoc z tytułu bezradności opiekuńczo-
-wychowawczej i prowadzenia gospodar-
stwa domowego maleją:

• 2014 – 227 343 decyzji

• 2015 – 213 209 decyzji

• 2016 – 189 182 decyzji

Liczba placówek wsparcia dziennego, licz-
ba dzieci w placówkach wsparcia dzienne-
go oraz liczba asystentów rodziny i rodzin 
korzystających z ich wsparcia w latach 
2012 – 2017 powoli wzrasta, opracowanie 
własne na podstawie danych MRPiPS.

Mimo obserwowanych przez nas pozytyw-
nych zmian w sytuacji rodzin w kraju nasza 
organizacja nadal ma jeszcze wiele do zro-
bienia, ponieważ każdego dnia obserwuje-
my dzieci, które potrzebują pomocy.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA  
STOWARZySZENIA W 2018 ROKU
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Lokalizacja
2014 2015 2016 2017 2018

przyjęcia liczba 
dzieci przyjęcia liczba 

dzieci przyjęcia liczba 
dzieci przyjęcia liczba 

dzieci przyjęcia liczba 
dzieci

Biłgoraj 4 5.80 0 5.11 0 5 6 4.6 8 4.8

Kraśnik 6 4.57 10 4.57 10 4.78 6 5 14 5.1

Siedlce 17 5.76 14 5.71 4 5.38 0 6 5 5

Karlino 17 6.36 1 6.50 0 6.55 0 6.3 0 5.4

Łącznie 44 6.62 25 5.42 14 5.42 12 5.2 27

48 rodzin 
SoS

47 rodzin 
SoS

45 rodzin 
SoS

45 rodzin 
SoS

43 
rodziny 

SoS

RoDzInna opIeka  
ZASTĘPCZA

Na koniec grudnia 2018 roku 385 dzie-
ci i młodzieży znalazło bezpieczny dom 
w Rodzinach SOS w 4 SOS Wioskach 
Dziecięcych, 3 młodzieżowych Wspól-
notach mieszkaniowych SOS, Domu 
młodzieży SOS, Programie Opieki Ogra-
niczonej, a także w Programach Opieki 
Krótkoterminowej.

W 2018 roku do rodzin SOS skierowanych 
zostało 20 dzieci, czyli o 8 więcej w stosun-
ku do roku 2017 (w roku 2016 – 14, 1 2017 
- 12). Poniższa tabela obrazuje sytuację 
przyjmowania dzieci do Rodzin SOS i śred-
nią liczbę dzieci w Rodzinie SOS w ciągu 
ostatnich 5 lat – niewątpliwie zmiany doty-
czące przyjęć dzieci  do Rodzin SOS wy-

nikają ze zmieniającej się sytuacji w kraju 
oraz z niedostatecznej liczby rodzin SOS 
w Wioskach Dziecięcych.

Do placówek opieki krótkoterminowej Pu-
chatek I i II w Biłgoraju przyjęto 3 dzie-
ci, do placówki interwencyjnej Sindbad 
w Ustroniu 13 dzieci.

Łącznie więc, do opieki zastępczej SOS 
w 2018 roku skierowanych było 43 dzieci 
z 30 rodzin (więcej o 3 dzieci w stosunku 
do 2017). Przyczyny umieszczenia dzieci 
są niezmiennie takie same, jak w latach 
ubiegłych, tj. choroba alkoholowa, prze-
moc rodzinna w tym przemoc dotycząca 
dzieci, konflikty wewnątrzrodzinne, nie-

RoDzInna opIeka  
ZASTĘPCZA

wydolność opiekuńczo – wychowawcza 
rodziców.

W ciągu roku z pieczy zastępczej SOS 
do swoich rodzin wróciło 19 dzieci, czyli o 6 
mniej niż w roku 2017. Rok 2017 był wy-
jątkowym w kwestiach reintegracji rodziny, 
nasze wcześniejsze doświadczenia w kwe-
stii powrotów dzieci do rodziny to: 2013 – 1 
dziecko, w 2014 – 13 dzieci, w 2015 – 12 
dzieci, 2016 –13 dzieci, 2017 – 25 dzieci.

To istotna zmiana, ważna dla dzieci i ich 
najbliższych. Naszymi działaniami zawsze, 
o ile sąd nie wskazał inaczej, wspieramy 
proces reintegracji rodziny. Włączamy ro-
dziców w zadania wynikające z rozwoju 
i opieki nad dzieckiem. Zależy nam, by nie 
byli tylko gośćmi w naszych programach 
ale rodzicami, rodzinami, które podejmują 
wyzwania, uczą się i rozwijają umiejętno-
ści opiekuńczo-wychowawcze, podejmują 

trudny proces leczenia uzależnienia, po-
dejmują pracę, stają się aktywnymi ludźmi, 
rodzicami, dla których najważniejsze jest 
dziecko i jego dobro. Dlatego od lat wspie-
ramy kontakty z rodzinami, z osobami waż-
nymi dla dzieci, szanujemy korzenie dzie-
ci i umożliwiamy rodzinom współpracę, 
by pomagać dzieciom rozwijać skrzydła, 
a w sytuacjach, gdy to możliwe, wracać 
do środowiska rodzinnego.

W opiece zastępczej SOS i programach 
dla młodzieży liczną grupę stanowią 
nastolatki i osoby pełnoletnie (odpo-
wiednio 14-17 latki 28%, osoby pełno-
letnie 32%).

W Rodzinach SOS pełnoletnie osoby 
stanowią ponad 8% wychowanków, 61% 
mieszkańców wspólnot młodzieżowych 
i domu młodzieży to osoby pełnoletnie.

Częstotliwość kontaktów rodziny pochodzenia
regularne nieregularne brak kontaktów

20% 15% 4,6%

Zaangażowanie rodziny pochodzenia w sprawy dziecka tak

Zaangażowanie rodziny w planowanie rozwoju dziecka 15.76%

Udział rodziny w działaniach związanych z rozwojem i opieką 7,4%
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Dlatego wiele aktywności w codziennej 
pracy związanych jest z prowadzeniem 
procesów usamodzielnień, wspieraniem 
młodzieży w zdobywaniu dodatkowych 
kwalifikacji, zdobywaniu doświadczeń 
pracy (prace wakacyjne, praktyki i staże 
zawodowe) oraz w rozwiązywaniu kwe-
stii zamieszkania po opuszczeniu opieki. 
Współpraca z partnerami jest w tych pro-
cesach nie do przecenienia: kompleksowy 
program aktywizacji społeczno-zawodo-
wej osób opuszczających placówki opie-
kuńczo – wychowawcze i rodziny zastęp-
cze Feniks II, realizowany we współpracy 
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
oraz Europejską Platformą Edukacyjną, 

warsztaty autoprezentacji, komunikacji 
i oferty pracy z Centrum Edukacji i Pracy 
Młodzieży OHP, edukacja prozdrowotna, 
socjoterapia, stypendia i ogromna pomoc 
remontowo-mieszkaniowa od Fundacji 
Benefit Systems. Władze samorządowe, 
ze szczególnym podkreśleniem wsparcia 
władz miasta Koszalin i Lublin pomagają 
nam w pozyskaniu mieszkań z własnych 
zasobów, a to tak ważne dla zaczynają-
cych samodzielne życie młodych ludzi.

Podkreślić należy, że wśród młodych doro-
słych mamy liczne grono studentów wyż-
szych uczelni – 22 osoby oraz szkół police-
alnych i pomaturalnych – 13 osób.

Do tego grona możemy dodać jeszcze 16 
studentów z Programów „SOS Rodzinie" 
(w 2017 – 12). Z radością obserwujemy 
te dane, bo one pokazują, jak rozwijają 
skrzydła dzieci i młodzież, którą wspiera-
my. Gdy zaczynaliśmy pracę profilaktycz-
ną z rodzinami 10 lat temu dzieci kończyły 
swoją edukację na poziomie szkoły zasad-
niczej, OHP. Tak jeszcze było w roku 2013, 
a potem następowała zmiana potrzeb, 
aspiracji, umiejętności, wiary we własne 
możliwości!

Przed nimi cały świat, dlatego 74 osoby 
uczyły się języka angielskiego, niemiec-
kiego, włoskiego korzystając z kursów 
on-line, dzięki pomocy  Fundacji In Spe. 

W Projekcie Afryka, piątka młodych odwie-
dziła z Fundacją Make a Change Namibię, 
by poznać piękno jej przyrody i uczyć się 
ją chronić. By troszczyć się o ziemię re-
alizowaliśmy też projekt  z edukacji eko-
logicznej „SOS Przyrodzie”. W działania 
projektowe zaangażowało się 8 zespołów 
dzieci i młodzieży z Programu SOS Karli-
no. Własny ślad na ziemi, balkon przyjazny 
pszczołom czy aplikacja ekoporady to tylko 
niektóre z pomysłów projektowych.

W  roku  2018  roku  na  bazie  rozmów  
i  analiz  w  młodzieżą  i  jej  opiekunami  
realizowaliśmy   działania   przygotowujące   
do   zamknięcia   placówki   socjalizacyjnej   
w   Kraśniku,  Młodzieżowej  Wspólnoty  
Mieszkaniowej  SOS,  która  funkcjonowa-
ła  od  2011  roku. Od września 2018 roku 
we Wspólnocie mieszkało dwóch pełnolet-
nich wychowanków, którzy po zakończe-
niu działalności placówki socjalizacyjnej 
będą korzystali z pomocy Stowarzyszenia, 
m. in. mieszkania, pomocy finansowej, 
wsparcia pracowników w realizacji Indy-
widualnych Programów Usamodzielnienia. 
Objęci zostaną Programem Opieki Ograni-
czonej. Zgodnie z art. 37 ustawy o wspie-
raniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
oraz z procesem deinstytucjonalizacji, 
młodzież pozostaje w Rodzinach SOS, 
czyli w placówkach opiekuńczo-wycho-
wawczych typu rodzinnego. Nie ma osób 
chętnych do skorzystania z pomocy Mło-

dzieżowej Wspólnoty Mieszkaniowej, jako 
placówki socjalizacyjnej. W związku z tym 
zasadne było zamknięcie Wspólnoty i za-
pewnienie młodzieży innych możliwości 
wsparcia w ramach Stowarzyszenia SOS 
Wioski Dziecięce w Polsce. W/w działania 
realizowane były na podstawie uchwa-
ły Nr 49/2018 Zarządu Stowarzyszenia 
„SOS Wioski Dziecięce w Polsce” z dnia 
29 września 2018 r.

W maju w Kraśniku odbył się poprze-
dzony wieloma rozmowami z władzami 
miasta i powiatu warsztat planowania 
rozwoju usług SOS w lokalizacji Kraśnik. 
Przygotowany plan uwzględniał w/w dzia-
łania. W ramach przygotowania do zmian 
wspierających pracę z młodzieżą opra-
cowane zostały założenia koncepcyjne 
Programu  Mieszkań Chronionych  SOS, 
a także założenia Centrum Pomocy Spe-
cjalistycznej i struktury zarządzania działa-
niami SOS w Kraśniku, które w drugiej po-
łowie roku 2018 rozszerzyliśmy o Program 
Umacniania Rodziny.

RoDzInna opIeka  
ZASTĘPCZA

RoDzInna opIeka  
ZASTĘPCZA
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UmACNIANIE 
RoDzIny

Prowadzimy 6 Programów Umacniania Rodziny (Karlino, Lublin, Biłgoraj, Siedlce, 
Koszalin, Kraśnik) w 16 lokalizacjach, a naszych 14 świetlic funkcjonuje w: 

Lp. LOKALIZACJA ŚWIETLICy gMIna SoS RoDzInIe

1. Karlino

Gmina Karlino

„SOS Rodzinie” Karlino

2. Lubiechowo 

3. Karścino

4. Kruków

5. Kraśnik Koszaliński
Gmina Biesiekierz

6. Parsowo

7. Bukowa

Gmina Biłgoraj „SOS Rodzinie” Biłgoraj8. Gromada

9. Wola Dereźniańska

10. Domanice
Gmina Domanice

„SOS Rodzinie” Siedlce
11. Olszyc Szlachecki

12. Grala
Gmina Skórzec

13. Nowaki

14. Lublin Miasto Lublin „SOS Rodzinie” Lublin

15. Kraśnik Miasto Kraśnik „SOS Rodzinie” Kraśnik

16. Koszalin Miasto Koszalin  „SOS Rodzinie” Koszalin

RoDzInna opIeka  
ZASTĘPCZA
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UmACNIANIE 
RoDzIny

Razem z naszymi darczyńcami i partne-
rami w 2018 roku pomagaliśmy łącznie 
471 rodzinom, w których wychowywało 
się 1232 dzieci. Samodzielnymi stało się 
31 rodzin – jest to mniej niż w roku ubie-
głym (38 rodzin). Usamodzielnienia rozpa-
trywane były indywidualnie, a ostateczna 
decyzja zależała od oceny faktycznego 
poziomu funkcjonowania rodziny. Z innych 
przyczyn Program „SOS Rodzinie” opuści-
ło 10 rodzin.

W strukturach „SOS Rodzinie”, zgodnie 
z poniższą tabelą, na koniec 2018 r. znaj-
dowało się  430 rodzin, zapewniających 
opiekę dla 1145 dzieciom i młodzieży. Po-
moc świadczona była w miejscu zamiesz-
kania rodzin i w placówkach wsparcia 
dziennego, które prowadzimy w ramach 
„SOS Rodzinie”.

Problemy codzienne rodzin objętych 
wsparciem „SOS Rodzinie” przekładają się 
na poziom ryzyka. Poniższy wykres ob-

razuje strukturę beneficjentów w podziale 
na obserwowany poziom ryzyka.

 Jak wynika z wykresu najczęściej  pracuje-
my z rodzinami, które oceniane są jako ta-
kie, w których ryzyko separacji jest niskie. 
Jednakże i w tych przypadkach pomoc 
pracowników „SOS Rodzinie” jest zasadna 
m.in. w zakresie kształtowania i rozwija-
nia umiejętności wychowawczych. Liczba 
rodzin z zaklasyfikowanym wysokim ry-
zykiem nieznacznie (1%) spadła w porów-
naniu z rokiem ubiegłym i wynosi 12%. 
O 1 punkt procentowy w stosunku do 2017 
roku zwiększyła się liczba rodzin z niskim 
ryzykiem lub jego brakiem. Poprawy sytu-
acji rodzin należy upatrywać w działającym 
w kraju programie Rodzina 500+ oraz wy-
tężonej pracy zespołów „SOS Rodzinie”.

We wsparciu „SOS Rodzinie” przeważają-
cą grupą są dzieci w wieku 6-13 lat, sta-
nowią one niemalże połowę dzieci jakim 
pomagamy. Blisko 17% naszych benefi-
cjentów jest pełnoletnich.

UmACNIANIE 
RoDzIny

Lokalizacja Dzieci i młodzież Rodziny
Rodziny  

usamodzielnione 
(liczba dzieci) 

Rodziny opuszczające  
program z innych  

powodów 
(liczba dzieci)

Lublin 87 38 3 (5) 2 (4)

Karlino 270 98 5 (9) 4(4)

Siedlce 393 131 6 (13) 0

Biłgoraj 299 129 17 (37) 3 (11)

Koszalin 75 25 0 1 (4)

Kraśnik 21 9 0 0

Razem  1145 430  31 (64)  10 (23)

Poziom ryzyka

47%10%

12%

31%

brak niski umiarkowany wysoki

0-3 lata
4-5 lat
6-13 lat

18+
14-17 lat

Liczba dzieci

553

191

128

122
89
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UmACNIANIE 
RoDzIny

W sierpniu 2018 roku rozpoczął działanie 
Program „SOS Rodzinie” w Kraśniku. Zespół 
tworzą  trzy osoby – koordynator, pracownik 
socjalny i psycholog. Siedziba Programu zo-
stała zlokalizowana na osiedlu Piaski w lokalu 
SOS Wiosek Dziecięcych. W końcówce roku 
zespół „SOS Rodzinie” Kraśnik zapewnił po-
moc 9 rodzinom z 21 dziećmi.

W 2018 r. władze gminy Białogard w wyni-
ku kontroli Urzędu Wojewódzkiego zwróciły 
się do naszej organizacji z prośbą o obję-
cie działaniami Programu „SOS Rodzinie” 
w Karlinie również gminy Białogard. Bez-
pośrednią przyczyną była wynikająca z za-
leceń pokontrolnych potrzeba utworzenia 
Placówki Wsparcia Dziennego w tej gminie. 
Działania mamy rozpocząć w 2019 roku. 

Projekty realizowane w ramach Progra-
mów „SOS Rodzinie” w 2018 roku

Żółty talerz

We wrześniu 2018 roku po raz trzeci wraz 
z Kulczyk Foundation przystąpiono do re-
alizacji projektu „Żółty talerz”. Tym razem 

dożywianiem objęto 430 dzieci z 14 lokali-
zacji. Projekt Żółty Talerz to ciepły, zdrowy 
posiłek dla każdego dziecka, które uczęsz-
cza do świetlic i punktów prowadzonych 
przez pracowników „SOS Rodzinie”. W tej 
edycji przedstawiciele trzech zespołów 
„SOS Rodzinie” (Koszalin, Karlino, Siedl-
ce) wzięli udział w warsztatach dotyczą-
cych zdrowego żywienia, realizowanych 
w Pracowni Efektu Domina w Warszawie.

Regionalny Program Operacyjny Biłgoraj
W 2018 r. pozyskano również fundusze 
na realizację w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego dla Województwa 
Lubelskiego z priorytetu XI, Działania 11.2 
Usługi Społeczne i zdrowotne. We wniosku 
konkursowym, w ramach projektu „Chcę, 
mogę, potrafię” zakładane jest przeciwdzia-
łanie wykluczeniu społecznemu poprzez 
wzrost dostępności usług specjalistycznych 
dla 53 osób, mieszkańców gminy miejskiej 
i wiejskiej Biłgoraj, w okresie od 01.10.2018 
do 30.09.2021. Projekt opiewa na kwotę 305 
769,82 PLN. Projekt jest w toku, po udanej 
rekrutacji beneficjentów.

UmACNIANIE 
RoDzIny

% dzieci
0-3 lata 4-5 lata 6-13 lat 14-17 lat 18+

10,77% 7,86% 48,81% 16,86% 15,71%
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W roku 2018 znów wiele mówiło 
się o ochronie dzieci w Pol-
sce.  Kontynuowany był dialog 

publiczny dotyczący  kar fizycznych 
dzieci.  Z badań przeprowadzonych 
przez Rzecznika Praw Dziecka w 2018 
roku wynika, że społeczna aprobata dla 
bicia/uderzania dziecka jest nadal nie-
pokojąco wysoka. Aż 43% badanych 
akceptuje tzw. klapsy, a blisko jedna 
czwarta badanych uważa, że „lanie” 
jeszcze nikomu nie zaszkodziło.1

Dyskusja toczyła się również wokół praw 
dzieci ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi. Zajmujemy się tymi potrzebami, 
bo wiemy, że środowisko szkoły może po-
móc w zdrowieniu, kompensacji, reedukacji, 
musi tyko mieć do tego zasoby. O naszych 
działaniach na rzecz pomocy dzieciom 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
wynikającymi z traumatycznych doświad-
czeń dzieciństwa, w dalszej części raportu.

„Żałuję tylko jednej rzeczy – mogłam 
zrobić więcej”2

Te słowa Ireny Sendlerowej, której rok ob-
chodziliśmy w Polsce w 2018 roku, powin-
ny być dla nas codziennym wyzwaniem, 
by nie przestawać słuchać dzieci, odpo-
wiadać na ich potrzeby i chronić je. Dla-

tego, realizujemy słowa Polityki SOS Chil-
dren’s Villages, Obietnica Opieki SOS:

Słuchamy dzieci, aby zrozumieć co dla nich 
oznacza bezpieczeństwo i bezpieczne śro-
dowisko w życiu codziennym, w otoczeniu 
rodziny, rówieśników, opiekunów i społeczno-
ści. Traktujemy opinie dzieci z powagą i roz-
ważamy ich wkład w planowanie oraz wdra-
żanie działań na rzecz ochrony dziecka.3

Od 2008 roku stosujemy przyjętą przez or-
ganizację parasolową SOS Children’s Villa-
ges International „Politykę ochrony dziecka” 
(dalej: POD). Od tego czasu POD jest ele-
mentem programu orientacyjnego każdego 
pracownika i współpracownika Stowarzy-
szenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.

Poniższa tabela prezentuje przeprowa-
dzone w 2018 roku szkolenia:

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce 
zwraca szczególną uwagę na podnosze-
nie świadomości  pracowników i współ-
pracowników Stowarzyszenia na temat 
praw dziecka, a w razie jakiejkolwiek in-
formacji o potencjalnej krzywdzie dziecka 
na szybkie i właściwe reagowanie na nią. 
Przykładamy również wagę do działań za-
pobiegawczych organizując szkolenia te-
matyczne, których celem jest podniesienie 
umiejętności osób współpracujących i pra-

cowników Stowarzyszenia SOS Wioski 
Dziecięce w Polsce. Jednym z dokumen-
tów POD w Polsce jest „Obowiązek zgła-
szania przestępstw organom ścigania”, 
analizujący polski stan prawny w zakresie 
ochrony dziecka. Jego celem jest ułatwie-
nie pracownikom i współpracownikom Sto-
warzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Pol-
sce stosowania POD zgodne z przepisami 
krajowymi4.

Miejsce Data Liczba 
uczestników Odbiorcy

Biuro Krajowe  
Warszawa 18.07.26 6 osób Pracownicy biura krajowego

Wioska Dziecięca 
Kraśnik 18.10.17-18 24 osoby

Pracownicy WD w Kraśniku, Programu SOS 
Siedlce, Programu SOS Biłgoraj, Programu SOS 

Karlino, RDCP Sindbad w Ustroniu
Program SOS  

Karlino 18.11.07-08 10 osób Pracownicy Programu SOS Karlino

ocHRona 
pRaw DzIecka

1http://brpd.gov.pl/ Postawy wobec przemocy w wychowaniu – 
Raport 2018, opublikowany na http://brpd.gov.pl/
2 http://roksendlerowej.pl/cytaty/

3SOS Children’s Villages, Obietnica opieki SOS – polityka/dokument organizacji
4Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wraz z aktami wykonawczymi; Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie wraz z obowiązującymi aktami wykonawczymi; Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karnym, ustawa o postępowaniu w spra-
wach nieletnich, Kodeksie postępowania karnego; Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.
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Celem rzecznictwa podejmowa-
nego przez Stowarzyszenie SOS 
Wioski Dziecięce w Polsce jest 

pełna implementacja praw dziecka 
w naszym kraju. Dlatego współpracuje-
my z władzami rządowymi i samorządo-
wymi oraz innymi organizacjami poza-
rządowymi, by zgodnie z przyjętą przez 
nas definicją rzecznictwa, systematycz-
nie i procesowo wpływać na zmiany pra-
wa, stosunków społecznych i praktyk 
mających na celu poprawę jakości ży-
cia osób z grup defaworyzowanych lub 
pozbawionych praw. Grupą, na rzecz 
której prowadzimy działania są dzieci 
z rodzin w kryzysie, zagrożonych utratą 
pieczy rodzicielskiej lub dzieci pozba-
wione opieki rodzicielskiej. 

W związku z ogłoszonymi przez Minister-
stwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
pracami nad projektem nowelizacji ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy za-
stępczej dn. 20 kwietnia 2018 roku, Sto-
warzyszenie przygotowało i przekazało 
na ręce pracowników Departamentu Poli-
tyki Rodzinnej propozycje zmian w ustawie 
wynikające z doświadczenia pracy w tere-
nie, nakierowane na dalszą deinstytucjo-
nalizację pieczy zastępczej. Konsekwent-
nie uczestniczyliśmy w dalszych pracach 
konsultacyjnych, jako strona społeczna, 
m.in. poprzez udział w spotkaniach orga-
nizowanych przez ministra Bartosza Mar-

czuka (18 maja, 29 maja i 20 czerwca) 
oraz przedłożyliśmy propozycje rozwiązań 
i uwagi dotyczące zasad połączenia planu 
pracy z rodziną i planu pomocy dziecku 
w jeden plan pod nazwą: plan pracy z ro-
dziną i dzieckiem.

Przeanalizowaliśmy też krajowe praktyki 
innych organizacji pozarządowych zwią-
zane z prowadzeniem rodzinnej pieczy za-
stępczej, by przygotować się do rozwiązań 
umożliwiających prowadzenie w naszej or-
ganizacji rodzin zastępczych i rodzinnych 
domów dziecka.

Nie były to jedyne działania związane 
w realizacją procesu deinstytucjonaliza-
cji w naszej organizacji. Przygotowaliśmy 
koncepcję projektu rzeczniczego, który 
we współpracy z lokalnymi partnerami 
z Biłgoraja i Koszalina będziemy realizo-
wali w 2019 roku. Przedmiotem projektu 
jest znaczenie diagnozy w pracy z rodzi-
ną przeżywającą trudności w wypełnia-
niu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 
Deinstytucjonalizacja obejmuje bowiem 
profilaktykę, która przeciwdziała umiesz-
czaniu dzieci w opiece zastępczej, przez 
zapewnienie odpowiednich form wsparcia 
rodziny w środowisku lokalnym. Kluczo-
wa w tym procesie jest diagnoza zasobów 
i wyzwań rodziny.

Praca z dzieckiem z doświadczeniem 
traumy – dzielenie się wiedzą i do-
świadczeniem

Bazując na wieloletnich doświadczeniach, 
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce 
w Polsce opracowało ofertę edukacyjną 
skierowaną do nauczycieli szkół i przed-
szkoli. Widząc zasadność i zapotrzebowa-
nie na rozumienie zjawiska traumy relacyj-
nej poszerzyliśmy krąg odbiorców projektu 
o pracowników systemu wsparcia dziecka 
i rodziny tj. Powiatowych Centrów Pomo-
cy Rodzinie, Ośrodków Pomocy Społecz-
nej, kuratorów zawodowych i społecznych, 
rodziców zastępczych. Jego celem było 
szerzenie wiedzy nt. źródeł zachowań 
oraz strategii dzieci, które doświadczyły 
złożonej traumy rozwojowej (relacyjnej), 
a które to zachowania stanowią wyzwania 
dla rodziców SOS, rodziców zastępczych, 
wychowawców w placówkach opiekuńczo-
-wychowawczych oraz nauczycieli szkół 
i przedszkoli. W 2018 roku pracownicy na-
szej organizacji przeprowadzili szkolenia:

• „Zranione dziecko w szkole – wpływ 
traumy na rozwój dziecka” - szkolenie dla 
pracowników szkół podstawowych i gim-
nazjalnych zorganizowane w współpra-
cy z Fundacją In Spe w Toruniu (ok. 250 
uczestników ) oraz dla pracowników Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kra-
śniku (ok. 30 uczestników)

DZIAŁANIE 
RzecznIcze
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• „Opieka nad dzieckiem z doświadcze-
niem traumy – wyzwania, wskazówki, re-
komendacje” - szkolenie dla kuratorów 
zawodowych i społecznych sądu rodzinne-
go i opiekuńczego w Kraśniku (30 uczest-
ników) oraz dla rodziców zastępczych 

i pracowników PCPR w Kraśniku (ok. 50 
uczestników)

Koalicja na Rzecz Rodzinnej Opieki Za-
stępczej

Od wielu lat, jako organizacja członkow-
ska Koalicji reprezentujemy jej działania 
na forum międzynarodowym:

• w ramach struktur Eurochild - udział 
w spotkaniu walnym w Brukseli w maju 
2018 roku, opracowanie informacji doty-
czącej stanu deinstytucjonalizacji i sytu-
acji dzieci w pieczy w Polsce w ramach 
inicjatywy Eurochild, opracowania al-
ternatywnych wersji Zaleceń Rady Unii 
Europejskiej dla poszczególnych krajów 
członkowskich nt. sytuacji dzieci,

• współpraca przy opracowywaniu wkładu 
pisemnego dla Komitetu Praw Dziecka 
ONZ w ramach Uproszczonej Procedu-
ry Raportowania w zakresie wdrożenia 
przez Państwo zapisów wynikających 
z Konwencji o prawach dziecka.

DZIAŁANIE 
RzecznIcze
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Swoje główne cele Program SOS Bił-
goraj realizował we współpracy z wła-
dzami samorządowymi, na podstawie 
zawartych umów dotyczących wsparcia 
realizacji zadania publicznego z zakresu 

wspierania rodziny i systemu pieczy za-
stępczej:

Prowadzenie na terenie Powiatu Biłgo-
rajskiego w ramach Programu SOS Wio-
sek Dziecięcych Biłgoraj 14 placówek 
opiekuńczo-wychowawczych typu ro-
dzinnego; w ramach realizacji tego zada-
nia współpracowaliśmy z 16 powiatami.

Prowadzenie placówki wsparcia dzienne-
go oraz prowadzenie zajęć z programem 
profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, 
w szczególności pochodzących z rodzin 
z problemem alkoholowym w placówce 
wsparcia dziennego – podpisano 2 umo-
wy z Gminą Biłgoraj.

W ciągu całego 2018 roku z pomocy 
Programu SOS Wiosek Dziecięcych Bił-
goraj korzystało 376 dzieci i młodzieży 
oraz młodych dorosłych, ponadto 221 
Rodziców i opiekunów z Programu „SOS 
Rodzninie”.

W 2018 roku do Programu Biłgoraj przy-
jętych zostało: do Programu „SOS Ro-
dzinie” – 87 dzieci i młodzieży z 42 ro-
dzin, do Rodzin SOS przyjęto 5 dzieci 
z rodzin biologicznych, 2 dzieci z Pogo-
towia Opiekuńczego, 1 dziecko z rodziny 
zastępczej, do RD Puchatek I i II przyję-
to 2 dzieci z rodziny biologicznej i jedno 
dziecko z rodziny zastępczej. 

PROGRAm SOS WIOSEK DZIECIĘCyCH W BIŁGORAJU
SOS WIOSKA DZIECIĘCA W BIŁGORAJU

P rogram SOS Wiosek Dziecięcych 
Biłgoraj funkcjonuje od pięciu lat. 
W skład Programu wchodzi: 14 

placówek opiekuńczo-wychowawczych 
typu rodzinnego – Rodziny SOS i Rodzin-

ne Domy „Puchatek” I i II oraz Program 
Umacniania Rodziny „SOS Rodzinie”, wraz 
z Placówką Wsparcia Dziennego “Skrzy-
dła” w Bukowej z filiami w Gromadzie i Woli 
Dereźniańskiej.

PROGRAm SOS WIOSEK DZIECIĘCyCH W BIŁGORAJU
SOS WIOSKA DZIECIĘCA W BIŁGORAJU

Dane statystyczne 31.12.2018 r.

Program Biłgoraj

Liczba dzieci w Placówce 
Opiekuńczo-Wychowawczej 

Rodzinny Dom  
„Puchatek” I i II

13

Liczba dzieci w rodzinach SOS 53

Opieka nad 
młodzieżą

Liczba młodych ludzi 
w MWM 0

Liczba młodych ludzi 
w SIL (z rodzin SOS 

i MWM) 
1

Liczba podopiecznych, którzy wrócili do 
rodzin pochodzenia w ciągu 2018 r. 6

Dzieci 0-17 lat w rodzinach  
biologicznych  

(Program „SOS Rodzinie")
276

Młodzi dorośli 18+ 
w rodzinach biologicznych 

(Program „SOS Rodzinie" )
19

Rodzice/opiekunowie 
(Program „SOS Rodzinie” ) 221
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Program SOS Biłgoraj działaniami profi-
laktycznymi Programu Umacniania Rodzi-
ny „SOS Rodzinie” oprócz gminy Biłgoraj 
(83 rodziny) i miasta Biłgoraj (46 rodzin) 
obejmował w 2018 roku 1 rodzinę w gminie 
Biszcza. 

Kontynuowana jest współpraca Programu 
SOS Biłgoraj z 20 partnerami.

Dzięki wdrożeniu projektu pt. „Chcę, mogę, 
potrafię – program wspierania rodzin  
w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wycho-
wawczych” (konkurs Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Lubel-
skiego na lata 2014-2020), zrekrutowano 
14 nowych rodzin i 1 objętą dotychczas 
wsparciem Programu Umacniania Ro-
dziny „SOS Rodzinie”; dla rodzin tych 
dedykowane są specjalistyczne usługi 
poradnicze (wsparcie psychologa, psy-
choterapeuty, terapeuty SI oraz prawni-
ka), a także wsparcie pracownika zarzą-
dzającego przypadkami poprzez pracę  
w środowisku domowym.

Zadbano o rozwój spektrum zajęć dla dzie-
ci i wsparcia rodziców z miasta Biłgoraj. 
Dzieci z „SOS Rodzinie”, zostały włączo-
ne do zajęć plastycznych z elementami 
motoryki małej ręki, zajęć „majsterkow-
ni” prowadzonych w Programie; zorga-
nizowano cykliczne zajęcia plastyczne  
w pracowni Programu oraz: ognisko, wyj-

ścia do kina, kręgielni nad zalew czy na lo-
dowisko. Zarówno dzieci, jak i rodzice ko-
rzystali ze wsparcia psychologa.

Okazją do integracji Rodzin z Programu 
„SOS Rodzinie” oraz Rodzin SOS był 
Dzień Dziecka i Rodziny (piknik, atrakcje 
dla dzieci, grillowanie i wspólne zabawy, 
ale także wspólne wysłuchanie prelekcji 
nt. rodzicielstwa zastępczego, roli wię-
zi w wychowaniu dzieci). Dzieci wzięły 
udział w Biegu Puchatków oraz uczestni-
czyły w konkursie plastycznym o prawach 
dziecka.

Zdrowie dziecka jest ważne dla każdego 
opiekuna, dlatego podjęliśmy współpracę z:

• Roztoczańską Szkołą Ultrasonografii, 
która realizuje program bezpłatnych ba-
dań USG jamy brzusznej i tarczycy dla 
dzieci. W ramach tej współpracy odbyła 
się pierwsza tura przesiewowych badań 
USG dla 35 podopiecznych z Rodzin 
SOS i RD Puchatek. W wyniku możli-
wości przeprowadzenia nieinwazyjnych, 
a zarazem szczegółowych badań opie-
kunowie mogli bezpłatnie skontrolować 
stan zdrowia dzieci. Bezpłatne badania 
dla Programu Biłgoraj będą kontynu-
owane w 2019r.; 

• DENTOBUS-em, który został zaproszo-
ny do Programu. W dniach 20-24 sierp-

Lokalizacja Biłgoraj

Liczba podopiecznych 
w rodzinach SOS 53

Liczba młodzieży w MWM 0

Liczba młodych w opiece  
ograniczonej (SIL) 1

Liczba rodzin SOS
11 (w tym 5 rodz. prowadzonych przez 
wychowawców, 1 prowadzona przez  

wychowawcę p.o. matki.)

Średnia liczba dzieci–podopiecznych w rodzinie SOS 5

Liczba podopiecznych, które wróciły  
do rodzin pochodzenia w ciągu 2018 r. 2

Liczba usamodzielnionych podopiecznych  
w ciągu 2018 r. 1

nia 2018 r. podopieczni z Programu 
Biłgoraj uczestniczyli w bezpłatnym 
przeglądzie jamy ustnej oraz lakiero-
waniu zębów i ich leczeniu wykony-
wanym przez lekarza dentystę w mo-
bilnym gabinecie stomatologicznym. 

W profilaktycznym przeglądzie zębów 
przez pięć dni łącznie udział wzięło 95 
podopiecznych: 45 z Rodzin SOS, 14 
z RD Puchatek I i II oraz 36 z Progra-
mu „SOS Rodzinie”.

Lokalizacja Liczba dzieci 
(kumulacja 01.01-31.12.18)

Liczba dzieci, które wróciły do rodzin 
pochodzenia w ciągu 2018 r.

Biłgoraj: 
Placówka Opiekuńczo-Wychowaw-
cza-Rodzinny Dom „Puchatek” I i II

20 4

Rodzinna Opieka Zastępcza – Rodziny SOS – dane 31.12.2018

Opieka w Rodzinnych Domach „Puchatek” I i II - dane 31.12.2018

PROGRAm SOS WIOSEK DZIECIĘCyCH W BIŁGORAJU
SOS WIOSKA DZIECIĘCA W BIŁGORAJU

PROGRAm SOS WIOSEK DZIECIĘCyCH W BIŁGORAJU
SOS WIOSKA DZIECIĘCA W BIŁGORAJU
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Na terenie miasta dzieci objęte były różnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 
rozwoju zainteresowań.

Rodziny SOS Puchatek

Typ szkoły Ogółem Liczba Ogółem Liczba

nie  
uczęszczający 53 0 13 3

Przedszkole 53 2 13 4

Szkoła  
podstawowa 53 40 13 6

Gimnazjum 53 7* 0 0

zSz 53 3* 0 0

Technikum 53 1 0 0

Studium 53 0 0 0

Studia 53 0 0 0

Przedszkolaki i uczniowie – w przedziałach szkolnych (31.12.2018) Zajęcia dodatkowe (Rodziny SOS + RD Puchatek I i II)

* - jeden podopieczny kontynuuje naukę w gimnazjum w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapeutycznym, jedna podopieczna 
w szkole podstawowej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapeutycznym i jeden podopieczny kontynuuje naukę w ZSZ w Mło-
dzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

Forma wsparcia Rodzaj zajęć
Liczba dzieci

Rodziny SOS RD Puchatek Razem

Zajęcia  
specjalistyczne

Psychoterapia 5 0 5

Wczesne Wspomaganie Rozwoju 0
5 (zajęcia z ele-

mentami WWR na 
terenie domu)

0

Zajęcia  
specjalistyczne

Integracja sensoryczna 3 0 3

Warsztaty terapeutyczne 0 0 0

Terapia biofeedback 1 0 1

Zajęcia wspiera-
jące rozwój  

talentów i zaint-
eresowania

Szkoła muzyczna – nauka śpiewu 1 0 1

Nauka tańca 1 0 1

Nauka pływania 12 1 13

Nauka gry na pianinie 1 0 1

Zajęcia teatralno-taneczne 8 0 8

Szkółka piłki nożnej 7 0 7

Szkoła muzyczna – nauka gry na gitarze 1 0 1

Warsztaty dziennikarskie 1 0 1

Trening karate 1 0 1

Zajęcia z robotyki 1 0 1

Zajęcia teatralne w MDK 1 0 1

PROGRAm SOS WIOSEK DZIECIĘCyCH W BIŁGORAJU
SOS WIOSKA DZIECIĘCA W BIŁGORAJU

PROGRAm SOS WIOSEK DZIECIĘCyCH W BIŁGORAJU
SOS WIOSKA DZIECIĘCA W BIŁGORAJU
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Ponadto w szkołach dzieci uczęszczały na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 
wyrównawcze, SKS. 

Forma wsparcia Rodzaj zajęć
Ilość dzieci

Rodziny SOS RD Puchatek Razem

Indywidualne zaję-
cia z dziećmi

Zajęcia terapeutyczne z psychologiem dla dzieci i młodzieży z 
trudnościami emocjonalnymi i społecznymi 22 19 41

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży sprawiających 
trudności wychowawcze prowadzone  przez  pedagoga 12 1 13

Zajęcia  
specjalistyczne

ART- Trening Kontroli Złości 17 1 18

Psychodrama 4 5 9

Spotkania psychologa w rodzinie 14 0 14

Spotkania pedagoga w rodzinie 14 0 14

Reedukacja 18 6

Zajęcia  
specjalistyczne

Zajęcia logopedyczne 6 9 15

Orientacja szkolno-zawodowa 20 0 20

Edukacja seksualna 5 0 5

Dodatkowe  
wsparcie  

edukacyjne

Korepetycje z języka niemieckiego 2 0 2

Korepetycje z języka angielskiego 30 1 31

Korepetycje z matematyki 25 0 25

Zajęcia wyrównawcze z matematyki z pedagogiem 5 0 5

Zajęcia wyrównawcze z fizyki z pedagogiem 1 0 1

Zajęcia wyrównawcze z chemii z pedagogiem 1 0 1

Korepetycje z języka polskiego 0 1 1

Zajęcia plastyczne z elementami małej motoryki ręki 9 8 17

Zajęcia plastyczne 19 1 20

Zajęcia techniczne 11 0 11

Zajęcia komputerowe z pedagogiem 12 0 12

Zajęcia sportowe 15 6 21

Rozwój  
samorządności

Samorząd 10 0 10

Gazetka “Nasze SOS” 6 0 6

Harcerstwo 25 1 26

Na terenie Wioski, dzieci uczestniczyły w następujących zajęciach:

PROGRAm SOS WIOSEK DZIECIĘCyCH W BIŁGORAJU
SOS WIOSKA DZIECIĘCA W BIŁGORAJU

PROGRAm SOS WIOSEK DZIECIĘCyCH W BIŁGORAJU
SOS WIOSKA DZIECIĘCA W BIŁGORAJU
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Ważnym działaniem roku 2018 była praca 
nad motywacją dzieci i młodzieży do na-
uki, jej efektem są wyniki na koniec roku 
szkolnego. Największy sukces odniosła 
dziewczynka, która poprawiła średnią 
ocen z 3,67 w I semestrze, na 4,47 w II se-
mestrze. 

Kolejnym obszarem, nad którym praco-
waliśmy w 2018 roku, było wzmacnianie 
integracji społeczności rodzin SOS. W mi-
jającym roku odbyło się 7 wyjazdów dy-
daktyczno-integracyjnych dla Rodzin SOS. 
Nie zabrakło również imprez sportowych. 
Najważniejszym wydarzeniem był rozgry-
wany na Stadionie Narodowym w War-
szawie mecz Polska – Litwa, następnie 

rodzinny wyjazd do Rzeszowa na klubowe 
mistrzostwa świata w piłkę siatkową. 

Podążając za potrzebami podopiecznych 
i wymaganiami stawianym przez rozwi-
jającą się technologię informatyczną, or-
ganizowano spotkania, podczas których 
dzieci mogły zapoznać się z elementami 
tworzenia oprogramowania komputero-
wego.  Przy zaangażowaniu pracowni-
ków Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
w Lublinie, dzieci mogły zapoznać się  
z zasadami kodowania, przy wykorzysta-
niu gry edukacyjnej Scotty Go. Z kolei pod-
czas  spotkania przeprowadzonego przez 
Mobilnego Doradcę Sektora 3.0. zainte-
resowani trenowali podstawowe techniki 
kodowania za pomocą gry komputerowej 
Lightbot Hour, planszowych gier edukacyj-
nych oraz z wykorzystaniem robota Pho-
ton. Ponadto przeprowadzono szkolenie 
dla wychowawców z tego zakresu. Zapre-
zentowane zostały metody, które można 
wykorzystać w pracy z dziećmi przy wyko-
rzystaniu nowinek technicznych. 

PROGRAm SOS WIOSEK DZIECIĘCyCH W BIŁGORAJU
SOS WIOSKA DZIECIĘCA W BIŁGORAJU

PROGRAm SOS WIOSEK DZIECIĘCyCH W BIŁGORAJU
SOS WIOSKA DZIECIĘCA W BIŁGORAJU
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Program Umacniania Rodziny „SOS 
Rodzinie”, funkcjonujący w ramach 
Programu SOS Wiosek Dziecięcych Bił-
goraj wspierał na koniec 2018 roku 130 
rodzin, z 27 miejscowości w powiecie 
biłgorajskim (z czego 46 rodzin w mie-
ście Biłgoraj). 

W rodzinach objętych Programem wy-
chowuje się 295 dzieci i młodzieży. 
W świetlicach zlokalizowanych w Bukowej, 
Gromadzie oraz Woli Dereźniańskiej z róż-
norodnej oferty zajęć skorzystało w skali 
roku łącznie 276 dzieci.

10 stałych pracowników wspierało rodziny 
i dzieci; 4 wolontariuszy pomagało w świe-
tlicach podczas prowadzenia zajęć dla 
dzieci; 1 wolontariusz - prawnik - udzielił 5 
rodzinom, nieodpłatnie, porad prawnych.

W bieżącym roku pracownicy „SOS Ro-
dzinie” skupiali swoją pracę z rodzicami 

i dziećmi szczególnie w obszarze roz-
woju wiedzy z zakresu zagrożeń wynika-
jących z korzystania z Internetu. W Pla-
cówce Wsparcia Dziennego „Skrzydła” 
w Bukowej oraz jej filiach w Gromadzie 
i w Woli Dereźniańskiej odbyły się spotka-
nia z funkcjonariuszami biłgorajskiej Policji. 
Podopieczni zostali zapoznani z pojęciem 
cyberprzemocy i uwrażliwieni na koniecz-
ność zachowania ostrożności podczas 
korzystania z Internetu, m.in. przed zawie-
raniem nowych znajomości w sieci oraz 
podawaniem swoich danych osobowych. 
W celu poprawy bezpieczeństwa dzieci 
korzystających z Internetu zarówno w do-
mach jak i w świetlicach zorganizowano 
spotkanie szkoleniowe dla pracowników 
Programu „SOS Rodzinie" oraz rodziców/
opiekunów z radcą prawnym nt.: „Konse-
kwencji wynikających z nieuprawnionego 
korzystania i umieszczania informacji i da-
nych w sieci”. Dzieci i młodzież byli zapro-

pRogRaM „SoS RoDzInIe”
W BIŁGORAJU

Lokalizacja Dzieci 0-17 lat Młodzi dorośli 18+ Rodziny Liczba rodziców /  
opiekunów

BIŁGORAJ  
(27 miejscowości) 276 19 130 221

Program FS
Rodziny, które opusciły program - 

samodzielne

(podać tez łączną liczbę dzieci)

Rodziny, które opuściły program 
z innych przyczyn (podać tez łączną 

liczbę dzieci) 

Łączna liczba rodzin, które opuściły 
program

BIŁGORAJ 17 (45) 3 (12) 20

szeni do udziału w konkursie plastycznym 
pt. „Bezpieczeństwo w sieci” – prezentacja 
prac i wręczenie nagród laureatom odby-
ło się podczas X Rodzinnego Pieczenia 
Ziemniaków w Gromadzie.

Stałym elementem pracy z rodzinami 
i dziećmi było rozwijanie zachowań proz-
drowotnych. We współpracy z Polskim 
Czerwonym Krzyżem włączono pod-
opiecznych z Gminy Biłgoraj i Miasta Biłgo-
raj do programu „Chroń dziecięce uśmie-
chy” dotyczącego wdrażania zasad dbania 

o higienę jamy ustnej. Dzieci uczestniczy-
ły w cyklu zajęć oraz otrzymały kolorowe 
książeczki edukacyjne, 77 dzieci zostało 
przeszkolonych w środowisku domowym. 
Ponadto 36 dzieci uczestniczyło w bezpłat-
nym przeglądzie jamy ustnej oraz lakiero-
waniu zębów i ich leczeniu w mobilnym ga-
binecie stomatologicznym – DENTOBUS, 
rodzice zaś otrzymali praktyczną wiedzę 
od lekarza stomatologa, który na bieżąco 
przekazywał wskazówki co do profilaktyki 
i leczenia uzębienia dzieci.

pRogRaM „SoS RoDzInIe” 
W BIŁGORAJU
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Pracownicy Programu wspierali dzieci 
w nadrabianiu zaległości szkolnych. Dzięki 
wsparciu lektorów języka angielskiego 56 
dzieci w świetlicach wiejskich i 12 dzieci 
w sali w SOS Wiosce Dziecięcej korzysta-
ło z nauki języka angielskiego. Ponadto, 
dzięki Fundacji In-SPe, 52 podopiecznych 
„SOS Rodzinie" korzystało z internetowych 
kursów języków obcych. Największą popu-
larnością cieszył się język angielski na po-
ziomie podstawowym, którego uczyło się 
33 osoby w wieku od 7 do 18 lat. Z kursu 
języka angielskiego na poziomie średnioza-
awansowanym korzystało 8 osób w wieku 
od 14 do 20 lat. Trzy osoby uczestniczyły 

w kursie języka niemieckiego na poziomie 
podstawowym a jedna osoba na poziomie 
średniozaawansowanym. Porównując oce-
ny za I i II semestr roku szkolnego 2017/2018 
udało się aż 22 osobom podnieść wyniki o 1 
stopień. Pracownicy w kontaktach z rodzi-
nami monitorowali, czy dzieci i młodzież 
systematycznie korzystały z kursów oraz ja-
kie mają efekty, zachęcali również rodziców 
do monitorowania nauki. Nie tylko poprawa 
ocen szkolnych była motywacją do nauki 
języków przez naszą młodzież, ponieważ 6 
osób w ten sposób spełniło swoje marzenie 
o nauce języka włoskiego, a jedna osoba 
uczyła się języka hiszpańskiego.

pRogRaM „SoS RoDzInIe”
W BIŁGORAJU

Rodzaj zajęć prowadzonych w Placówkach Wsparcia  
Dziennego w gminie Biłgoraj

Liczba i [%] dzieci 
biorących udział 

w zajęciach
Pomoc w odrabianiu lekcji 49 (16,61%)

Praca edukacyjna w środowisku domowym 23 (7,79%)

J. angielski 56 (18,98%)

Plastyczne 77 (26,10%)

Profilaktyczne z psychologiem 67 (22,71%)

Socjoterapeutyczne 123 (41,69%)

Zumba – Kids 85 (28,81%)

Sportowe/ruchowe 89 (30,16%)

Taneczne 70 (23,72%)

Drama (w 1 świetlicy) 5 (1,69%)

Recykling (w 2 świetlicach) 32 (10,84%)

Artystyczne 18 (6,1%)

Szachy 10 (3,38%)

Dożywianie /ciepłe podwieczorki/ „ Żółty talerz” 90 (30,50%)

Cykl szkoleń pt. „Chroń dziecięce uśmiechy” dotyczący wdrażania zasad dbania o higienę 
jamy ustnej. (w oparciu o materiały  Polskiego Czerwonego Krzyża). 43 (14,57%)

pRogRaM „SoS RoDzInIe” 
W BIŁGORAJU

Zajęcia akcyjne/okolicznościowe
Liczba i [%] dzieci  
biorących udział 

w zajęciach
Kursy języków obcych z In-SPe 52 (17,62%)

Zajęcia z Praw Dziecka (w ramach polityki POD oraz Ogólnopolski Dzień Dziecka) 55 (21,23%)

Spotkanie opłatkowe 80 (30,88%)

Spotkania z policją nt. cyberprzemocy 53 (20,46%)

Akcja Mikołaj 245 (83,05%)

Wyjazd wakacyjny (2 dniowy)  do Horyńca Zdrój 30 (11,58 %)

Wakacyjny „Bieg po uśmiech” w Kraśniku  22 (8,49%)

Turniej piłki nożnej w Kraśniku 8 (3,08%)
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W świetlicach – 49 dzieci regularnie otrzy-
mywało wsparcie przy odrabianiu prac do-
mowych; natomiast w środowisku domowym 
23 dzieci otrzymywało stałą pomoc w nauce. 
Efektem tej pracy jest fakt, iż 99,9% dzieci 
otrzymało promocję do następnej klasy - tyl-
ko 1 osoba nie otrzymała promocji.

Istotnym elementem w pracy z rodzinami, 
była ich aktywizacja zawodowa poprzez 
m.in. stałe motywowanie do poszukiwania 
pracy, udostępnianie ofert pracy czy sta-
żów, czy też pomoc w napisaniu CV oraz 
listów motywacyjnych. W rezultacie 16 ro-
dziców podjęło zatrudnienie - w formie eta-
tu, stażu, zastępstwa, zleceń itp. Na 221 
rodziców/opiekunów – 116 osób (32,48%) 
jest aktywnych zawodowo, natomiast 18 – 
jest na rencie/emeryturze, a 17 rodziców 
utrzymuje się z rolnictwa (KRUS), zaś 20 
rodziców ma status opiekuna dziecka/oso-
by niepełnosprawnej. Bez pracy pozostaje 
nadal 48 (21,71%) rodziców/opiekunów.

Ważnym obszarem w pracy z rodzina-
mi było w miarę możliwości zapewnienie 
im wsparcia socjalnego. Dzięki otrzyma-
nym darom w naturze, Program udzielił 
wsparcia rodzinom tego wymagającym – 
m.in. w postaci ubrań nowych lub używa-
nych, drobnych przedmiotów gospodar-
stwa domowego, artykułów szkolnych, 
środków czystości i higieny osobistej oraz 
witamin (dzięki wsparciu Johnson & John-

son oraz NIVEA); produktów żywnościo-
wych czy paczek mikołajkowych (245 dzie-
ci w Akcji Mikołaj).

Proces kształtowania umiejętności spę-
dzania czasu wolnego rodziców z dziećmi 
był kolejnym elementem w pracy z rodzi-
nami. Rozwijanie aktywności poznawczej 
w zorganizowanym rytmie, według założo-
nego planu uczyło rodziców i dzieci syste-
matyczności, a zarazem umiejętności kon-
struktywnego bycia razem.

Rodzinny wakacyjny rejs statkiem po Wiśle 
w Kazimierzu Dolnym czy też integracyjne 
spotkanie nad biłgorajskim Zalewem Boja-
ry, gdzie plażowano i korzystano z przejaż-
dżek motorówką Ochotniczej Straży Pożar-
nej, były okazjami do zacieśniania więzów 
wewnątrzrodzinnych. Rodziny brały udział 
z dziećmi w piknikach rodzinnych – 162 
dzieci i 77 rodziców z Programu „SOS Ro-
dzinie” celebrowało Dzień Dziecka i Ro-
dziny w Biłgoraju i około 300 uczestników 
bawiło się podczas jubileuszowego X Pie-
czenia Ziemniaków w Gromadzie. Dzieci 
i młodzież ciepło wspominają wakacyjną 
wycieczkę do Portu Lotniczego w Świd-
niku, czy też pobyt po kurorcie Horyniec 
Zdrój i wspaniałą zabawę na pływalni.

pRogRaM „SoS RoDzInIe”
W BIŁGORAJU
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PROGRAm SOS WIOSEK DZIECIĘCyCH W KARLINIE
SOS WIOSKA DZIECIĘCA W KARLINIE

Od 13 lat Wioska Dziecięca w Kar-
linie zapewnia całodobową opiekę 
dzieciom i młodzieży, troszcząc się 

o ich bezpieczeństwo, tworząc przy tym 
atmosferę domową, sprzyjającą rozwojowi 
uczuć i zacieśnianiu pozytywnych relacji 
pomiędzy dziećmi a dorosłymi. 

W ciągu roku 2018 roku, w SOS Wiosce 
Dziecięcej w Karlinie, osiem rodzin two-
rzyło dom dla 50 dzieci. W tym roku spod 
naszej pieczy odeszło 12 podopiecznych. 
Ośmioro nastolatków przeszło pod opiekę 
Młodzieżowej Wspólnoty Mieszkaniowej 
SOS w Koszalinie a czworo rozpoczęło 
proces usamodzielnienia, troje z nich sko-
rzystało z opieki ograniczonej SIL. Jeden 
podopieczny otrzymał mieszkanie z za-
sobów miasta Karlino i zamieszkał samo-
dzielnie.

W rodzinach SOS mieszkały w większości 
dzieci do 14 r. ż. (56%), 44 % podopiecz-
nych to młodzież, w tym 6% młodzież po-
wyżej 18 r. ż. 

Wychowankowie uczęszczali do szkół 
podstawowych - 28 osób, gimnazjum – 11 
osób, zasadnicza szkoła zawodowa – 8, 
do technikum -3 osoby. 

Rok 2018 upłynął nam pod znakiem wspól-
nej nauki i zabawy, obfitował w wiele suk-
cesów naszych podopiecznych. Pozwolił 

odwiedzić wiele ciekawych miejsc oraz 
spotkać interesujących ludzi, którzy ze-
chcieli podzielić się z nami swoimi pasjami, 
zainteresowaniami oraz wiedzą z różnych 
dziedzin. W centrum naszych wszystkich 
działań zawsze stawialiśmy dziecko. Jego 
bezpieczeństwo, potrzeby, prawidłowy roz-
wój oraz szczęście to wytyczne, które ukie-
runkowywały nasze działania i aktywności.

Dzięki stałej współpracy pomiędzy Rodzi-
cami SOS a Zespołem Wspierającym, ko-

PROGRAm SOS WIOSEK DZIECIĘCyCH W KARLINIE
SOS WIOSKA DZIECIĘCA W KARLINIE

rzystając z pomocy specjalistów zewnętrz-
nych, m.in. lekarzy pomagaliśmy dzieciom 
i młodzieży przezwyciężać trudne doświad-
czenia, zapewnić im bezpieczne dzieciń-
stwo i lepszy start w dorosłe życie. Główny 
obowiązek wychowania dzieci spoczywał 
na mamach SOS, które bardzo często 
są też opiekunami prawnymi dzieci. To ich 
codzienny trud i wysiłek sprowadzał się 
do dbałości o prawidłowy rozwój oraz do re-
alizacji i zaspokajania potrzeb dzieci. Ro-
dzice SOS uczyli dzieci wielu umiejętności, 
wyposażali w niezbędną wiedzę potrzeb-
ną do życia. Byli z nimi w chwilach radości 
i smutku. Wspólnie z Zespołem Wspierają-
cym Rozwój Dziecka dbali o jego prawidło-
wy i indywidualny przebieg oraz realizowali 
cele zawarte w Planie Pomocy Dziecku. 

Na terenie Wioski Dziecięcej prowadzo-
nych było szereg zajęć wspierających 
edukację dzieci, m.in. naukę języka angiel-
skiego z których korzystało w sumie 12 be-
neficjentów, pomoc z matematyki 6 osób 
oraz z fizyki 4 osoby. Zapewniliśmy też po-
trzebną pomoc logopedyczną dla 4 osób, 
oraz zajęcia edukacji psychoseksualnej 12 
osób. Zajęcia wyrównawcze z kolei (grafo-
motoryczne), pomogły usprawnić motory-
kę, zaznajomić z literami oraz wyposażyć 
w umiejętność prawidłowego ich kreślenia. 
Chłopiec, który uczestniczył w tych zaję-
ciach zrobił duże postępy w pisaniu. Pod-
opieczny to chłopiec bardzo komunikatyw-

ny, poszukujący bliskości, bezpieczeństwa 
oraz indywidualnego podejścia. 

Zajęcia edukacyjne to nie tylko nauka ale 
też zabawa, poszukiwanie pasji oraz jej pie-
lęgnowanie. W roku 2018 wzięliśmy udział 
w konkursie SOS Przyrodzie zorganizowa-
ny przez Fundację In Spe, którego celem 
było zwrócenie uwagi na problemy eko-
logiczne, zwiększenie świadomości oraz 
zachęcenie do wspólnego poszukiwania 
rozwiązań służących poprawie środowiska 
lokalnego. We współpracy z podopieczny-
mi z Młodzieżowej Wspólnoty Mieszkanio-
wej SOS oraz z Programu „SOS Rodzinie”, 
powstało kilka bardzo interesujących pro-
jektów o tematyce ekologicznej. 

Rodzinna Opieka Zastępcza – dane z 31.12.2018 

Program Karlino

Liczba podopiecz nych 
w rodzinach SOS (wioska) 38

Liczba młodzieży w MWM 14

Liczba młodych w opiece 
ograniczonej 13

Liczba rodzin SOS 7

Średnia liczba dzieci –
podopiecznych w rodzinie SOS 6,25

Liczba podopiecznych,  które 
wróciły do rodzin pochodzenia 

w ciągu 2018 r.
0

Liczba usamodzielnionych 
podopiecznych w ciągu 2018 r. 7
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Zespół wspierający przygotował ciekawą 
ofertę zajęć, tworząc szeroki wachlarz 
różnych możliwości. Trudne historie dzie-
ci są obecne w ich życiu, dlatego bardzo 
ważna jest pomoc psychologiczna, którą 
zapewniliśmy dzieciom, młodzieży oraz 
Rodzicom SOS, by skuteczniej potrafi-
li pomóc leczyć smutne i często bolesne 
doświadczenia. Z pomocy psychologa ko-
rzystało 19 wychowanków. Zajęcia teatral-
ne koncentrowały się na przygotowaniu 4 
głównych przedstawień z okazji Dnia Ro-
dzicielstwa Zastępczego, Urodzin Wioski, 
Obchodów Święta Niepodległości oraz 
Świąt Bożego Narodzenia. Każde przed-
stawienie poprzedzone było próbami, 
na których dzieci ćwiczyły dykcję, opano-
wywały stres sceniczny, ćwiczyły pamięć 

oraz współpracę w grupie. Na zajęcia 
uczęszczało 5 wychowanków, jednak przy 
okazji Jasełek z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia, chęć wystąpienia wyraziło dodat-
kowo 5 osób. Dzięki cotygodniowym zaję-
ciom dzieci coraz sprawniej wypowiadały 
swoje kwestie na scenie, posługiwały się 
odpowiednią intonacją oraz dykcją. 

Muzyczne talenty dzieci rozwijały na zaję-
ciach tanecznych i nauki gry na pianinie. 
Instruktorka tańca pani Aneta, raz w ty-
godniu przez 2 godziny prowadziła dla 12 
dzieci zajęcia muzyczno-taneczne, a grę 
na pianinie raz w tygodniu ćwiczyło 5 osób 
pod okiem pani Natalii. Nasi podopieczni 
zaznajomili się z techniką gry, zdobyli wie-
dzę na temat budowy instrumentu oraz 
nauczyli się samodzielnego grania frag-
mentów utworów muzycznych. Podczas 
przedstawienia jasełkowego społeczność 
wioski mogła podziwiać wykonane przez 
nich kolędy.

W tym roku kontynuowaliśmy również wy-
jazdy na basen do Koszalina, 19 osób szli-
fowało umiejętności pływackie pod okiem 
instruktora. Chłopcy uczestniczyli również 
w treningach piłki nożnej odbywających 
się w Miejskim Klubie Sportowym w Karli-
nie (8 osób), dziewczynki uczyły się jazdy 
konnej (5 osób). Inni uczyli się gry w teni-
sa ziemnego, trenowali boks, zapasy. Na-
sza drużyna piłkarska zdobyła 2 miejsce 

na Mistrzostwach Województwa Zachod-
niopomorskiego, 2 miejsce w czerwco-
wych Mistrzostwach Polski Domów Dziec-
ka «Nadzieja na Mundial» oraz bardzo 
cenne i prestiżowe 1 miejsce podczas Mię-
dzynarodowych rozgrywek w Caldonazzo, 
w których brało udział 10 drużyn z różnych 
państw. Ostatnim przywiezionym trofeum 
było 1 miejsce w turnieju o puchar Dyrekto-
ra Krajowego, który odbył się w Kraśniku. 

Dużą uwagę przywiązywaliśmy do pracy 
z młodzieżą. Zajęcia grupy młodzieżowej 
koncentrowały się na przygotowywaniu 
ich do przyszłego, dorosłego i samodziel-
nego życia. Poradnictwo zawodowe, klub 
młodego kinomana oraz wspólne wyjścia 
z młodzieżą służyły poznawaniu różnych 
miejsc pracy, wyposażały w konkret-
ne umiejętności oraz poszerzały wiedzę 
grupy. Na zajęcia uczęszczało 9 wycho-
wanków. Dla dzieci odbywały się również 
zajęcia plastyczne, na których mogły po-
znać różne metody plastyczno-techniczne. 
Na tegoroczne zajęcia zapisanych było 5 
wychowanków.

Zajęcia szkoły gotowania skierowane 
były do wszystkich dzieci. Były one jed-
nymi z najbardziej wyczekiwanych zajęć 
spośród całego wachlarza organizowa-
nych na terenie SOS Wioski Dziecięcej. 
Uczęszczało na nie w sumie 14 beneficjen-
tów z podziałem na 2 grupy. Na zajęciach 

dzieci poznawały metody przyrządzania 
różnych słodkości oraz potraw. 

Nową formą pracy były zajęcia dla grupy 
chłopców, majsterkowanie i czas w „mę-
skim gronie” pozwolił im rozwijać prak-
tyczne i techniczne umiejętności. Zajęcia 
arteterapeutyczne z elementami koła foto-
graficznego były kolejną propozycją dla na-
szych podopiecznych. Zajęcia odbywały się 
raz w tygodniu. Bazowały głównie na warto-
ściach jakich dostarcza sztuka. Dzieci bar-
dzo upodobały sobie zajęcia fotograficzne 
na których mogły stać się twórcami sztuki. 
Na zajęciach z socjoterapii, które również 
zorganizowaliśmy, dzieci i młodzież po-

PROGRAm SOS WIOSEK DZIECIĘCyCH W KARLINIE
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znały różne metody odreagowywania trud-
nych emocji oraz sposoby zastępowania 
negatywnych zachowań tymi pozytywny-
mi i aprobowanymi społecznie. Na zajęcia 
uczęszczała stała grupa 5 osobowa.

W lutym odwiedzili nas nasi zaprzyjaź-
nieni pracownicy i wolontariusze z firmy 

Dr. Oetker, którzy jak co roku zostali gorą-
co przywitani przez mieszkańców Wioski 
oraz personel. We wrześniu obchodziliśmy 
XIII urodziny Wioski Dziecięcej w Karlinie. 
Na dzieci czekały różnorodne atrakcje m. 
in. ścianka wspinaczkowa, nauka strzela-
nia z łuku, wata cukrowa, dmuchana zjeż-
dżalnia, kule i wiele innych. Nie zabrakło 
również pysznego tortu oraz grilla. 

Zeszłoroczny okres ferii i wakacji to czas 
odpoczynku dla naszych dzieci oraz cieka-
wa alternatywa na spędzanie czasu wolne-
go. Dzieci jak co roku wzięły udział w zor-
ganizowanych formach wypoczynku, które 
tematycznie odpowiadały ich zaintereso-
waniom. Podopieczni SOS Wioski Dzie-
cięcej w Karlinie oraz z Programu „SOS 
Rodzinie”, wyjechały w okresie wakacji 
do urokliwej miejscowości Caldonazzo po-
łożonej we Włoszech. Na podopiecznych 
czekało wiele atrakcji. To co było niezwykle 
wartościowe to integracja z innymi dziećmi 
oraz możliwość szlifowania języka angiel-
skiego.

mŁODZIEŻOWA WSPóLNOTA mIESZKANIOWA 
w koSzalInIe

mŁODZIEŻOWA WSPóLNOTA 
MIeSzkanIowa SoS w koSzalInIe

W roku 2018 w mWm w Koszalinie 
mieszkało 14 młodych osób, w tym 3 
osoby pełnoletnie. 

Rok 2018 okazał się równie ciekawy, pra-
cowity, inspirujący i pełen wyzwań jak rok 
poprzedni. Już na początku roku nasza 
Wspólnota cieszyła się wraz z Helą na-
szą podopieczną, która urodziła córeczkę 
Lenę. Teraz wraz z ojcem dziecka tworzą 
nową rodzinę, która chętnie gości w pro-
gach naszej Wspólnoty. 

Nasza praca pedagogiczna i wychowaw-
cza jest wspierana przez instytucje wspo-
magające proces wychowawczy takie jak: 
Sądy, Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie, 
Zespoły Diagnostyczne, Szkoły, miej-
sca praktyk zawodowych naszych pod-
opiecznych, Ośrodki Zdrowia, Młodzieżo-
we Ośrodki Wychowawcze, Młodzieżowe 
Ośrodki Socjoterapeutyczne, kuratorzy 
sądowi i rodzinni. 

Jednym z głównych założeń naszego Pro-
gramu jest wyposażenie młodych ludzi 
we wszelkie niezbędne umiejętności, które 
ułatwią im podjęcie trudów i wyzwań co-
dziennej egzystencji. Ma im w tym pomóc 
wybór właściwych kierunków kształcenia 
zgodny z predyspozycjami i zainteresowa-

niami. Priorytetem w zakresie oddziaływań 
wychowawczych jest jak zawsze realizacja 
procesu edukacyjnego i związane z tym 
stawiane przed młodzieżą coraz to nowe 
cele w kierunku poszerzania wiedzy i zdo-
bywania kwalifikacji zawodowych. W na-
szej Wspólnocie większość podopiecznych 
(11 osób) podejmuje i kontynuuje naukę 
w Zasadniczych Szkołach Branżowych 
skupiając się na uzyskaniu praktycznego 
zawodu. Dwie osoby uczęszczają do szkół 
podstawowych. Jedna osoba kontynuuje 
naukę w gimnazjum. Uczniowie szkół bran-
żowych podczas wakacji i ferii podejmują 
się praktycznej nauki zawodów w efekcie 
umów podpisanych w wybranych zakła-
dach pracy. Potencjał każdego dziecka 
jest przez nas pielęgnowany. Wsłuchujemy 
się w marzenia młodzieży dotyczące przy-
szłości i pomagamy je urzeczywistniać. 
Dzięki wsparciu sponsora – przedsiębior-
stwa „Konsalnet”, w ciągu ostatniego roku 
nasz podopieczny Rafał ukończył kursy 
kwalifikacyjne zdobywając nowe umiejęt-
ności. Był to kurs płetwonurka nocnego, 
płetwonurka w skafandrze suchym oraz 
płetwonurka nitroskowego. 

Starając się by dzieci zapuściły korzenie 
w społeczności stwarzamy im bezpieczny 
teren, na którym mogą pielęgnować wię-
zi rodzinne. Angażujemy do budowania 

PROGRAm SOS WIOSEK DZIECIĘCyCH W KARLINIE
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relacji ze współmieszkańcami oraz opie-
kunami. Staramy się by przejścia z jed-
nej formy opieki do kolejnej były możli-
wie naturalne i bezstresowe. W tym celu 
stworzyliśmy program „Pierwsze Koty 
za płoty”, w którym uczestniczą zarówno 
mieszkańcy Wspólnoty jak i podopieczni 
z karlińskiej SOS Wioski Dziecięcej. Po-
zwala to na zapoznanie z regułami funk-
cjonowania w Młodzieżowej Wspólnocie 
Mieszkaniowej SOS poprzez realizowanie 
wspólnych działań takich jak wyjścia poza 
teren Wspólnoty (kino, teatr, koncerty, wy-

cieczki ferie), zajęcia integracyjne (gry, za-
bawy, pieczenie pierników świątecznych, 
aktywności sportowe na boisku). W toku 
cyklicznych spotkań o charakterze socjote-
rapeutycznym realizowanych przez jedne-
go z wychowawców - Mateusza młodzież 
uczy się radzenia sobie z trudnościami 
w budowaniu relacji interpersonalnych.

Kolejnym, ważnym założeniem pracy wy-
chowawczej w MWM SOS, w toku przy-
gotowania młodzieży do samodzielności 
jest motywowanie i zachęcanie do podej-

mowania pracy zarówno wakacyjnej jak 
i weekendowej. Oczekiwania w tej sfe-
rze wiążą się ściśle z Programem Opieki 
Ograniczonej - SIL, który wspiera usamo-
dzielniającą się młodzież poprzez dofinan-
sowywanie opłat związanych z wynajmem 
i eksploatacją mieszkań. Warunkiem uzy-
skania wsparcia jest podejmowanie pracy, 
jeśli nie zarobkowej, to również wszelkich 
form wolontariatu. Ważnym aspektem jest 
także oszczędzanie – gromadzenie zaro-
bionych środków w celu zabezpieczenia 
pierwszych dni czy tygodni samodzielne-
go życia, już po opuszczeniu Wspólnoty. 
Od początku roku do Programu Opieki 
Ograniczonej przeszły trzy osoby. Wszyst-
kie trzy osoby podejmują pracę. Elemen-
tem wspierania procesu usamodzielnie-
nia naszych podopiecznych jest prężna 
współpraca dyrektora z Zarządem Budyn-
ków Mieszkalnych w Koszalinie, w wyniku 
której cztery osoby otrzymały w tym roku 
mieszkania do remontu z socjalnych za-
sobów miasta. Współpraca ta przebiega 
bardzo płynnie dzięki wsparciu sponsora 
z programu „Benefit Systems”, który udzie-
la dofinansowań do remontów mieszkań 
przydzielonych naszym usamodzielnia-
jącym się wychowankom z ZBM Kosza-
lin. Opowiadając o procesie wkraczania 
młodzieży do samodzielności z radością 
wspominamy o rodzinach zakładanych 
przez naszych podopiecznych. Helena 

i Sebastian wraz ze swoją córcią Lenką 
stworzyli nową rodzinę, która zamieszkuje 
lokal otrzymany z socjalnych zasobów mia-
sta. W tym roku do grona szczęśliwców, 
którzy otrzymali mieszkanie z ZBM dołą-
czyła Monika, Damian oraz Ryszard. Moni-
ka i Damian są naszymi sąsiadami, ponie-
waż ich mieszkania graniczą z budynkiem 
MWM. Jesteśmy bardzo dumni z faktu, 
że nasi usamodzielnieni mają swoje miej-
sce na ziemi, małe, własne „M”, bo to daje 
im poczucie bezpieczeństwa i stabilności. 

Życie w Młodzieżowej Wspólnocie Miesz-
kaniowej to również zaplanowany wypo-
czynek i atrakcyjne formy aktywnego spę-
dzania czasu wolnego w trakcie których 
młodzież i opiekunowie, mają liczne okazje 
do integracji i lepszego poznania się na-
wzajem. W tym roku podopieczni i wycho-
wawcy wyjechali do Dusznik Zdroje, w Ta-
try do Zakopanego, do Gdyni i wielokrotnie 
do Warszawy.

Kursy dla młodzieży na terenie miasta: 
• Kurs dla Płetwonurków nocnych MARES 

(1 osoba)

• Płetwonurek w skafandrze suchym  
(1 osoba)

• Płetwonurek nitroksowy (1 osoba)

• Prawo jazdy (1 osoba)

mŁODZIEŻOWA WSPóLNOTA mIESZKANIOWA 
w koSzalInIe
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Inicjatywy i zajęcia dodatkowe poza 
mWm SOS:
• Wolontariat dla Wielkiej Orkiestry Świą-

tecznej pomocy (3 osoby)

• Coroczny, tygodniowy, zimowy wyjazd 
na obóz turystyczno-narciarski do Dusz-
nik Zdroju i Zieleńca – (16 osób)

• Udział w aktywnościach na siłowni 
(3 osoby)

• Udział w wyjściach na basenie (3 osób)

• Wyjścia na lodowisko (3 osoby)

• Majowy rajd rowerowy do Jamna i Łabu-
sza (17 osób)

• Rajd rowerowy nad Jezioro Czarne 
(8 osób)

• Wyjazd na kilkudniowy pobyt do Za-
kopanego, przemierzanie tatrzańskich 
szlaków, poznawanie góralskiej kultury 
i folkloru (18 osób)

• Wyjazd do Warszawy na mecz piłki noż-
nej Polska-Litwa (5 osób)

• Udział w projekcie Make & Change pani 
Marii Geremek – Wyjazd do Afryki a do-
kładniej do Namibii (2 osoby)

• Udział w akcji Integracja Ty i Ja, promo-
wanie pomocy dla osób niepełnospraw-
nych (3 osoby)

• Udział w projekcie EYES-OPEN w War-

szawie, aktywizacja i socjoterapia mło-
dzieży przebywającej w placówkach 
opiekuńczo wychowawczych (6 osób)

• Wycieczka do Teatru Muzycznego 
w Gdyni na musical Ghost (15 osób)

• Wolontariat na Plenerze Artystycznym 
w Łazach (2 osoby)

• Szkolenie profilaktyczne z zakresu udzie-
lania pierwszej pomocy prowadzone 
przez naszego podopiecznego Rafała

• Udział w warsztatach teatralnych w War-
szawie, prowadzonych przez aktorkę 
Katarzynę Zawadzką

• Projekt współpracy z osobami niepełno-
sprawnymi z koszalińskiego oddziału Pol-
skiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym, podczas 
którego następuje integracja i współpra-
ca w ramach wykonywania wspólnych 
zadań o różnorodnej tematyce.

Zajęcia dla młodzieży na terenie mWm 
SOS:
• Cykliczne zajęcia socjoterapeutyczne 

13 osób

• Cykliczne zajęcia z programu „Pierwsze 
Koty za Płoty” – 12 osób

• Cykliczne zajęcia Djembe – gry na bęb-
nach afrykańskich – 3 osoby

• Cykliczne zajęcia z angielskiego w for-

mie lektoratów w trzech grupach; dla 
młodzieży i dorosłych – 12 młodzieży, 
3 wychowawców i dyrektor

Zespól MWM na koniec 2018 r. liczył pięć 
osób: 4 wychowawców i dyrektor MWM 
SOS.

pRogRaM „SoS RoDzInIe” 
w kaRlInIe 
Program Umacniania Rodziny obejmu-
je wsparciem wiele potrzebujących ro-
dzin. Wśród trudności z jakimi zmagają 
się nasze rodziny są przede wszystkim: 
niskie umiejętności wychowawcze, 
skromne warunki mieszkaniowe, trud-
ności zdrowotne (choroba lub niepełno-
sprawność) i bezrobocie. 

Prowadząc od 2010 roku działania w gminie 
Karlino i gminie Biesiekierz stale obserwu-
jemy jak z naszą pomocą poprawia się sy-
tuacja mieszkaniowa czy ekonomiczna ro-
dzin, ale także stan zdrowia psychicznego, 
umiejętności społeczne oraz troska o po-
trzeby dzieci z poszanowaniem ich praw 
i obowiązków. Aktualnie w gminie Karlino 
wspieramy 74 rodziny, w których wycho-
wuje się 220 dzieci i młodzieży. Działania 
prowadzone są również w gminie Biesie-
kierz, gdzie od 2017 systematyczną pracą 
objęliśmy 24 rodziny, w których wychowu-
je się 50 dzieci i młodzieży. Praca Progra-
mu "SOS Rodzinie" koncentruje się zatem 

na 98 rodzinach, w których wychowuje się 
270 dzieci i młodych dorosłych. 

Podczas wizyt i konsultacji zapewniamy 
wsparcie rodzinom w różnych obszarach: 
socjalnym, pedagogicznym i psychologicz-
nym. Staramy się zawsze bazować na za-
sobach rodziny - ich mocnych stronach, 
więziach, relacjach w rodzinie oraz spo-
łecznością lokalną. Wiemy jednak, że po-
trzeba wiele czasu, energii, silnej woli, de-
terminacji z obu stron, aby wdrożyć nowe 
działania, zasady czy rozwiązania, tak 
by z czasem stały się one nawykiem, nor-
mą. Jak wynika ze sprawozdań miesięcz-
nych pracowników, w roku 2018 odbyliśmy 
1777 wizyt w domach wraz z kontaktami 
telefonicznymi oraz 349 spotkań z rodzi-

mŁODZIEŻOWA WSPóLNOTA mIESZKANIOWA 
w koSzalInIe
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pRogRaM „SoS RoDzInIe”  
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wisku rodzinnym. Zostały stworzone ulotki 
informacyjne dotyczące rozwoju dziecka 
i przekazane beneficjentom. Rodziców 
dzieci, które mają specyficzne trudności 
w nauce udało się przekonać i zmotywo-
wać, do niwelowanie spożywania produk-
tów z dużą zawartością cukru, co wpły-
wa pozytywnie na zachowanie dzieci, jak 
również na zdrowie i stan zębów. Zależy 
nam, aby dorośli mieli świadomość odpo-
wiedzialności i wysiłku wpisanego w wy-
chowanie dziecka. Modelujemy także wła-
ściwe postawy wobec małych i starszych 
dzieci. Uwrażliwiamy na potrzeby oraz 
uczymy jak we właściwy sposób je zaspa-
kajać. Nasza codzienna praca skupia się 
na nauce dostrzegania problemów dzieci 
i właściwego reagowania w sytuacjach co-
dziennych- niejednokrotnie trudnych. Mo-
tywujemy rodziców, aby czujnie przyglą-
dali się swoim dzieciom, ponieważ im, jako 
najbliższym najłatwiej jest zaobserwować 
zmiany w zachowaniu-często także te nie-
pokojące. Zachęcamy również do aktyw-
nego spędzania czasu z dziećmi. Nasza 
praca ma miejsce głównie w trakcie wizyt 
w domach, ale także podczas wspólnych 
rodzinnych wyjazdów czy pikników.

W trakcie systematycznej pracy z rodzi-
ną przywiązujemy dużą wagę do kwestii 
zdrowotnych. Uwrażliwiamy i wskazujemy 
dorosłym jak ważnym jest, aby zapewniali 
oni swoim dzieciom godne warunki życia 

w środowisku domowym, dbali o ich hi-
gienę i wygląd zewnętrzny, odpowiednią 
odzież oraz środki higieny osobistej. Dzię-
ki darczyńcom możemy przekazać pod-
opiecznym produkty do pielęgnacji ciała 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Nie za-
wsze jednak powyższe działania są wy-
starczające, aby rodzice/opiekunowie do-
statecznie dbali o kwestie higieniczne, 
dlatego tak ważne jest stałe monitorowanie 
tego obszaru. 

Innym obszarem, który wymaga nasze-
go systematycznego wsparcia są kwe-
stie edukacyjne (zarówno w trakcie co-

cami/opiekunami w świetlicach. Odbyło 
się 67 konsultacji w ośrodkach pomocy 
społecznej w Karlinie i Biesiekierzu oraz 
237 konsultacji z instytucjami działającym 
na rzecz dziecka i rodziny tj. szkoły, porad-
nia, sąd, zakłady opieki zdrowotnej. 

Edukacja finansowa jest bardzo ważnym 
elementem pracy z rodzinami w 2018 roku. 
Zarówno w kontekście aktywizacji zawodo-
wej, motywowania do utrzymywania pracy, 
ale także gospodarowania świadczeniami 
pieniężnymi z programu 500+, 300+ oraz 
świadczeń „bonów” otrzymywanych z za-
kładu oświaty. Wspólnie z rodzinami dba-
my, aby otrzymywane środki faktycznie 
były skierowane na rozwój dzieci zarówno 
w sferze zdrowotnej (dobrej jakości posił-
ki, opieki medycznej, stomatologicznej), 
edukacyjnej (przybory szkolne, miejsce 
do nauki i odpoczynku, zajęcia dodatko-
we), czy też poznawczej i społecznej (ro-
dzinne wyjazdy, wspieranie hobby i pasji). 
Dzięki wspólnym wysiłkom naszym i rodzi-
ców udało im się m.in. samodzielnie za-
kupić książki, przybory szkolne, właściwą 
do pory roku odzież i obuwie, wyremon-
tować mieszkania, wymienić sprzęt AGD. 
Te małe sukcesy mają niebagatelny wpływ 
na samoocenę naszych beneficjentów 
i lepszą jakość ich codziennego życia.

Kolejnym ważnym obszarem pracy w 2018  
roku była edukacja prozdrowotna dotyczą-

ca przede wszystkim prowadzenia zdro-
wego stylu życia ze zwróceniem uwagi 
na odżywianie. Pracownicy „SOS Rodzi-
nie” w 2018 roku mieli możliwość uczestni-
czyć w 8 szkoleniach realizowanych przez 
Jonhson&Jonhson „Zdrowie jest dla każ-
dego”. 

• Rozwój dziecka od okresu urodzenia 
do adolescencji

• Rola położnej w przygotowaniu kobiety 
i rodziny do ciąży i połogu

• Pozytywna dyscyplina – metoda wycho-
wawcza 

• Rozwój psychoseksualny dzieci i mło-
dzieży

• Biologia naszym sprzymierzeńcem, 
TRE® – narzędzie do regulacji układu 
nerwowego

• Zrozumieć zdrowie. Czy dobra dieta po-
maga dzieciom obciążonym FAS/FASD 
i innymi zaburzeniami rozwoju

• Zaburzenia psychiczne i emocji u dzieci 
i młodzieży

• Dziecko ze specyficznymi trudnościami 
w nauce. Wstępna diagnoza i formy po-
mocy

Dzięki szkoleniom pracownicy zdobyli wie-
dzę, którą mogli przekazać beneficjentom 
poprzez indywidualne spotkania w środo-
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dziennego odrabiania prac domowych, 
nadrabiania zaległości szkolnych, jak też 
nauce czytania i pisania). Wychowawcy 
codziennie poświęcają wiele czasu i wy-
siłku, aby podczas pobytu w świetlicach 
i placówkach dzieci odrabiały prace do-
mowe i uczyły się. Najtrudniejszym jest 
wyrobienie nawyku systematycznej na-
uki, dlatego tak ważna jest dla nas syste-
matyczna frekwencja dzieci na zajęciach 
świetlicowych. Pozwala nam to regular-
nie śledzić postępy edukacyjne każdego  
z nich. Dzięki regularnej pracy, 30 dzieci 
poprawiło swoje oceny, co dla nich było 
ogromnym sukcesem, w pokonywaniu wła-
snych trudności. 

Organizujemy także zajęcia językowe – na-
ukę języka angielskiego. Dzięki tym zaję-
ciom dzieci przełamują nieśmiałość, mają 
odrobione prace domowe oraz czują się 
pewniej podczas zajęć w szkole. Odbyło 
się 150 godzin zajęć językowych. Systema-
tyczna praca lektora z dziećmi przyczynia 
się uzyskiwania lepszych ocen w szkole 
z czego 13 dzieci poprawiło oceny i zmieni-
ło nastawienie do nauki języka obcego.

Oprócz pomocy w nauce wspieramy dzieci 
w rozwoju ich zainteresowań, prowadzimy 
zajęcia teatralne, plastyczno-techniczne, 
sportowe, wokalne i muzyczne, kompute-
rowe, kulinarne oraz z obszaru profilaktyki, 
a także inne zajęcia tematyczne obejmu-

jące zagadnienia edukacji: zawodowej, fi-
nansowej, ekologicznej, zdrowotnej, pro-
filaktycznej, dotyczącej praw dziecka czy 
dotyczącej zasad bezpieczeństwa. Każdy 
dzień w Placówce Wsparcia Dziennego, 
świetlicach jest innym dniem tematycz-
nym, dlatego udział w nich pozwala dzie-
ciom budować adekwatną samoocenę, 
pewność siebie, podnosić umiejętności 
społeczne, ćwiczyć pamięć, radzić sobie 
w sytuacjach stresowych, rozwijać moto-
rykę, wyobraźnię, talent, wzmacniać po-
zytywne wzorce, kształtować umiejętność 
posługiwania się wiedzą i informacją. Dzie-
ci chętnie przychodzą na zajęcia w świetli-
cy, dlatego średnia dzieci uczestniczących 
w zajęciach w tygodniu to 250 osób.

Prowadzimy także wsparcie specjalistycz-
ne, zarówno w kontekście pomocy psycho-
logicznej jak i terapii logopedycznej. Po-
moc ta jest skierowana przede wszystkim 
do dzieci, które mają trudności w dotarciu 
do specjalisty w mieście. 

Ważnym elementem edukacji jest uspo-
łecznianie dzieci. Zorganizowane zostały 
wyjazdy do papugarnii, motoparku, mul-
tikina w Koszalinie. W/w aktywności ubo-
gacają codzienną pracę i życie dzieci, 
często są podstawą do dalszej pracy, np. 
tematyka filmów, poruszane w nich spra-
wy często pozwalają w bezpieczny sposób 
wracać do codziennych wyzwań dzieci czy 

dorosłych. Dla dzieci z terenów wiejskich 
wyjazd do miasta jest bardzo atrakcyjny 
i edukacyjny – nawet sygnalizacja świetlna 
na ulicy cieszy i uczy. 

Wiemy, że naturalną czynnością dzieci jest 
zabawa, dlatego organizujemy również wy-
jazdy na basen, salę zabaw, plażę nadmor-
ską do Kołobrzegu. W tym roku 6 dzieci 
miała możliwość spędzić dwa tygodnie wa-
kacji we Włoszech w Caldonazzo, to było 
ogromne przeżycie, satysfakcja, poznanie 
nowej kultury, kraju a także nawiązanie no-
wych znajomości dzieci z innych krajów – 
co w naturalny sposób ćwiczy komunikację 
w języku angielskim. 

Wyjazdy, wycieczki, które organizujemy 
dla całych rodzin stwarzają okazję do na-
uki spędzania czasu z dziećmi, do pozna-
wania kultury, historii, nowych miejsc, ale 
też uczą poruszania się po dużych mia-
stach. Zorganizowaliśmy wyjazdy rodzinne 
do teatru, muzeum w Szczecinie, parku 
rozrywki Pomerania, kręgielni i multikina 
w Koszalinie oraz na grzybobranie. Dzięki 
temu mamy możliwość obserwacji rodzin 
i dzieci, wzmacniania ich relacji wewnątrz-
rodzinnych, budowania pewności siebie 
w nowych miejscach. Podejmowane przez 
nas aktywności dają szansę nawiązania 
bliższych relacji między rodzinami uczest-
niczącymi w programie - to często począ-
tek do działań grup wsparcia.

Większość rodzin chętnie podejmuje dzia-
łania, mają poczucie sprawstwa, są zdeter-
minowani i gotowi na zmiany. Wymagają 
jednak stałej motywacji i wsparcia spe-
cjalistów pracujących w Programie Umac-
niania Rodziny: pracownika socjalnego, 
wychowawcy oraz psychologa, a także 
innych osób pracujących na rzecz popra-
wy sytuacji dziecka i rodziny (asystenci 
rodziny, pracownicy poradni). Współpraca 
z instytucjami służy przede wszystkim po-
dejmowaniu spójnych działań, wymianie 
doświadczeń i dobrych praktyk, a także 
wspólnym organizowaniu inicjatyw spo-
łecznych, jak pikniki, wolontariat dzieci czy 
spotkania świąteczne. W trosce o dobro 
dzieci i rodzin dbamy o dobrą i skuteczną 
współpracę z nimi i parterami. Dwa razy 
do roku w programie jest prowadzony ze-
spół ds. okresowej sytuacji dzieci i rodziny, 
na których obecni są partnerzy programu: 
przedstawiciele sądów, szkół, ośrodków 
pomocy społecznej którzy współpracują 
z rodzicami i dziećmi.

Program „SOS Rodzinie” w Karlinie reali-
zował w roku 2018 dwa ważne projekty:

„SOS przyrodzie”, którego celem, było 
zwrócenie uwagi na problemy ekologicz-
ne, a przede wszystkim aktywizacja pod-
opiecznych do szukania rozwiązań w celu 
poprawy lokalnego środowiska naturalne-
go. Dzieci przy pomocy osób dorosłych/
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opiekunów, wybrały tematy prac jak również 
przygotowały projekty prac konkursowych. 
Prace konkursowe oceniane były przez ko-
misję pod kątem zaawansowania technicz-
nego, innowacyjności, oryginalności, jako-
ści wykonania, podziału i organizacji prac 
w zespole oraz aspektu ekonomicznego. 
Wygrała grupa dzieci wraz z opiekunem 
za realizację własnego projektu „Balkon 
przyjazny pszczołowatym” z Programu 
Umacniania Rodziny w Karlinie. Nagrodą 
był rejs po jeziorze Jezioraki w Iławie.

„Żółty talerz” projekt Kulczyk Foundation 
– dzięki któremu, dzieci przychodzące 
na zajęcia do świetlic otrzymują zdrowy, 
ciepły posiłek, w postaci drugiego dania, 
a także wodę i owoc dla uzupełnienia 
diety. I i II edycja zakończyła się w sierp-
niu 2018 roku. III edycja rozpoczęła się 
we wrześniu 2018 roku. W 2018 roku od-
były się warsztaty edukacyjne z zakresu 
zdrowego żywienia dla rodzin w Parso-
wie i Kraśniku Koszalińskim z warsztata-
mi praktycznymi, gdzie zarówno dzieci jak 
i rodzice mogli przygotować zdrowe posił-
ki. Na zakończenie II edycji odbył się tak-
że piknik dietetyczny dla wszystkich rodzin 
z gminy Biesiekierz. Rodziny miały możli-
wość sprawdzenia swojej wiedzę na temat 
zdrowego odżywiania, zjedzenia zdrowego 
posiłku oraz uczestniczenia w olimpiadzie 
sportowej. W 2018 roku zostało wyda-
nych10550 ciepłych posiłków dla dzieci. 

Działania Programu Umacniania Rodziny 
„SOS Rodzinie”, rozwijają się też w gminie 
Biesiekierz. Na podstawie porozumienia 
podpisanego z wójtem Gminy Biesiekierz 
pracujemy w dwóch środowiskach: Par-
sowo i Kraśnik Koszaliński. Łącznie w 24 
rodzinach wychowuje się 50 dzieci i mło-
dzieży, którymi opiekuje się 45 dorosłych. 

Wśród rodzin objętych naszymi działania-
mi są rodziny, które mają duże trudności 
mieszkaniowe ze względu na brak lokali 
komunalnych i socjalnych w gminie. 

Pracownik socjalny, wychowawca oraz 
psycholog spotkali się z dużą otwartością, 
serdecznością i chęcią współpracy. Aby 
zapewnić rodzinom, a przede wszystkim 
dzieciom dostęp do naszej pomocy, 2 razy 
w tygodniu (poniedziałek i wtorek) prowa-
dzone są zajęcia w lokalach nieodpłat-
nie użyczonych przez gminę Biesiekierz.  
W ramach integracji i budowania relacji 
w lokalnej społeczności odbyły się wy-
jazdy rodzinne do Koszalina oraz zostały 
zorganizowane pikniki rodzinne i spotka-
nia świąteczne. Rodzice wraz z dziećmi 
brali udział w 6 warsztatach z dietetykiem. 
Można zaobserwować dużą aktywność ro-
dzin we wszelkich działaniach Programu. 
Rodzice chętnie przychodzą na spotkania 
z pracownikami, angażują się w organi-
zację działań codziennych podczas zajęć 
świetlicowych. Pracownicy edukują rodzi-

ców w zakresie monitorowania postępów 
edukacyjnych dzieci, wspierania podczas 
odrabiania prac domowych. Pokazania 
alternatywnych metod spędzania czasu 
wolnego z dzieckiem. Rodzicom oferuje-
my przede wszystkim porady, konsultacje, 
spotkania pracownika socjalnego świad-
czone bezpośrednio w domach beneficjen-
tów. Systematycznie odbywają się także 
konsultacje psychologiczne dla osób po-
trzebujących tego typu wsparcia. 

Zarówno dorośli, jak i dzieci dostrzegają 
znaczenie działania świetlicy w tych 
lokalizacjach. Nasi podopieczni mogą także 
w twórczy sposób spędzić wolny czas m.in. 
uczestnicząc w zajęciach: teatralnych, 
sportowych, wokalnych czy plastyczno-
technicznych oraz 6 warsztatach psycho- 
edukacyjnych. Dzieci poniżej 7 roku życia 
przebywają na świetlicy pod opieką osoby 
dorosłej (rodzica/opiekuna). Podopieczni 
mają także zapewniony ciepły posiłek 
podczas zajęć na świetlicy. Staramy się 
integrować dzieci z różnych naszych 
lokalizacji, organizując wspólne wycieczki 
np. do kina, na basen, nad morze, zawody 
sportowe (IV Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Dyrektora Programu). Dzieci przejawiają 
duże zainteresowanie proponowanymi 
aktywnościami, chętnie w nich uczestniczą, 
przestrzegając norm i zasad.

pRogRaM „SoS RoDzInIe” 
w koSzalInIe

W 2018 roku Program „SOS Rodzinie” 
rozszerzył swoje działania na terenie 
miasta Koszalin – aktualnie współpra-
cujemy z 25 rodzinami, w których wy-
chowuje się 76 dzieci, w tym 6 młodych 
dorosłych (łącznie 116 beneficjentów).

Rodzice, bądź opiekunowie to najczęściej 
osoby potrzebujące wsparcia z uwagi na ni-
ski poziom umiejętności rodzicielskich, po-
ważną chorobę lub niepełnosprawność 
w rodzinie, wielodzietność, bezrobocie, 
samotne rodzicielstwo, czy nadużywanie 
alkoholu i narkotyków. Podstawą naszej 
pomocy jest praca socjalna realizowana 
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na rzecz beneficjentów zarówno w do-
mach podopiecznych, jak i siedzibie pro-
gramu. Podczas spotkań budujemy relację 
opartą na szczerości, zaufaniu i empatii. 
W 2018 roku odbyliśmy 175 spotkań w do-
mach naszych podopiecznych, 420 wizyt 
w siedzibie programu, kilkaset telefonów, 
mogących świadczyć o coraz większym 
zaangażowaniu naszych podopiecznych 
w działania programu oraz budowaniu 
społeczności rodzin przy Programie „SOS 
Rodzinie”. To dobry początek do samo-
dzielnego funkcjonowania rodziny w spo-
łeczności lokalnej. 

Bardzo ważnym aspektem pracy z pod-
opiecznymi w 2018 roku było doskonale-
nie umiejętności wychowawczych rodzi-
ców i opiekunów. Wspólnie pracowaliśmy 
przede wszystkim nad pozytywną komuni-
kacją z dziećmi, stawianiem jasnych granic 
oraz rodzinnym spędzaniem czasu wolne-
go. Wspieraliśmy rodziców, by zapewnić 
dzieciom możliwość dorastania w opie-
kuńczym środowisku domowym oraz har-
monijny rozwój poznawczy, społeczny 
i emocjonalny. Od kwietnia 2018 roku pro-
wadzimy Klub Mamy – spotkania dla ko-
biet, w trakcie których uczestniczki w bez-
piecznej atmosferze mogą opowiedzieć 
o problemach wychowawczych, a następ-
nie zdobyć niezbędną wiedzę oraz ćwiczyć 
nowe umiejętności wychowawcze. Rezul-
tatami zajęć warsztatowych są m.in. więk-

sza odwaga uczestniczek do zadawania 
pytań, samodzielne podejmowanie prób 
poszukiwania rozwiązań i co ważne, wy-
miana doświadczeń i pomoc także między 
znajomymi poza programem.

Wspieramy rodziny w profilaktyce i ochro-
nie zdrowia. Pomogliśmy w organizacji kil-
kunastu konsultacji specjalistycznych dla 
dzieci i dorosłych, jak również skierowa-
liśmy rodziny do poradni psychologiczno-
-pedagogicznej, celem diagnozy rozwoju 
dziecka. Uczymy rodziny dbania o swoje 
zdrowie, w tym także utrzymywania czy-
stości i higieny osobistej. W tym zakresie 
prowadzimy warsztaty dla dzieci oraz roz-
mowy edukacyjne z rodzicami. Motywu-
jemy również rodziny do systematycznej 
kontroli swojego stanu zdrowia oraz profi-
laktycznych konsultacji z lekarzem pierw-
szego kontaktu. 

Sytuacja materialna naszych benefi-
cjentów ulega zmianie, głównie z uwagi 
na pomoc państwa w formie świadczeń 
wychowawczych. Pomimo takiego rodzaju 
wsparcia, rodziny nie radzą sobie z plano-
waniem wydatków oraz gospodarowniem 
budżetem domowym. Prowadzimy spo-
tkania z zakresu edukacji ekonomicznej 
dla rodziców, gdyż jesteśmy przekonani, 
że stabilność finansowa znacząco wpły-
wa na poczucie bezpieczeństwa wszyst-
kich członków rodziny. Aktywizujemy rów-

nież rodziców do czynnego poszukiwania 
pracy, podejmowania prób nawiązywania 
kontaktów społecznych. Wspieramy pod-
opiecznych w procesie rekrutacyjnym, 
utrzymaniu pracy oraz kontaktach z pra-
codawcami i dopełnieniu kwestii formal-
nych. Kilkoro beneficjentów utrzymało za-
trudnienie przez okres kilku miesięcy. 

Istotnym obszarem naszej pracy jest 
udzielanie rodzinom pomocy specjali-
stycznej. Rozmowy z psychologiem, psy-
choterapeutą stanowią ważne wsparcie 
dla dzieci i osób dorosłych w sytuacjach 

trudnych, kryzysowych. Z czasem również 
początkiem ważnych zmian. W 2018 roku 
objęliśmy pomocą psychologiczną wszyst-
kie rodziny – odbyło się 25 wizyt z zakre-
su diagnozy rodzin, ponad 100 konsultacji 
psychologicznych, część z nich jest konty-
nuowana systematycznie w ramach pracy 
terapeutycznej z rodziną – 45 spotkań. 
Wsparcie terapeutyczne opiera się na zna-
lezieniu przyczyny problemu oraz zmianie 
przekonań oraz schematów myślowych, 
dzięki czemu podopieczni zyskują przeko-
nanie o swoim wpływie i możliwości zmia-
ny obecnej sytuacji życiowej.
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W ramach naszych działań systematycz-
nie kontynuujemy współpracę z neurologo-
pedą. Zajęcia skierowane są do dzieci naj-
młodszych w wieku 0-6 lat, skupiają uwagę 
na stymulacji mowy, jak również ogólnym 
rozwoju dzieci. Przekazywane przez specja-
listę ćwiczenia i zadania zachęcają rodziny  
do wspólnej pracy w domu. W 2018 roku 
odbyły się łącznie 64 spotkania, w tym 19 

diagnostycznych oraz 35 w ramach terapii 
logopedycznej.

Ważnym aspektem naszej pracy jest edu-
kacja oraz wyrównywanie szans edukacyj-
nych dzieci w wieku szkolnym. W tym celu 
prowadzimy zajęcia pięć razy w tygodniu. 
Pomagamy w odrabianiu lekcji, uzupełnia-
niu zaległości szkolnych. Wspólnie z rodzi-

cami staramy się poszukiwać rozwiązań 
wspierających proces nauki. Prowadzi-
my indywidualne zajęcia wyrównawcze  
z podstaw nauki czytania, pisania oraz li-
czenia. Pomagamy również w realizacji 
zaleceń wynikających z opinii lub orzeczeń 
z poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
Razem z dziećmi pracujemy nad ich syste-
matycznością. Wszystko po to, by nasi pod-
opieczni mogli osiągać pierwsze sukcesy 
szkolne. Przez cały rok szkolny organizu-
jemy zajęcia z języka angielskiego, w tym 
celu współpracujemy z lektorem szko-
ły języków obcych. Od września 2018 r. 
w zajęciach systematycznie uczestniczy  
12 dzieci. Ćwiczenia odbywają się w gru-
pach 2-5 osobowych, a forma i tematyka 
zajęć dostosowane są do wieku, umiejęt-
ności oraz indywidualnych potrzeb dzieci 
i młodzieży.

Spotkania z dziećmi to także nauka rozpo-
znawania i wyrażania emocji oraz budowa-
nie umiejętności społecznych. W zajęciach 
grupowych dzieci uczą się postawy aser-
tywnej, nawiązywać prawidłowe kontakty 
z rówieśnikami i regulować swoje emocje. 
Poprzez modelowanie uczymy także co-
dziennych czynności, jak grupowe sprzą-
tanie, dzielenie się obowiązkami, odrabia-
nie lekcji, wspólny posiłek. Część naszych 
podopiecznych jest objęta indywidualną 
pomocą psychoterapeutyczną, z uwagi 
na zgłaszane objawy depresyjne i lękowe. 

W ramach naszych działań systematycz-
nie prowadzimy cykle zajęć dogoterapeu-
tycznych, którye zwiększają u uczest-
niczących dzieci poczucie akceptacji, 
zaspokojenie potrzeby bliskości, jasne 
wyrażanie swoich myśli, skupienie uwagi 
oraz koncentrację. W zajęciach uczestni-
czy 8-12 podopiecznych. 

Wspólnie z rodzinami pragniemy budo-
wać lokalną społeczność – pokazujemy 
naszym beneficjentom w jaki sposób moż-
na aktywnie, w gronie rodzinnym spędzać 
czas wolny. Poprzez organizację wyjaz-
dów, wycieczek, spotkań dla wszystkich 
rodzin uczestniczących w programie, m.in. 
Pikniku Rodzinnego, wyjazdu do Parku Di-
nozaurów, Ogrodów Tematycznych w Do-
brzycy, spotkania świątecznego, stwarza-
my możliwość tworzenia i wzmacniania 
więzi wewnątrzrodzinnych, budowania 
wspólnych, pozytywnych wspomnień dla 
wszystkich członków rodzin. Inicjowane 
przez nas aktywności umożliwiają również 
nawiązywanie bliższych relacji z innymi ro-
dzinami uczestniczącymi w programie. 

Budowanie społeczności lokalnej

W roku 2018 kontynuowaliśmy naszą 
współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Rodzinie w Koszalinie (dalej: MOPR). Był 
to czas intensywnej współpracy na rzecz 
beneficjentów zarówno z pracownikami 

pRogRaM „SoS RoDzInIe”  
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MOPR, jak też innymi instytucjami i or-
ganizacjami działającymi na rzecz dzieci 
i rodzin. Odbyliśmy 90 spotkań z pracow-
nikami socjalnymi i asystentami rodzinnymi 
oraz ponad 80 spotkań z przedstawicielami 
szkół, sądów, innych instytucji. Wielowy-
miarowe działania, wymiana doświadczeń 
i stała współpraca z partnerami pozytyw-
nie wpłynęła na świadczoną, spójną po-
moc rzecz naszych beneficjentów.

Kontynuowaliśmy współpracę z Klubem 
„Nasz Dom” – zorganizowaliśmy spotkanie 
świąteczne rodzin Programu „SOS Rodzi-
nie”, nasi podopieczni wzięli również udział 

w konkursie plastycznym. W ramach part-
nerstwa pedagodzy przygotowali i prowa-
dzili zajęcia feryjne dla dzieci uczestniczą-
cych w Klubie.

Nasze działania na rzecz dzieci i rodzin 
przez cały rok wspierali wolontariusze. 
Szczególnie pomagali nam podczas or-
ganizacji spotkań dla rodzin, wycieczek, 
jak również podczas systematycznej pra-
cy z dziećmi nad nadrobieniem zaległości 
szkolnych. Dzięki zaangażowaniu wolonta-
riuszy mogliśmy zindywidualizować pracę 
z podopiecznymi i dostosować ją do ich 
potrzeb i możliwości edukacyjnych oraz 
poznawczych. Planujemy kontynuować 
i rozwijać formę wolontariatu w programie 
w kolejnym roku.

PROGRAm SOS WIOSEK DZIECIĘCyCH W SIEDLCACH
SOS WIOSKA DZIECIĘCA W SIEDLCACH

Przez cały 2018 r. kontynuowaliśmy 
umowy partnerskie z Powiatowym 
Urzędem Pracy w Siedlcach, Cen-

trum Językowym Broadway, Akademią 
Kawashi, Środowiskowym Domem Samo-

pomocy w Siedlcach, Centrum Wolontaria-
tu Caritas. Pod koniec roku nawiązaliśmy 
współpracę z Hufcem ZHP „Podlasie”. Pod-
stawowe założenie podejmowanychz part-
nerami działań to wspieranie rozwoju dzieci. 

pRogRaM „SoS RoDzInIe”  
w koSzalInIe
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W 2018 r. w czternastu Rodzinach SOS 
w Siedlcach opiekę znalazło sześćdziesię-
cioro ośmioro dzieci w wieku od urodzenia 
do 22 lat. Najliczniejszą grupę stanowiły 
dzieci uczęszczające do szkoły podstawo-
wej 6-13 lat – trzydzieści pięć osób (50%) 
i młodzież gimnazjalna 14-17 lat – dwa-
dzieścia jeden osób (30%). W Rodzinach 
SOS przebywało ośmioro młodych do-
rosłych powyżej 18 r. ż. (12%), troje pod-

opiecznych w wieku 4-5 lat (5%) i jeden 
poniżej roku (3%). 

Pięcioro dzieci, zgodnie z decyzją sądu, 
przebywa od lipca 2018 r. pod opieką matki 
biologicznej, która stara się o odzyskanie 
władzy rodzicielskiej. Intensywnie wspiera-
liśmy proces reintegracji rodziny poprzez 
regularne kontakty, wizyty w miejscu za-
mieszkania, przekazywanie produktów 
żywnościowych. Pomimo dużej odległości 
w ciągu wakacji trzykrotnie odwiedziliśmy 
dzieci. Obserwowaliśmy jak rośnie zaan-
gażowanie mamy w opiece nad nimi, chęć 
poprawienia dla nich warunków życiowych. 
Ze wzruszeniem patrzyliśmy jak dzieci co-
raz bardziej traktowały nowe miejsce jak 
dom. Nasze działania zmierzające do po-
wrotu dzieci pod opiekę mamy biologicznej 
były wspierane przez władze samorządo-
we i lokalne organizacje odpowiedzialne 
za wsparcie dziecka i rodziny.

W 2018 r. do Rodzin SOS przyjęliśmy pię-
cioro dzieci – czworo z rodzin biologicz-
nych oraz nowonarodzone dziecko pod-
opiecznej. Dwie pełnoletnie podopieczne 
Rodzin SOS rozpoczęły samodzielne ży-
cie, jedna z nich wraz ze swoim synem. 
Cztery osoby podjęły decyzję o przejściu 
do Młodzieżowej Wspólnoty Mieszkanio-
wej. Decyzją sądu jeden z chłopców został 
umieszczony w specjalistycznej placówce 
leczniczo-terapeutycznej.

PROGRAm SOS WIOSEK DZIECIĘCyCH W SIEDLCACH
SOS WIOSKA DZIECIĘCA W SIEDLCACH

Jak co roku w Programie SOS Siedlce 
zwoływaliśmy zespoły ds. okresowej oce-
ny sytuacji dziecka, na których analizo-
waliśmy bieżące sprawy podopiecznych, 
tworzyliśmy i modyfikowaliśmy Plany Po-
mocy Dziecku, decydowaliśmy o zasadno-
ści dalszego pobytu dzieci w placówkach. 
W zespołach uczestniczyli wychowawcy, 
podopieczni, członkowie zespołu wspie-
rającego rozwój dziecka, przedstawicie-
le Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Siedlcach, Ośrodka Adopcyjnego oraz 
w miarę możliwości powiatów pochodze-
nia dzieci i rodzice biologiczni. W 2018 r. 
odbyły się 162 posiedzenia zespołu. 

Podopieczni rozwijali swoje zaintereso-
wania i zdolności uczestnicząc w róż-
nego rodzaju zajęciach. Były to: zajęcia 
techniczne (16 osób), sportowe (20 osób), 
kulinarne (5 osób), malowania na szkle 
(4 osoby). Prowadziliśmy zajęcia wy-
równawcze z j. angielskiego (15 osób) 
i matematyki (2 osoby). W ramach zajęć 
terapeutycznych umożliwialiśmy udział 
w zajęciach logopedycznych (17 osób), 
zajęciach z terapii SI (15 osób), zajęciach 
socjoterapeutycznych (15 osób), zajęciach 
indywidualnych z psychologiem (8 osób), 
pedagogiem (14 osób) oraz w terapii pe-
dagogicznej (18 osób). Skutecznie mo-
tywowaliśmy podopiecznych do udziału 
w zajęciach na terenie miasta: treningach 
rugby, lekkoatletycznych, piłki nożnej, kur-

PROGRAm SOS WIOSEK DZIECIĘCyCH W SIEDLCACH
SOS WIOSKA DZIECIĘCA W SIEDLCACH

Dane statystyczne 31.12.2018 r.

Program Siedlce

Liczba dzieci w rodzinach SOS

60 – na 
dzień 

31.12.2018 
68 – w ciągu 
całego roku

Opieka nad 
młodzieżą

Liczba młodych ludzi 
w MWM 14

Liczba młodych ludzi 
w SIL (z rodzin SOS 

i MWM) 

12 – na 
dzień 

31.12.2018 
13 – w ciągu 
całego roku

Liczba podopiecznych, którzy wrócili do 
rodzin pochodzenia w ciągu 2018 r. 0

Dzieci 0-17 lat w rodzinach  
biologicznych  

(Program "SOS Rodzinie" )
292

Młodzi dorośli 18+ 
w rodzinach biologicznych 
(Program "SOS Rodzinie" )

101
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sach prawa jazdy, zajęciach tanecznych, 
języków obcych, nauki pływania, fitness. 
Czworo tegorocznych maturzystów korzy-
stało z kursów przygotowujących do egza-
minu dojrzałości. Troje z nich z sukcesem 
go zdało. 

Cyklicznie prowadziliśmy działania profilak-
tyczne w formie warsztatów dla młodzieży, 
obejmujących tematykę przedwczesnego 
rodzicielstwa oraz podejmowania dzia-
łań ryzykownych i sięgania po używki (14 
osób).

Ważnym obszarem pracy z dzieckiem jest 
także współpraca z rodziną pochodzenia 
podopiecznych. W ciągu całego roku do-
kładaliśmy wszelkich starań, aby monito-

rować sytuację rodzinną podopiecznych, 
inicjować i podtrzymywać kontakty z bli-
skimi dzieci. Owocowało to licznymi wyjaz-
dami do domów rodzinnych w czasie świąt 
i wakacji. Większość dzieci miało kontakt 
bezpośredni lub telefoniczny z rodziną bio-
logiczną. 

Wszystkie dzieci z uregulowaną sytu-
acją prawną zgłosiliśmy do Wojewódz-
kiego Ośrodka Adopcyjnego O/Siedlce. 
W okresie sprawozdawczym w stosunku 
do czwórki rodzeństwa została uregulowa-
na sytuacja prawna. 

Wiele sukcesów we wspieraniu rozwoju 
dzieci powierzonych naszej opiece osiąga-
my dzięki pomagającym nam organizacjom 
i darczyńcom. W tym roku w szczególny 
sposób jesteśmy wdzięczni za systema-
tyczne zaangażowanie Klubu Rotary i Ro-
taract Wilanów. W ramach tej współpracy 
członkowie Klubów organizowali wyciecz-
ki do muzeów, warsztaty kulinarne, kursy 
szachowe wraz z towarzyszącymi im zaję-
ciami. We wrześniu 2018 r. mieliśmy przy-
jemność gościć Klub Rotary i Rotaract Wila-
nów w Siedlcach. Spotkaliśmy się w ciepłe 
sobotnie popołudnie aby przy wspólnych 
grach i zabawach na powietrzu pożegnać 
wakacje. Młodsze dzieci nie mogły do-
czekać się gości. Co chwilę przybiegały 
i dopytywały kiedy przyjadą. Kiedy już się 
pojawili ze sprzętem sportowym oraz ob-

fitym poczęstunkiem radości nie było koń-
ca. Wolontariusze byli w różnym wieku 
i pochodzili z różnych krajów, co nie prze-
szkodziło im w szybkim złapaniu kontaktu 
z zainteresowanymi ich wizytą dzieciakami. 
Sprawnie przygotowaliśmy „stanowiska” 
i rozpoczęliśmy zabawę. Pasją członków 
Klubu Rotary jest m. in. ground golf. Uda-
ło się tą rozrywką zarazić zarówno młod-
szych, jak i nastolatków. Wszyscy z cieka-
wością słuchali w jaki sposób należy złapać 

kij i jak nadać właściwy kierunek piłce. Nie 
zabrakło też amatorów gry w piłkę nożną 
i badmintona, a najmłodsi ze śmiechem po-
konywali skomplikowany tor przeszkód. Ni-
kola, 9-latka, stwierdziła „największa frajda 
to było wyciąganie cukierków z miski pełnej 
mąki z zawiązanymi oczami”. Zmagania 
sportowe i wysiłek na świeżym powietrzu 
zaostrzyły apetyty. Goście zaskoczyli nas 
przygotowywanym na naszych oczach ke-
babem. Nie zabrakło też bułeczek i ciast 

PROGRAm SOS WIOSEK DZIECIĘCyCH W SIEDLCACH
SOS WIOSKA DZIECIĘCA W SIEDLCACH
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upieczonych specjalnie dla nas. Wspólnie 
spędzone chwile minęły bardzo szybko. 
Rozstaliśmy się z obietnicą spotkania w nie-
długim czasie, tym razem w Warszawie. 

mŁODZIEŻOWA WSPóLNOTA 
MIeSzkanIowa SoS w SIeDlcacH
W 2018 roku w Placówce Opiekuńczo 
– Wychowawczej młodzieżowej Wspól-
nocie mieszkaniowej SOS w Siedlcach 
opiekę znalazło 16 podopiecznych 
w wieku 16 – 25 lat. 
Na koniec roku we Wspólnocie mieszkało 
14 młodych ludzi:

• 16 – 17 – 1 osoba

• 18 – 23 – 13 osób

Praca z młodzieżą prowadzona była 
w oparciu o plany pomocy dziecku oraz 
Indywidualne Programy Usamodzielnienia. 
Odbyły się 33 zespoły ds. okresowej oce-
ny sytuacji dziecka, na których omawiano 
ważne dla rozwoju młodzieży zagadnienia. 
W spotkaniach brali udział przedstawiciele 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Sie-
dlce, w dwóch przypadkach Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie Łosice. Na ze-
społy dotyczące małoletnich podopiecz-
nych zaproszono przedstawicieli Ośrodka 
Adopcyjnego w Siedlcach. W jednym spo-
tkaniu uczestniczył rodzic biologiczny.

W planach pomocy, jak również w Indy-
widualnych Programach Usamodzielnie-
nia zostały zapisane działania wynikające 
z potrzeb młodzieży wspierające ich edu-
kację, rozwój oraz potrzeby specjalistycz-
ne: stomatolog, ortopeda, dermatolog, 
ginekolog, fizjoterapeuta, ortodonta, psy-
chiatra dziecięcy. Dwójka podopiecznych 
korzystała z  poradni rehabilitacyjnej

W roku 2018 placówkę opuściło dwóch 
podopiecznych. Obaj młodzi ludzie zostali 
objęci Programem Opieki Ograniczonej. 

W październiku 2018 w pełni samodzielne 
życie rozpoczął Damian. Ten młody męż-
czyzna opuścił struktury Stowarzyszenia 
SOS po blisko 20 latach pomocy SOS Wio-
sek Dziecięcych, najpierw Rodziny SOS, 

mŁODZIEŻOWA WSPóLNOTA mIESZKANIOWA  
w SIeDlcacH

a następnie Młodzieżowej Wspólnoty 
Mieszkaniowej SOS. Był jednym z pierw-
szych dzieci, skierowanych pod opiekę 
SOS w Siedlcach. 

W bieżącym roku do Wspólnoty przyję-
liśmy 4 nowych mieszkańców z Rodzin 
SOS – 1 chłopca i 3 dziewczyny. W mie-
siącach poprzedzających tą zmianę w ich 
życiu, młodzież aktywnie brała udział w  
życiu Wspólnoty. Podopieczni uczestniczy-
li w spotkaniach społeczności, imprezach 
sportowych i integracyjnych. Poznawali 
wychowawców i sąsiadów.

12 podopiecznych utrzymuje kontakt 
z członkami rodzin biologicznych. Często 
są to rozmowy telefoniczne lub kontak-
ty online. W 7 przypadkach młodzież od-
wiedziła rodziców lub rodzeństwo w ich 
miejscu zamieszkania w czasie wolnym 
od nauki szkolnej. 5 podopiecznych odwie-
dzili członkowie rodzin we Wspólnocie przy 
okazji urodzin lub świąt.

W gronie młodzieży najliczniejszą grupę 
stanowią studenci – 5 osób, następnie 
3 uczniów Techników, 3 Liceów ogólno-
kształcących w tym 2 Liceów ogólnokształ-
cących dla Dorosłych, 3 uczęszcza do Za-
sadniczych Szkół Zawodowych. W  ramach 
pomocy w nauce 4 osoby uczęszczały 
na korepetycje na terenie miasta.

Zaplanowaliśmy różnorakie kursy, szkole-
nia mające na celu przygotować młodzież 
do  samodzielności i umożliwić im lepszy 
start w dorosłe życie. Dokształcali się i zdo-
bywali dodatkowe uprawnienia na kursach:

• kurs języka angielskiego online (3 osoby);

• kurs programowania C++ (1 osoba);

• kurs lakiernika samochodowego (1 osoba); 

• kurs instruktora pływania (1 osoba);

• kurs sędziego piłkarskiego (1 osoba);

• kurs ratownika WOPR - I i II moduł 
(1 osoba);

• 2 uzyskały prawo jazdy kat. B, a 2 kolej-
ne rozpoczęły kurs;

• kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, ale 
nie zdał egzaminu końcowego (1 osoba);

mŁODZIEŻOWA WSPóLNOTA mIESZKANIOWA  
w SIeDlcacH
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• kurs sternika motorowodnego (2 osoby);

• kurs trenerski piłki nożnej UEFA C (1 osoba)

W ciągu 2018 roku podopieczni uczestni-
czyli w szkoleniach i projektach:

• „Sztuka rozmowy kwalifikacyjnej” oraz 
„System wartości w życiu człowieka”, 
prowadzone przez pracowników Cen-
trum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP;

• „Nastoletnie rodzicielstwo” oraz „Profi-
laktyka uzależnień” prowadzone przez 
fundację PO Drugie;

• „Moje prawa i obowiązki w usamodziel-
nieniu” przeprowadzone przez wycho-
wawcę MWM SOS;

• Spotkanie informacyjne dotyczące pro-
cesu usamodzielnienia prowadzone 
przez pracownika socjalnego MWM 
SOS;

• 1 podopieczna zakończyła szkolny pro-
jekt „Szkoła nowych możliwości” kurs 
manicure – wizaż z językiem angielskim 
zawodowym i zajęcia z doradztwa za-
wodowego;

• 1 podopieczna w terminie 11.05 – 
20.05.2018r. wyjechała do Namibii 
w ramach Programu Environmental Edu-
cation, którego organizatorem była Fun-
dacja Make a Change w porozumieniu 
ze Stowarzyszeniem SOS Wioski Dzie-
cięce w Polsce;

• 1 podopieczna uczestniczyła w 4 dnio-
wych warsztatach motywacyjnych orga-
nizowanych przez CEMS Club Warsaw 
wraz z Fundacją EY w ramach projektu 
CEMS Chance;

• 2 podopiecznych rozpoczęło udział 
w projekcie „Follow your dreams and 
Make a Change”

•  7 podopiecznych uczestniczyło w projek-
cie polegającym na autocoachingu karie-
ry z  wykorzystaniem aplikacji mobilnej.

Nasza młodzież dbając o kondycję fizycz-
ną chętnie uczęszcza na basen, siłownię, 
do  parku trampolin. Jeden podopieczny 
trenuje Muay Thai, a dwoje biegi. Jeden 
z  chłopców złapał prawdziwego bakcyla 
i brał udział w zawodach w Polsce i za gra-
nicą, m. in.: Spartan Race na  Słowacji, 
Runmageddon w Krakowie i Siedlcach, 
Biegnij Warszawo. Ważnym wydarzeniem 
w życiu Wspólnoty był II Niebanalny Tria-
thlon Młodzieżowy, który dał możliwość 
zmagań sportowych, ale również przyczy-
nił się do  integracji przedstawicieli mło-
dzieży oraz pracowników Stowarzyszenia 
SOS, MOPR Siedlce, Domu Dziecka „Pod 
Kasztanami” i społeczności lokalnej.

Dwójka naszej młodzieży udzieliła wywia-
du do lokalnej prasy, dzięki czemu powstał 
bardzo ciekawy artykuł opisujący ich ży-
cie w Młodzieżowej Wspólnocie Mieszka-

mŁODZIEŻOWA WSPóLNOTA mIESZKANIOWA 
w SIeDlcacH

niowej SOS, a także plany na przyszłość 
i otwarcie na świat naszych podopiecznych.

Praca jest jedną z ważniejszych wartości 
w życiu człowieka. Dla nas wychowawców 
i  podopiecznych jest ona także integralną 
częścią naszego funkcjonowania. Wakacje 
2018 roku były czasem, w którym młodzi lu-
dzie zdobywali doświadczenia zawodowe. 
Niektórzy podejmowali pracę na pełnym 
etacie, inni byli na stażu, dla niektórych 
wiązało się to z  wyjazdem poza granice 
kraju. Młodzież pracowała między innymi 
jako ratownicy Wodnego Ochotniczego Po-
gotowia Ratunkowego, kierowcy w firmach 
przewozowych, instalatorzy klimatyzacji, 
odbywała staże w policji, w zakładach fry-
zjerskich, w szkołach, a  także pracowała 
sezonowo przy zbiorze owoców w Szwaj-
carii, jako modelka na międzynarodowych, 
wybiegach czy ratownicy na spływach ka-
jakowych. Jak sami przyznali, praca nie 
tylko przyniosła im korzyści materialne, 
ale była sprawdzianem własnych możli-
wości, posiadanych umiejętności, szansą 
poznania nowych ludzi. „Czuję się już taka 
dorosła”, pewnego dnia powiedziała jed-
na z naszych podopiecznych po powrocie 
ze swojej pracy. 

Andrzej, który pracował jako ratownik 
nad zalewem w Siedlcach, stwierdził że: 
„ta praca to była dla mnie szkoła życia”, 
niejednokrotnie stawał w obliczu ratowania 

mŁODZIEŻOWA WSPóLNOTA mIESZKANIOWA 
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ludzkiego życia, widział, że jest odpowie-
dzialny nie tylko za siebie, ale za wszyst-
kich ludzi spędzających czas na plaży. 
„Szczególnie utkwiła mi w pamięci jedna 
historia, kiedy pewnego razu podczas mo-
jego dyżuru zemdlała młoda dziewczyna. 
Podbiegłem do niej, leżącej już na piasku, 
udzieliłem pierwszej pomocy i razem z nią 
czekałem na przyjazd karetki. Okazało się, 
że dziewczyna dostała udaru słoneczne-
go, a do tego od rana nic nie jadła. Nigdy 
wcześniej tak bardzo się nie bałem i wtedy 
też uświadomiłem sobie, że bycie ratowni-
kiem to jest bardzo poważny i wymagający 
zawód.”- mówi Andrzej o swojej pracy.

Joanna, przyszła mistrzyni fryzjer-
stwa w lipcu przebywała na praktykach 
w Irlandii, dokąd wyjechała razem z innymi 
uczennicami swojej szkoły w ramach pro-
jektu „Erasmus”. Tu pod okiem profesjonal-
nych nauczycieli zgłębiała tajniki stylizacji 
fryzur. Dziewczyna w pełni wykorzystała 
czas, z zapałem doskonaliła swoje umie-
jętności i była jedną z najlepszych staży-
stek na wyjeździe. „Ciociu dostaję dużo 
pochwał i wszystkie klientki chcą, żebym 
to ja zajmowała się ich włosami”- krzyczała 
przez telefon, kiedy pełna emocji dzwoniła 
do swojego opiekuna. Ten wyjazd nie tylko 
był dla niej wielka lekcją sztuki fryzjerstwa, 
ale przede wszystkim wzmocnił jej poczu-
cie wartości i podniósł wiarę we własne 
możliwości.

mŁODZIEŻOWA WSPóLNOTA mIESZKANIOWA 
w SIeDlcacH

Julia całe dwa miesiące letnie spędziła 
w Szanghaju, do którego pojechała z ra-
mienia swojej agencji modelek. Dziewczy-
na pracowała na tamtejszych wybiegach 
jako modelka, brała udział w sesjach zdję-
ciowych. Ten pobyt to było dla niej spo-
tkanie z egzotyką nie tylko kraju, ale też 
języka, kultury i obyczajów. Wraz ze zdo-
bywaniem nowych doświadczeń zawodo-
wych, Julia zdobyła wiedzę o sobie samej, 
o tym, że potrafi poradzić sobie tysiące 
kilometrów od  domu, że jej otwartość 
na świat i ludzi, często tak dalece różny 
i inny od niej i warunków w  jakich żyje 
pomaga jej czerpać z życia jak najwięcej. 
„Ciociu to był wyjazd którego nigdy nie za-
pomnę i który nauczył mnie, że wszystko 
zależy od nas i od tego jak postrzegamy 
świat wokół siebie.” to były jej pierwsze sło-
wa po powrocie z Azji.

Krzysztof student Politechniki Lubelskiej 
kiedy tylko zakończył egzaminy w sesji let-
niej, wyjechał do Poznania, gdzie całe trzy 
miesiące pracował jako monter systemów 
klimatyzacyjnych. To doświadczenie spra-
wiło, że młody mężczyzna ma już swój po-
mysł na życie. „Ciociu, już wiem, co będę 
robił jak skończę studia, założę swoja wła-
sną firmę”, powiedział pewnego wieczoru 
podczas wspólnej kolacji. Skrupulatnie 
i konsekwentnie dąży teraz do realizacji 
zamierzonego celu.

Nasi podopieczni są z nami tylko na jakiś 
czas, samodzielne życie wcześniej czy póź-
niej stanie się ich udziałem, a praca jaka 
podejmą, będzie istotnym elementem ich 
codzienności. Zeszłoroczne wakacje były 
bez wątpienia dla niektórych z nich ważnym 
krokiem na drodze ich rozwoju i przygoto-
wania do życia po opuszczeniu Młodzieżo-
wej Wspólnoty Mieszkaniowej SOS.

pogRaM „SoS RoDzInIe” SIeDlce

Rok 2018 był dla „SOS Rodzinie” Siedlce 
czasem wyzwań. Związanych zarówno 
z realizacją projektu RPO „Po pierwsze 
rodzina-program wsparcia rodzin w peł-
nieniu funkcji opiekuńczo-wychowaw-
czych”, budowaniu zespołu oraz promocji 
naszej organizacji (wizyty przedstawicieli 
mediów i darczyńców), jak również zmian 
we władzach lokalnych. 

Udało się rozliczyć zadania zaplanowane 
na pierwszy rok realizacji projektu. Jak 
również nawiązać dobre relacje z darczyń-
cami, co przełożyło się na dotacje celowe, 
dzięki którym zespół „SOS Rodzinie” mógł 
realizować założone cele na 2018r.

W ubiegłym roku wspieraliśmy 393 dzie-
ci i młodych dorosłych w 131 rodzinach. 
Wśród dzieci i młodzieży mamy 30 osób 
z orzeczonym stopniem niepełnospraw-
ności. W 6 rodzinach niepełnosprawność 

pRogRaM „SoS RoDzInIe” 
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dotyka rodziców. Dlatego 31 razy kontakto-
waliśmy się z komisją orzekania o stopniu 
niepełnosprawności w Siedlcach w celu 
uzyskania orzeczenia. Pomagaliśmy w or-
ganizowaniu wizyt u lekarzy pierwszego 
kontaktu i specjalistów - 136 wizyt, 1,3% 
rodzin otrzymało wsparcie w postaci zaku-
pu leków, materiałów medycznych, a 3 ro-
dziny 0,76 % otrzymało wsparcie w posta-
ci zakupu okularów. Wydaliśmy rodzinom 
124 zestawy opatrunkowe.

Zawsze ważna w naszej pracy jest edu-
kacja dzieci. Możemy pochwalić się grupą 
6 studentów. Najwięcej dzieci uczęszcza 
do szkoły podstawowej (170), w gimna-
zjum uczy się 20 dzieci, młodzież uczęsz-
cza do szkół średnich (50) oraz na kursy 
kwalifikacyjne i zawodowe (67). Mamy też 
24 przedszkolaków i 14 dzieci, które uczą 
się w szkołach specjalnych. 

Wszystkim uczącym się podopiecznym 
oferujemy dodatkowe zajęcia, dzięki 
którym mogą podnosić swoje kompe-
tencje szkolne, jak również rozwijać za-
interesowania. Były to m.in. dodatkowe 
zajęcia z matematyki dla 60 dzieci (szan-
sa na wyrównanie zaległości szkolnych, 

poprawienie ocen na półrocze i koniec 
roku szkolnego). 32 % dzieci otrzymało 
pomoc w nauce, uczestniczyli w zajęciach 
dydaktycznych, reedukacyjnych i kompen-
sacyjnych – 120 dzieci. Języka angielskie-
go uczyło się 45 dzieci, pomoc logopedy 
ważna była dla 2 dzieci.

Nasi młodzi podopieczni mogli rozwijać 
swoje pasje na zajęciach teatralnych (20 
dzieci), taneczno-ruchowych (45 dzieci) 
oraz sportowych (44 osoby). Wiele pracy 
nad sobą dokonało się również podczas 
zajęć profilaktycznych  (80 dzieci w róż-
nych grupach wiekowych). Bardzo ważna 
jest też zarówno indywidualna jak i gru-
powa praca dzieci z psychologiem (odpo-
wiednio 107 i 54 spotkania).

Ale najbardziej wyczekiwana są zawsze 
wyjazdy kulturalno-rekreacyjne do kina, te-
atru, na kręgle oraz wyjazd wakacyjny nad 
morze – udało się nam w 2018 roku zor-
ganizować aż 18 wyjazdów (łączny udział 
358 osób - 91% wszystkich beneficjentów).

Dzieci wiedzą, że wypoczynek jest w życiu 
ważny, w tym roku rozmawialiśmy z dzieć-
mi o ochronie ich praw podczas 6 spotkań 

pRogRaM „SoS RoDzInIe” 
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warsztatowych, w których uczestniczyło 
180 dzieci.

By nasza pomoc dzieciom była skuteczna, 
wpieramy też ich rodziców przez indywi-
dualną pracę psychologiczną 40 spotkań. 
Pracę w środowisku rodzinnym związaną 
z nauką prowadzenia gospodarstwa do-
mowego 3272 wizyty. Od stycznia 2018r. 
w gminie Domanice prowadzony jest pro-
jekt RPO „Po pierwsze rodzina”- program 
wspierania rodzin w pełnieniu funkcji opie-
kuńczo-wychowawczych”. Skierowany jest 
on do rodzin z małych miejscowości, gdzie 
występują trudności w budowaniu rela-
cji. Działaniami prowadzonymi w ramach 
projektu objętych zostało 17 rodzin, w tym 
30 osób dorosłych oraz 44 dzieci. Dzię-
ki realizacji RPO podopieczni korzystają 
z konsultacji indywidualnych z terapeutą 
do spraw uzależnień (7 spotkań po 4 h), 
prawnikiem (7 spotkań po 4h), psycho-
logiem (14 spotkań po 4 h), jak również 
w spotkaniach grupy wsparcia dla kobiet, 
prowadzonych przez psychologa w dwóch 
lokalizacjach (14 spotkań po 2h). Uczest-
niczki grup wsparcia wzięły udział w trzy-
dniowym warsztacie wyjazdowym, w cza-
sie którego doskonaliły swoje umiejętności 
wychowawcze oraz komunikacyjne. Pro-
jekt ma trwać do końca 2020 roku. 

Nasze działania wspierają także partnerzy 
i darczyńcy. Dzięki wsparciu Banku Pekao 

S.A. w Placówce Wsparcia Dziennego 
„Promyk” w Domanicach z filią w Olszycu 
Szlacheckim zostały zakupione certyfiko-
wane stoliki oraz krzesła dzieci, zgodne 
z wymogami Sanepidu. Jedną z kluczo-
wych potrzeb, jaką jest właściwe odżywia-
nie mogliśmy realizować, dzięki współpra-
cy z Kulczyk Fundation. Dzięki wsparciu, 
dzieci otrzymywały ciepłe, pełnowartościo-
we dania obiadowe. Projektem Żółty Talerz 
objęte jest około 120 dzieci tygodniowo.

W codziennych działaniach wspierają 
nas władze gminy Skórzec i Domanice, 
które powierzyły nam realizację zadań 
publicznych.

Obie gminy zdecydowały się na nieodpłat-
ne użyczenie do realizacji naszej działal-
ności lokali należących do władz samorzą-
dowych. 

Wśród partnerów lokalnych należy rów-
nież wymienić Ośrodki Pomocy Społecz-
nej w Skórcu i Domanicach, Poradnię 
Psychologiczno-Pedagogiczną w Stoku 
Lackim, Specjalny Ośrodek Szkolno-wy-
chowawczy w Siedlcach, Centrum Inte-
gracji Społecznej, pracowników Punktu 
Konsultacyjnego przy Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
PCPR w Siedlcach, Szkołę Podstawową 
w Grali Dąbrowiźnie, Szkołę Podstawową 
w Olszycu Szlacheckim, Szkołę Podsta-
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wową w Domanicach. W sprawach benefi-
cjentów programu spotkaliśmy się 74 razy 
z kuratorami sądowymi, 633 razy z asy-
stentami rodziny w GOPS. Rozpoczęliśmy 
współpracę z nowym wójtem Gminy Skó-
rzec oraz pełniąca obowiązki kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Domanicach.

Razem pomagamy rodzion poradzić sobie 
z trudnościami. Nasza praca zaowocowała 
usamodzielnieniem 6 rodzin, w których wy-
chowuje się 19 dzieci – rodzice zapewniają 
im bezpieczny, szczęśliwy, pełen miłości 
dom – już samodzielnie!

RoDzInny DoM czaSowego 
POByTU „SINDBAD"
W roku 2018 Rodzinny Dom Czasowego 
Pobytu „Sindbad” stał się czasowym 
domem dla 24 podopiecznych, dzieci 
skierowanych do placówki interwencyj-
nej ze względu na niewydolność opie-
kuńczo-wychowawczą rodziców, prze-
moc psychiczną i fizyczną w rodzinie, 
chorobę alkoholową i  inne choroby 
psychiczne, konflikty rodzinne. 
W 2018 roku wśród podopiecznych RD „Sind-
bad” było czworo półsierot, pozostałe mia-
ły dwoje rodziców. W przypadku jednego 
dziecka jeden rodzic był pozbawiony władzy 
rodzicielskiej, a rodzice pozostałych  dzieci 
mieli ograniczoną władzę rodzicielską.

W ciągu roku ośmioro dzieci z sześciu ro-
dzin wróciło do rodziny pochodzenia, nato-
miast pięcioro dzieci z czterech rodzin sąd 
skierował do innych form pieczy zastępczej. 

Pracownicy „Sindbada” współpracują 
z rodzinami pochodzenia dzieci. Wszyscy 
rodzice korzystali z możliwości odwiedza-
nia swoich dzieci w RD „Sindbad” (22 ro-
dziców), nikt nie miał sądowego zakazu 
kontaktu z dziećmi. 21 dzieci wyjeżdżało 
do swoich domów rodzinnych. Rodzice 
spotykali się z psychologiem z RD “Sind-
bad”. Korzystali z rozmów wspierających 
i psychoedukacji.  Z pięcioma rodzinami 
pracował  asystent rodzinny (zatrudniony 
przez władze lokalne), by umożliwić dzie-
ciom powrót do środowiska rodzinnego. 

Rodziny włączane były w proces planowa-
nia pomocy dziecku (PPD), co pozytywnie 
wpłynęło na wzrost ich zaangażowania 
w sprawy podopiecznych. 

Diagnoza dzieci prowadzona jest przez 
psychologa z “Sindbada” lub we współ-
pracy z poradnią psychologiczno-pe-
dagogiczną. Dzieci korzystają z zajęć 
grupowych socjoterapeutycznych  i psy-
choedukacyjnych. Prowadzone są indywi-
dualne oddziaływania: terapia wspierają-
ca, spotkania diagnostyczne, konsultacje 
i porady psychologiczne. Podopieczni 
uczestniczą w szeregu zajęć wspierają-
cych ich rozwój.

RODZINNy DOm CZASOWEGO POByTU 
„SINDBAD” W USTRONIU

Przyjmowane do RD “Sindbad” dzieci wy-
magają szczególnego wsparcia i pomocy 
specjlistycznej dlatego też niektórzy pod-
opieczni korzystają z pomocy psychia-
trycznej.

Ze względu na interwencyjny charakter 
“Sindbada” pracownicy ściśle współpracu-
ją z sądami rodzinnymi i jednostkami po-
mocy społecznej oraz innymi instytucjami 
zajmującymi się statutowo problematyką 
dziecka i rodziny. Bardzo dobrze przebie-
ga współpraca ze szkołami, do których 
uczęszczają dzieci. Wychowawcy „Sind-
bada” są w stałym kontakcie z wychowaw-
cami klas, uczestniczą w spotkaniach kla-
sowych.

Co pół roku oraz każdorazowo po przy-
jęciu nowego dziecka, odbywają się po-
siedzenia zespołów ds. okresowej oceny 
sytuacji dziecka, w których uczestniczą 
rodzice dzieci i ich krewni oraz przedsta-
wiciele sądów, Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie, pracownicy socjalni 
i asystenci rodzin z Ośrodków Pomocy 
Społecznej, nauczyciele oraz inne osoby 
zajmujące się na co dzień pracą z dziećmi 
i rodziną. W 2018 roku 14 rodziców uczest-
niczyło w spotkaniach zespołu ds. oceny 
sytuacji dziecka.

Zespół uczestniczył w 10, trzygodzinnych 
superwizjach grupowych i innych szkole-
niach, m.in.: w szkoleniach z traumy, z pro-

RODZINNy DOm CZASOWEGO POByTU 
„SINDBAD” W USTRONIU
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blematyki zachowań autodestrukcyjnych, 
w tym suicydalnych u dzieci i młodzieży, 
w dialogu motywującym oraz w  konfe-
rencjach nt. pomocy i wsparcia rodzinom 
zastępczym i adopcyjnym, a także rodzina 
– wartość, która łączy.

W tym roku, w lutym wybraliśmy się z dzieć-
mi na kulig zorganizowany przez jedną 
z firm w Wiśle. Była wspaniała słonecz-
na, mroźna pogoda i bardzo dużo śniegu. 
Było bajkowo. W cudownej atmosferze 
i dobrych nastrojach śpiewaliśmy piosenki, 
dzieci miały wiele frajdy, a gdy Pan woźni-
ca specjalnie przyśpieszał konie, dookoła 
było słychać okrzyki radości. W bacówce 
czekała na nas gorąca herbata i pyszne 
grillowane oscypki z żurawiną. Pajdy chle-
ba ze smalcem, usmażone kiełbaski, szyb-
ko znikły w uśmiechniętych buziach dzieci.  
Po smacznym posiłku można było zjeż-
dżać z górki. To był wspaniały czas spę-
dzony na świeżym powietrzu. Dzięki życz-
liwości ludzi, których spotykamy na swojej 
drodze, możemy przeżywać właśnie takie 
magiczne momenty.

Cudowny czas spędziły dzieci na paździer-
nikowej wyprawie do Warszawy – dla wie-
lu z nich to był pierwszy wyjazd do stolicy, 
do wielkiego miasta. 

Podziwiały wieżowce, zachwycały się no-
woczesną architekturą i pięknem Starego 
Miasta. Wielu emocji dostarczyła im wizyta 

w Centrum Nauki Kopernik – chciałyby ten 
sposób nauki przenieść do swoich szkół. 
Możliwość dotykania, eksperymentowania, 
wzbudziło w nich ogromne zaciekawienie 
interaktywnymi wystawami, a samodziel-
ność dała wiele radości i zafascynowania 
nauką z różnych dziedzin. 

Mieliśmy też szansę prawie dotknąć 
gwiazd – wizyta w planetarium wzbudziła 
wiele emocji, a dzięki nagłośnieniu i okula-
rom 3D wrażenia były niezapomniane.

Troszkę zmęczeni tempem dnia, mogliśmy 
odpocząć w hostelu na Krakowskim Przed-
mieściu i z okien pokoju podziwiać Kolum-
nę Zygmunta i Zamek Królewski.

Nazajutrz wyruszyliśmy na Stadion Naro-
dowy, szczególnie atrakcyjny dla naszych 
kibiców i fanów piłki nożnej. 

Potem jeszcze panorama Warszawy 
z ostatniego piętra Pałacu Kultury i Nauki.

Zmęczeni, zadowoleni oraz w wyśmieni-
tych nastrojach wróciliśmy do Ustronia. 
Takie momenty pozwalają na chwilę za-
pomnieć dzieciom o trudnej codzienności, 
uczą i rozwijają, wywołują uśmiech na twa-
rzach dzieci.

RODZINNy DOm CZASOWEGO POByTU 
„SINDBAD” W USTRONIU

SOS WIOSKA DZIECIĘCA  
W KRAŚNIKU

Rok 2018 był  szczególny ze względu 
na podjęcie wielu prac i inicjatyw 
mających doprowadzić do powsta-

nia Programu SOS Wiosek Dziecięcych 
Kraśnik. W maju odbyły się warsztaty 
celem opracowania „Planu wdrożenia 
Programu SOS Wiosek Dziecięcych Kra-
śnik”. W dokumencie tym zawarte zostały 
szczegółowe cele, dając wytyczne pro-
wadzonych działań, mających na uwadze 
właściwą koordynację Programu i skutecz-
ną alokację zasobów oraz ulepszenie ko-

ordynacji i wzrost skuteczności Programu. 
Opracowana została Strategia Rozwoju 
Usług Programu SOS Wiosek Dziecięcych 
Kraśnik na lata 2018 – 2021.

W 2018 roku SOS Wioska Dziecięca 
w Kraśniku prowadziła 13 (do końca sierp-
nia funkcjonowało 14) placówek opiekuń-
czo-wychowawczych typu rodzinnego, 
w których mieszkało 67 podopiecznych 
(66 w roku 2017). Najmłodszy podopiecz-
ny miał 3 lata i 7 miesięcy, zaś najstarszym 
był 22 letni student. 

Rok 2018 był rokiem wyjątkowym w związ-
ku z przyjęciem do 6 Rodzin SOS 14 
nowych podopiecznych (w 2017 roku 
do Rodzin SOS przyjęliśmy 6 dzieci). 
Przyjęte zostały dwa trzyosobowe rodzeń-
stwa: chłopiec 3 lata i 7 miesięcy wraz 
z dwiema siostrami 13 i 9 lat, drugie ro-
dzeństwo to dwóch chłopców w wieku 10 
i 8 lat wraz z ich 6-letnią siostrą. Do Ro-
dziny SOS przyjęliśmy także rodzeństwo 
dwuosobowe: dziewczyna lat 17 i chłopiec 
lat 9. Pozostałe dzieci, które zostały przy-
jęte do Rodzin SOS to dziewczynki w wie-
ku 15, 6, 4 i 4 lat oraz chłopcy w wieku 6 lat 
oraz 3 miesięcy. Najmłodszym dzieckiem 
przyjętym do Rodzin SOS był biologiczny 
syn niepełnoletniej podopiecznej (obecnie 
przebywa ona w programie opieki ogra-
niczonej SIL wraz ze swoim synem). Rok 
2018 był także ważny ze względu na re-

Rodzinna Opieka Zastępcza – dane na 31.12.2018 r. 

Program Kraśnik

Liczba podopiecznych 
w rodzinach SOS 67

Liczba młodzieży w MWM -

Liczba młodych w opiece 
ograniczonej (SIL) 5

Liczba rodzin SOS 
31.12.18. 13

Średnia liczba dzieci –
podopiecznych w rodzinie SOS 5,15

Liczba podopiecznych,  które 
wróciły do rodzin pochodzenia 

w ciągu 2018 r.
5

Liczba usamodzielnionych 
podopiecznychw ciągu 2018 r. 3
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integrację dzieci z rodziną pochodzenia. 
Dzięki wytężonej pracy i zaangażowaniu 
rodziców SOS, rodziców biologicznych, 
psychologów, pedagogów, asystentów ro-
dziny, kuratorów, oraz pracowników ośrod-
ków pomocy społecznej na terenie którego 
mieszkała dana rodzina, możliwy był po-
wrót 5 podopiecznych do domów rodzin-
nych (6 podopiecznych powróciło w roku 
2017), a dwoje dzieci czeka na upra-
womocnienie się wyroku Sądu i powrót 
do swoich bliskich w styczniu 2019 roku. 

Celem pogłębienia poziomu poczucie bez-
pieczeństwa, wsparcia procesu adaptacji 
dzieci przeprowadzono warsztaty doty-
czące polityki ochrony dziecka dla wszyst-
kich nowoprzyjętych podopiecznych. 

W większości przypadków powodem 
umieszczenia dzieci w Rodzinach SOS 
była niewydolność opiekuńczo-wycho-
wawcza połączona z nadużywaniem alko-
holu, niepełnosprawnością intelektualną 
rodziców, co wpływało na znaczne zanie-

SOS WIOSKA DZIECIĘCA  
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dbywanie dzieci w sferze emocjonalnej, 
rozwojowej i fizycznej. Wszystkie nowo-
przyjęte dzieci do Rodzin SOS zostały 
objęte specjalistyczną opieką medyczną, 
psychologiczną i pedagogiczną. 

W marcu odbyło się ważne wydarzenie 
w życiu Wioski SOS, gdyż powstała nowa 
Rodzina SOS, w której znalazło się 4 pod-
opiecznych. Po kilkumiesięcznym stażu 
nowy Rodzic SOS zamieszkał dziećmi 
w domu wioskowym tworząc Rodzinę 
SOS XI.

Każdego z nowoprzyjętych podopiecznych 
objęliśmy specjalistyczną opieką psycho-
logiczno-pedagogiczną, przeprowadzona 
została szczegółowa diagnoza stanu zdro-
wia. Psycholog niezwłocznie wykonał 14 
diagnoz psychofizycznych. Wszyscy pod-
opieczni mieli przygotowany Plan Pomocy 
Dziecku zawierający cele i działania ma-
jące na celu wsparcie wszechstronnego 
rozwoju, niwelowanie deficytów, poprawę 
stanu zdrowia lub inne działania szcze-
gółowo dopasowane do aktualnej sytuacji 
dziecka. Specjaliści zewnętrzni współpra-
cujący z Wioską SOS przeprowadzili dia-
gnozę w celu rozpoznania lub wykluczenia 
Alkoholowego Zespołu Płodowego (FAS) 
7 podopiecznych. W Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej przeprowadzono 
12 diagnoz pod kątem dysleksji, dysgrafii, 
dostosowania wymagań edukacyjnych, 

niepełnosprawności lub potrzeby kształ-
cenia w warunkach MOS. 

Wszyscy podopieczni uczęszczali do pla-
cówek oświatowych. Do przedszkola, w tym 
klasy “0” uczęszczało 11 podopiecznych. 
Najbardziej liczną, bo aż 33-osobową gru-
pę stanowili uczniowie szkoły podstawo-
wej. W szkole typu gimnazjum uczyło się 
siedmioro młodych ludzi. Drugą dość liczną 
i stale powiększającą się grupą byli ucznio-
wie szkół ponadgimnazjalnych, w których 
skład wliczamy 2 uczniów liceum ogólno-
kształcącego, 3 uczniów technikum oraz 8 
uczniów szkoły branżowej I stopnia. Jeden 
z naszych podopiecznych kontynuował na-
ukę w studium policealnym. Dwoje najstar-
szych podopiecznych to studenci studiów 
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wyższych w trybie dziennym na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim oraz Uniwersyte-
cie Marii Curie Skłodowskiej. Podopieczni 
Wioski SOS realizowali także naukę z Mło-
dzieżowych Ośrodkach Socjoterapeutycz-
nych (4 osoby) oraz decyzją Sądu w Mło-
dzieżowych Ośrodkach Wychowawczych 
(5 osób). 

Celem wsparcia i niwelowania zaległości 
edukacyjnych na terenie Wioski SOS od-
bywały się zajęcia z języka niemieckiego, 
gdzie uczestnikami byli uczniowie klas: 
szóstej, siódmej i ósmej szkoły podsta-
wowej oraz trzeciej gimnazjum. W zaję-

ciach, które były prowadzone w sposób 
indywidualny lub w grupach 2-3 osobo-
wych, brało udział łącznie 12 podopiecz-
nych. Zajęcia indywidualne przeznaczone 
były dla uczennic, które zdecydowały się 
na zdawanie egzaminu gimnazjalnego 
oraz egzaminu ósmoklasisty z języka nie-
mieckiego. Pozostali uczniowie uczestni-
czyli w zajęciach grupowych o charakte-
rze wyrównawczym i byli przygotowywani 
do bieżących zajęć przeprowadzanych 
w szkole. W grupowych zajęciach z języka 
angielskiego uczestniczyło 21 podopiecz-
nych. Zajęcia te miały celu wsparcie edu-
kacyjne dzieci i wyrównywanie zaległości 
szkolnych. Ważne dla podopiecznych, któ-
rzy posiadali pewne deficyty edukacyjne, 
okazały się zajęcia wyrównawcze z przed-
miotów szkolnych. Zajęcia te miały na celu 
uzupełnianie i wyrównywanie zaległości 
w wiadomościach ogólnych bądź z kon-
kretnych przedmiotów szkolnych, które 
powstały na skutek słabszych możliwości 
intelektualnych, albo dłuższej nieobec-
ności podopiecznych w szkole. Pewną 
grupę stanowili podopieczni wymagający 
szczególnego wsparcia edukacyjnego. 
Uczestniczyli oni w zajęciach korekcyjno-
-kompensacyjnych mających na celu kory-
gowanie nieprawidłowości w uczeniu się, 
będących przyczyną niepowodzeń dziec-
ka. Przyczyną owych nieprawidłowości 
mogły być: deficyty w zakresie funkcji po-

znawczych, nieharmonijny rozwój intelek-
tualny, nieprawidłowe nawyki uczenia się 
wykształcone we wczesnych etapach edu-
kacji. Dzieci i młodzież z wadami wymowy 
uczestniczyły w zajęciach pedagogiczno-
-logopedycznych. Celem ogólnym tych 
zajęć było wspomaganie rozwoju dzie-
ci we wszystkich sferach: intelektualnej, 
emocjonalnej i społecznej poprzez rozbu-
dzanie motywacji do aktywności poznaw-
czej, wyrównywanie deficytów w zakresie 
rozwoju funkcji poznawczych, usprawnia-
nie praksji narządów mowy, rozwijanie 
sprawności komunikacyjnej. Siedmioro 
podopiecznych uczestniczyło w indywidu-
alnej terapii pedagogicznej prowadzonej 
przez specjalistę zewnętrznego. Zajęcia 
te miały na celu doskonalenie umiejętno-
ści czytania i pisania, liczenia, sprawności 
manualnej i grafomotorycznej.

W związku z dużą liczbą przyjętych, a tak-
że licznymi deficytami mieszkających już 
dzieci pracownicy zespołu wspierające-
go rozwój dziecka oraz współpracownicy 
przygotowali bogatą ofertę zajęć skiero-
waną do różnych grup wiekowych mają-
cych na celu kompensowanie ograniczeń, 
deficytów oraz trudności występujących 
wśród dzieci i młodzieży. Najmłodsi miesz-
kańcy Wioski uczestniczyli w zajęciach 
z bajkoterapii. Zasadniczym celem zajęć 
grupowych z dziećmi w wieku 3-5 lat było 
zmniejszenie napięcia spowodowanego 

trudnymi doświadczeniami z ich dzieciń-
stwa i dostarczenie wiedzy o pozytyw-
nych wzorcach zachowania za pomocą 
bajek. Prowadzono także grupowe zajęcia 
z elementami dramy, w której wchodze-
nie w określone role oraz improwizacje 
pozwalały kreować rzeczywistość. Za-
jęcia miały duże walory wychowawcze. 
Były wykorzystywane do ,,wyciszenia” 
wewnętrznego dzieci i skupienia uwagi 
na prezentowanych treściach. Ułatwia-
ły wszechstronne dojrzewanie dziecka 
do społecznego i twórczego życia, a tak-
że umożliwiały aktywne zdobywanie indy-
widualnych i zespołowych doświadczeń 
w prezentacji i rozwiązywaniu różnorod-
nych problemów. W zajęciach ruchowych 
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wykorzystujących elementy metody Ru-
chu Rozwijającego Weroniki Sherborne 
uczestniczyło 12 podopiecznych (uczniów 
klas I-III). Dzięki ćwiczeniom zawartym 
w metodzie dzieci uczyły się poznawać 
przestrzeń i zachowywać w niej, czuły się 
swobodnie i nie obawiały się otoczenia. 
Pedagodzy prowadzili indywidualne za-
jęcia o charakterze ogólnorozwojowym, 
których program oparty był na metodach 
pedagogiki zabawy, ćwiczeniach relaksa-
cyjnych, rozluźniających. Zajęcia te miały 
na celu stymulowanie wszechstronnego 
rozwoju podopiecznych i były ukierunko-
wane na rozwijanie wszystkich najważ-
niejszych zdolności i umiejętności dziecka, 
takich jak koordynacja ruchowa, umiejęt-
ności językowe oraz zdolności interperso-
nalne. Kolejnymi zajęciami specjalistycz-
nymi jakimi zostali objęci uczniowie klas 
IV – V były zajęcia pt. Jak uczyć się szyb-
ciej i skuteczniej, czyli o metodach i techni-
kach uczenia się. Zajęcia te miały na celu 
pomóc dzieciom nauczyć się skutecznego 
relaksowania się. Pokazać im, jak uwie-
rzyć w siebie i docenić swoją unikalność. 
Zaznajomić je ze sposobami ułatwiającymi 
koncentrację, dać im do ręki zestaw prak-
tycznych sposobów uczenia się oraz obu-
dzić w nich świadomość, że to wszystko 
może być prawdziwą przyjemnością. Czy 
można zapamiętać wszystko? Czyli o tym, 
jak poprawić swoją pamięć”, to kolejny cykl 

zajęć jaki realizowany był na terenie Wio-
ski w okresie wakacyjnym. Uczestniczyło 
w nim 12 uczniów z klas IV-V-VI szkoły 
podstawowej. Celem programu było roz-
wijanie umiejętności uczenia się, pamięci, 
poznanie własnych mocnych stron. Zaję-
cia realizowane były w formie warsztatów, 
gdzie uczestnicy zdobyli wiedzę na temat 
praw rządzących pamięcią oraz wykorzy-
stywali poznane techniki zapamiętywania 
w praktyce.

W ramach zajęć specjalistycznych prowa-
dzone były indywidualne zajęcia z psycho-
logiem, których celem było kompensowa-
nie deficytów rozwojowych, opracowanie 
trudnych doświadczeń życiowych pod-
opiecznych, kształtowanie umiejętności 
społecznych, podnoszenie kompetencji 
osobistych, emocjonalnych, budowanie 
właściwych relacji z ludźmi. Ponadto psy-
cholog pomagał wzmacniać wiarę dzie-
ci w siebie oraz kształtować tożsamość 
dziecka w oparciu o pozytywne zasoby 
jego rodziny. Inną formą zajęć specjali-
stycznych prowadzonych przez psycholo-
ga były zajęcia grupowe. Uczniowie klas 
IV oraz V – VII uczestniczyli w treningu 
umiejętności społecznych, którego celem 
było wspomaganie prawidłowego rozwoju 
społeczno-emocjonalnego dziecka, pra-
widłowych postaw i umiejętności prospo-
łecznych, współpracy i komunikacji z inny-
mi. Uczniowie klas VIII oraz III gimnazjum 

brali udział w zajęciach z preorientacji za-
wodowej wspierającej proces decyzyjny 
podopiecznych na bazie analizy następu-
jących zagadnień: poznanie siebie, swoich 
uzdolnień, zainteresowań, temperamentu, 
cech charakteru, stanu zdrowia, zawodów 
i rodzajów szkół ponadgimnazjalnych. 
Wszyscy uczestnicy zajęć odbyli spotka-
nie z doradcą zawodowym pracującym 
w Młodzieżowym Centrum Kariery w Kra-
śniku. Najstarsi podopieczni uczestniczyli 
w zajęciach z edukacji psychoseksual-
nej z podziałem na grupy dla dziewcząt 
i chłopców. Celem zajęć było przygotowa-
nie młodzieży do świadomego i odpowie-
dzialnego podejmowania ról związanych 
z płciowością, odpowiedzialnego rodzi-
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cielstwa. Szczegółowa tematyka zajęć 
zawierała między innymi treści związane 
z dojrzewaniem psychoseksualnym, za-
kochaniem i miłością, różnicami między 
kobiecością i męskością, zagrożeniami 
sfery seksualnej, konsekwencjami wcze-
snej inicjacji. Ponadto podopieczni z klas 
gimnazjalnych oraz starsi zostali objęci 
programami młodzieżowymi, które rozwi-
jały ich kompetencje osobiste, społeczne 
i zawodowe. W ramach programów mło-
dzieżowych odbyły się szkolenia i kursy, 
wizyty studyjne u pracodawców oraz szko-
leniowo - integracyjny wyjazd młodzieży. 

Poza realizacją obowiązku szkolnego waż-
ne było aktywne spędzanie czasu, rozwój 

zainteresowań i talentów podopiecznych 
Wioski SOS, dlatego też przygotowana 
została bardzo bogata oferta zajęć dodat-
kowych realizowanych w Wiosce SOS jak 
i poza nią. Od wielu lat najbardziej popu-
larnym zajęciem pozalekcyjnym są trenin-
gi piłki nożnej realizowane na terenie Wio-
ski SOS, a zimą w hali sportowej Zespołu 
Szkół nr 2 w Kraśniku (21 osób). Bardziej 
doświadczeni zawodnicy szlifowali swo-
je umiejętności w klubie sportowym Stal 
Kraśnik (5 osób). Drużyna reprezentująca 
Wioskę SOS brała udział w licznych tur-
niejach piłkarskich, m.in. w turnieju piłki 
nożnej SOS Wiosek Dziecięcych o puchar 
Dyrektora Stowarzyszenia SOS Wioski 
Dziecięce w Polsce zajmując II miejsce, 
Mistrzostwach Dzieci z Domów Dziec-
ka w Piłce Nożnej, Turnieju piłki nożnej 
w Tarnobrzegu oraz Nowej Dębie. Kra-
śniccy zawodnicy wzięli udział w turnieju 
nietypowej odmiany piłki nożnej nazy-
wanej „Jorkyball”. Oprócz treningów piłki 
nożnej dzieci uczęszczały na treningi piłki 
siatkowej (4 osoby) oraz piłki ręcznej (1 
osoba). Dość nietypową dyscyplinę wy-
brał jeden podopieczny, który uczęszczał 
na treningi zapasów. Na terenie Wioski 
SOS przy współpracy z wolontariuszami 
odbywały się treningi ju-jitsu, w których 
uczestniczyło 18 podopiecznych. Zawod-
nicy pod okiem „senseia” zdobywali nowe 
umiejętności, podchodzili do egzaminów 

uzyskując odpowiednie kolory pasów, 
które potwierdzały poziom umiejętności. 
Od września rozpoczął się zupełnie nowy 
cykl zajęć realizowany przy współpracy 
z Klubem Sportowym „Za Bramą” z Kra-
śnika. Zajęcia te były połączeniem zabaw 
ruchowych o charakterze ogólnorozwojo-
wym z elementami boksu, uczestniczyło 
w nich 10 podopiecznych. 

Pozalekcyjna aktywność podopiecznych 
to nie tylko sport, gdyż realizowany był sze-
reg zajęć rozwijających zainteresowania 
dzieci. Bardzo popularne były grupowe za-
jęcia muzyczne (20 osób) oraz indywidualne 
lekcje nauki gry na instrumentach i śpiewu 
(2 osoby). W zajęciach plastycznych zawie-
rających elementy arteterapii uczestniczyło 
19 osób. Wśród innych aktywności, w jakich 
brali udział były zajęcia wędkarskie, tech-
niczne, a także lekcje jazdy konnej z ele-
mentami hipoterapii (35 osób) oraz zajęcia 
taneczne cheerleader’s. 

Dzieci mieszkające w Wiosce SOS chęt-
nie zapraszały swoich przyjaciół ze szkół 
czy wcześniejszego miejsca zamieszka-
nia na imprezy wioskowe, jak np. XXIV 
Bieg Po Uśmiech, Dzień Dziecka, uro-
czyste zakończenie roku szkolnego, licz-
ne dyskoteki, wspólne grillowanie. Każda 
Rodzina SOS obchodziła ważne wyda-
rzenia w życiu podopiecznych, takie jak: 
Pierwsza Komunia Święta, bierzmowanie, 
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urodziny, imieniny. Jednocześnie nie za-
pominaliśmy o ich rodzinie pochodzenia. 
Dlatego też na ważne wydarzenia w życiu 
dzieci zapraszaliśmy rodziny biologiczne, 
by mogły ten jakże ważny dla nich czas 
spędzić z bliskimi.

W czasie świąt, dni wolnych od nauki bądź 
ferii, wakacji ponad połowa podopiecz-
nych za zgodą sądu wyjeżdżała do swoich 
rodzin biologicznych. Wakacje dzieci spę-
dzały na koloniach i obozach, m.in. w miej-
scowości Ponik, Murzasichle, Janów Lu-
belski, Biały Dunajec, Giby, Ustka, Lesko, 
Spała, Brenna, Krynica Morska, Pogorze-

lica, Poronin, Ząb, Zakopane. W sumie 
na wypoczynek wakacyjny wyjechało 51 
podopiecznych. Młodsze dzieci, spędzały 
wakacyjny czas z Rodzicami SOS wyjeż-
dżając wspólnie na krótkie jednodniowe 
wyjazdy, które dawały im dużo radości 
i budowały poczucie bezpieczeństwa. 
Każdego dnia dzieci miały okazję uczest-
niczyć w zajęciach wolnoczasowych (gry 
i zabawy świetlicowe, zajęcia ruchowo-
-sportowe, taneczne, plastyczne, technicz-
ne, ogólno-rozwijające, treningi piłki noż-
nej, seanse filmowe). Organizowane były 
liczne spacery, pikniki, wyjścia na basen, 
wyjazdy do kina, na lekcje jazdy konnej, 
kręgle, do parku linowego, parku trampo-
lin oraz na wspólne wędkowanie połączo-
ne z biwakowaniem pod namiotem. Z kolei 
w czasie ferii zimowych 11 podopiecznych 
uczestniczyło w zimowiskach w Białym 
Dunajcu, Lesku oraz w Poniku.

Pracownicy Wioski SOS starali się także 
kształtować wśród dzieci patriotyzm po-
przez zachęcanie do udziału w wydarze-
niach kulturalno-patriotycznych na terenie 
szkół i miasta Kraśnik. Wspólnie z Powia-
tową Komendą Policji w Kraśniku oraz 
Nadleśnictwem Kraśniku wzięliśmy udział 
w akcji „100 dębów na 100 rocznicę od-
zyskania niepodległości” w ramach której 
nasi podopieczni z pomocą policjantów 
i leśników posadzili 100 drzewek. 

Przez cały 2018 rok aktywnie i prężnie 
działał Samorząd Wioskowy. Ważny dla 
nas głos dzieci i młodzieży reprezentowa-
ny przez czwórkę ich kolegów i koleżanek 
wspierany przez 3 pomocników był drogo-
wskazem działań na rzecz społeczności 
wioski i społeczności lokalnej. W minio-
nym roku Samorząd wioskowy włączył się 
w liczne akcje charytatywne, m.in. „Mikołaj 
o Tobie nie zapomni” czy zbieranie karmy 
dla zwierząt przebywających w schronisku 
w Rachowie Starym. Zainicjował pomysł 
organizacji i pomógł w przygotowaniach 
oraz poprowadzeniu różnych zabaw ta-
necznych, dyskotek, programów młodzie-
żowych czy zajęć wolnoczasowych dla 
swoich kolegów i koleżanek z Wioski SOS. 
Współorganizował takie wydarzenia jak 
zakończenie roku szkolnego, Dzień Dziec-
ka, turniej piłkarski, kolędowanie, zaba-
wę andrzejkową, itp. Ponadto Samorząd 
wziął aktywny udział w III Powiatowym 
Forum Organizacji Pozarządowych, orga-
nizując stoisko informacji dotyczącej pracy 
i funkcjonowania SOS Wioski Dziecięcej 
w Kraśniku. Dodatkowo aktywnie włączył 
się w organizację XIV Biegu Po Uśmiech, 
ponieważ działając wspólnie z Centrum 
Wolontariatu w Kraśniku był odpowiedzial-
ny za stanowisko z animacjami. 

Bardzo ważnym elementem działalności 
Wioski SOS była integracja ze środowi-
skiem lokalnym oraz współpraca z różnymi 

organizacjami. 9 czerwca 2018 roku odbył 
się XXIV Bieg Po Uśmiech – największa 
i najważniejsza impreza organizowana 
przez kraśnicką wioskę. W XXIV Biegu 
po Uśmiech wzięło udział 298 zawodni-
ków w konkurencjach dziecięco-młodzie-
żowych  na dystansach od 100 do 1500 m,  
35 zawodników w Biegu Głównym na 10 
km oraz  40 zawodników na 5 km. W Bie-
gu Gości Honorowych wzięło udział 22 
zawodników. Jednym z ważniejszych bie-
gów był bieg integracyjny, w którym wzię-
li udział najdzielniejsi zawodnicy. To oni 
po dobiegnięciu na metę otrzymali najgło-
śniejsze brawa. Wszyscy uczestnicy bie-
gów okolicznościowych dostali dyplomy, 
a zwycięzcy poszczególnych konkurencji 
zostali wyróżnieni trofeami sportowymi. 
W sumie we wszystkich konkurencjach 
biegowych wzięło udział 420 zawodników.

W 2018 r. kontynuowany był prowadzony 
we współpracy z Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie oraz Europejską Plat-
formą Edukacyjną kompleksowy program 
aktywizacji społeczno-zawodowej osób 
opuszczających placówki opiekuńczo-
-wychowawcze i rodziny zastępcze Feniks 
II. Brało w nim udział 10 młodych ludzi 
przygotowujących się do usamodzielnie-
nia. Osoby te w dalszym ciągu korzysta-
ły z płatnych staży, wsparcia mentorów, 
doradców biznesowych, psychologa oraz 
prawnika. Mieli możliwość uczestniczenia 
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w szkoleniach podnoszących kwalifikacje 
zawodowe, np. kurs prawa jazdy, obsługi 
wózków widłowych. Zakończenie projektu 
planowane jest na maj 2019 r. 

W 2018 roku z Programu Opieki Ograni-
czonej SIL korzystało 6 podopiecznych. 
Wszystkie były aktywne zawodowo. Jed-
na podopieczna zawarła związek małżeń-

ski, a inna wychowuje swoje dziecko. Dwie 
osoby usamodzielniły się. Pracownicy 
Wioski utrzymywali stały kontakt z osoba-
mi będącymi w programie. Wspieraliśmy 
młodzież w poszukiwaniu pracy (np. po-
moc w przygotowaniu CV), realizacji indy-
widualnego planu usamodzielnienia.

mŁODZIEŻOWA WSPóLNOTA mIESZ-
KANIOWA SOS W KRAŚNIKU

Rok 2018 był ostatnim rokiem działal-
ności młodzieżowej Wspólnoty miesz-
kaniowej SOS w Kraśniku.

Decyzja o likwidacji MWM SOS jako pla-
cówki socjalizacyjnej została podjęta 
w związku z deinstytucjonalizacją opieki 
zastępczej. Analiza planów pomocy dziec-
ku zapewniająca partycypację młodzieży 
i ich opiekunów wskazała, że młodzież 
przebywająca w Wiosce SOS w Kraśni-
ku nie planuje przejścia do Młodzieżowej 
Wspólnoty Mieszkaniowej, a większość 
podopiecznych Wspólnoty planuje opusz-
czenie jej po zakończeniu szkoły w roku 
szkolnym 2017/2018.

Liczba podopiecznych Wspólnoty w ciągu 
roku zmieniała się. W okresie od stycznia 
do kwietnia 2018r. w MWM mieszkało 8 
podopiecznych, w maju – 6 osób, w okresie 
od czerwca do sierpnia 5 podopiecznych, 
we wrześniu 3 osoby, a do końca roku 2018 
we Wspólnocie mieszkało 2 podopiecz-
nych, którzy po zakończeniu jej działalności 
zostali objęci wsparciem Stowarzyszenia 
SOS w ramach Programu Przejściowego 
(Program dla podopiecznych, kontynuują-
cych naukę po wygaśnięciu placówki socja-
lizacyjnej Młodzieżowej Wspólnoty Miesz-
kaniowej SOS w Kraśniku).

Wszystkie młode osoby mieszkające 
we Wspólnocie i objęte opieką ograniczoną 
były włączone w proces zmian związany 
z wygaszaniem placówki. Odpowiadaliśmy 
na wszystkie pytania dotyczące zmian, 
obaw, co dawało młodzieży poczucie bez-
pieczeństwa. Dwie osoby pozostające 
z Programie Przejściowym przygotowywa-
liśmy do zaadoptowania do nowych zasad 
w roku 2019. Odbywały się spotkania indy-
widualne i grupowe z młodzieżą w celu roz-
wiania wątpliwości. Zapewnienie poczucia 
bezpieczeństwa młodzieży w okresie przej-
ściowym było dla całego zespołu wycho-
wawców celem priorytetowym.

Podopieczni Wspólnoty w 2018 r. uczyli się 
w szkołach, w Kraśniku, Annopolu, Urzę-
dowie, Lublinie. Sytuacja dotycząca nauki 
podopiecznych Wspólnoty przedstawiała 
się następująco:

• uczniowie szkół średnich – technikum  
– 2 podopiecznych,

• uczniowie szkół zawodowych – 4 osoby,

• przygotowanie zawodowe – 1 osoba,

• studenci – 1 osoba.

W roku 2018, z opieki ograniczonej skorzy-
stało 12 osób, usamodzielniły się 3 osoby. 

W celu wzmacniania procesu orientacji 
zawodowej podopiecznych wspieraliśmy 
młodzież w odbywaniu praktyk zawodo-

mŁODZIEŻOWA WSPóLNOTA mIESZKANIOWA SOS 
W KRAŚNIKU

SOS WIOSKA DZIECIĘCA  
W KRAŚNIKU



Raport  Roczny 2018 Raport  Roczny 2018 9998

mŁODZIEŻOWA WSPóLNOTA mIESZKANIOWA SOS
W KRAŚNIKU

wych i staży organizowanych poza struk-
turami Stowarzyszenia. Utrzymywaliśmy 
stały kontakt z wychowawcami szkolnymi 
podopiecznych, nauczycielami zawodu, 
pracodawcami. Młodzież miała możliwość 
zdobywania nowych umiejętności poprzez 
uczestnictwo w kursach. Spośród 8 pod-
opiecznych mieszkających we Wspólnocie 
6 osób uczestniczyło w kursie nauki jazdy 
kat. B. Spośród nich jedna osoba zdała 
egzamin końcowy i uzyskała prawo jazdy. 
Jeden podopieczny uczestniczył w kur-
sie operatora wózków widłowych. Każdy 
z podopiecznych mógł dookreślić swoje 
predyspozycje zawodowe poprzez kon-
takt z psychologiem Wspólnoty. W okresie 
wakacji wszyscy podopieczni pracowali, 
z czego 3 osoby w ramach umów zleceń 
u pracodawców prywatnych, dwie kolejne 
-w ramach praktyk zawodowych. 

Wzmacnianie prospołecznych zachowań 
u podopiecznych Wspólnoty kontynuowali-
śmy poprzez udostępnianie mieszkańcom 
osiedla siłowni, wykonywanie dyżurów po-
rządkowych na klatce schodowej oraz pra-
ce porządkowe przed budynkiem MWM. 

Współpracowaliśmy z Wioską Dziecięcą 
SOS w Kraśniku poprzez zaangażowanie 
w organizację Biegu po Uśmiech. Odby-
ły się spotkania zespołów z MWM oraz 
WD w związku z przygotowaniem strategii 
i struktury Programu SOS Wiosek Dziecię-

cych Kraśnik, w tym zmian dotyczących 
funkcjonowania programów młodzieżo-
wych w Kraśniku.

pRogRaM „SoS RoDzInIe” 
W KRAŚNIKU 
Program Umacniania Rodziny SOS 
Wiosek Dziecięcych Kraśnik rozpoczął 
swoją działalność w sierpniu, w skład 
zespołu wchodziło wówczas dwóch 
pracowników- koordynator i psycholog. 

Od września do struktury „SOS Rodzinie” 
dołączył także pracownik socjalny. Po-

czątkowo pracownicy realizując Program 
Orientacyjny, wdrażali się zakres obo-
wiązków pracy na danym stanowisku. Po-
znawali struktury Stowarzyszenia, zgłę-
biając wiedzę na temat funkcjonowania, 
zasad i standardów SOS Wiosek Dziecię-
cych. Poprzez liczne szkolenia pracowni-
cy podnosili swoje kwalifikacje oraz umie-
jętności w zakresie pracy z dzieckiem 
i rodziną. Nieocenioną wartością były wi-
zyty w innych lokalizacjach, dzięki którym 
można było zapoznać się z codziennością 
Programów Umacniania Rodziny. Kontak-
ty telefoniczne z kolegami z innych loka-

Lokalizacja Dzieci 0-17 lat Młodzi dorośli 
18+ Rodziny Liczba rodziców / 

opiekunów

Kraśnik, gmina Kraśnik  
(2 miejscowości) 18 1 9 14

Rodzinna Opieka Zastępcza – dane 31.12.2018 

Typ rodziny Liczba  i  %

Pełna 2 (22%)

Niepełna 6 (67%)

Wychowanek w Rodzinnym Domu Dziecka 1 (11%)

Stopień ryzyka Brak ryzyka Niski Średni Wysoki

Ilość rodzin, procent - 3 (33%) 2 (22%) 4 (44%)

pRogRaM „SoS RoDzInIe”  
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lizacji pomogły także poczuć się częścią 
całej organizacji. 

Początkowym miejscem pracy był teren 
SOS Wioski Dziecięcej, skąd z biegiem 
czasu zespół przeniósł się do lokalu przy 
ul. Piaskowej 30 (dawniej siedziba Mło-
dzieżowej Wspólnoty Mieszkaniowej 
SOS w Kraśniku). Oprócz biura Progra-
mu, do dyspozycji przekazano inne po-
mieszczenia, które zostały przystosowa-
ne do prowadzenia zajęć świetlicowych 
w ramach Programu, a także na miejsca 
do pracy indywidualnej. 

Początki pracy zespołu to głównie tworze-
nie wizji działalności przyszłej placówki, 
w efekcie czego opracowywano metody 
i zasady rozwijania działalności Programu 
w nowej lokalizacji, poprzez analizę możli-
wości podjęcia współpracy z instytucjami 
odpowiedzialnym za system wspierania 
rodziny w Kraśniku. Jednym z pierwszych 
kroków był kontakt z poszczególnymi in-
stytucjami działającymi na rzecz dobra 
dziecka i rodziny z terenu miasta Kraśnik 
(tj. MOPS, PCPR, GOPS, OiK, Powiato-
wy Zespół Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznych). Kolejno krokiem był kontakt 

pRogRaM „SoS RoDzInIe”  
W KRAŚNIKU

z lokalnymi szkołami, sądem rodzinnym 
i kuratorami, Ośrodkiem Terapii Uzależ-
nień, policją a także Centrum Wolontaria-
tu. Organizacje te wskazywały na zasad-
ność uzupełnienia oferty dla dzieci i rodzin 
na osiedlu Piaski. Lokalna społeczność 
(Miejska Biblioteka Publiczna, Parafia, 
Orlik „Biały) pozytywnie zareagowała 
na pojawienie się Programu Umacniania 
Rodziny, oferując współpracę i możliwość 
korzystania z zasobów własnych. Kluczo-
wym partnerem okazał się sąd rodzinny 
i kurator, dzięki współpracy których udaje 
się dotrzeć do beneficjentów z grupy do-
celowej 

Podczas rekrutacji beneficjentów wykorzy-
stywano doświadczenie innych instytucji 
pomocowych. Pierwsze spotkanie z ro-
dziną, odbywało się w obecności osób już 
zaangażowanych w pracę z daną rodziną 

(asystent rodziny, kurator). Zdarzało się 
również, że członkowie rodziny zgłaszali 
się do biura Programu osobiście. 

Pierwsze kontakty z beneficjentami pojawi-
ły się już pod koniec września, w kolejnych 
miesiącach do Programu dołączyły kolejne 
rodziny. Na potrzeby beneficjentów odpo-
wiedziano proponując konkretne działania 
takie jak: wsparcie psychologiczne, zajęcia 
korekcyjno- kompensacyjne, zajęcia in-
tegracyjne, odbyły się także liczne wizyty 
w środowisku podopiecznych. Z biegiem 
czasu praca w środowisku rodziny była 
coraz głębsza, obecnie każda z rodzin 
posiada plan pracy i jest w trakcie pracy 
nad realizacją ustalonych wspólnie ce-
lów. Otwartość poszczególnych członków 
rodzin jest satysfakcjonująca, zwłaszcza 
w kwestii gotowości do przyjęcia pracow-
ników w domu. Obszarem, który stanow-

pRogRaM „SoS RoDzInIe”  
W KRAŚNIKU

Rodzaj zajęć świetlicowych prowadzonych na terenie „SOS Rodzinie" w Kraśniku Liczba i [%] dzieci 

Pomoc w odrabianiu lekcji 6 (32%)

Praca edukacyjna w środowisku domowym 2 (11%)

Plastyczne 7 (37%)

Indywidualne z psychologiem 5 (26%)

Socjoterapeutyczne 4 (21%)

Zajęcia akcyjne/okolicznościowe

Zabawa Andrzejkowa 5 (26%)

Warsztaty świąteczne z sąsiadami „SOS Rodzinie" 7 (37%)

Ubieranie choinki z OSP  9 (47%)

Prezenty Świąteczne (przy okazji wizyt domowych 19 (100%)

Rodzaj aktywności dla rodzin prowadzonych  
w ramach Programu "SOS Rodzinie" w Kraśniku 

Liczba rodziców biorących udział  
w proponowanych aktywnościach

Warsztaty plastyczne dla rodzin 3

Ubieranie choinki z OSP 3

Praca socjlana w środowisku domowym, konsultacje, kontakty telefoniczne 144 konsultacji

Praca psychologiczna z rodzicami w świetlicach, konsultacje telefoniczne i praca  
w srodowisku domowym 22  konsultacji

Praca psychologiczna w środowisku domowym 4
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DOm mŁODZIEŻy SOS
W LUBLINIE

czo wymaga poprawy jest zaangażowanie 
rodzin do działań poza domem. Problem 
przejawia się w licznym odwoływaniu wi-
zyt w biurze, kłopotach z mobilnością, ko-
munikacją, a także rezygnacją z wydarzeń 
w ostatniej chwili. 

Ostatni kwartał roku był okazją do spotkań 
i wydarzeń pogłębiających nasze relacje 
z rodzinami, zwłaszcza z dziećmi. Dobrym 
pomysłem okazało się urządzenie zabawy 
Andrzejkowej, która zaowocowała nawią-
zaniem przyjaźni wśród uczestników. Nie 
brakowało także zajęć edukacyjnych i inte-
gracyjnych, warsztatów plastycznych. Spo-
śród najciekawszych warto wymienić ro-
dzinne wykonywanie ozdób choinkowych 
zarówno dla rodzin wspieranych przez 
Program „SOS Rodzinie", jak i rodzin spo-
za programu zamieszkujących w bliskim 
sąsiedztwie. Warsztaty te były elementem 
przejętego od MWM SOS zwyczaju osie-
dlowego ubierania choinki przy pomocy 
Ochotniczej Straży Pożarnej.

W okresie świątecznym każde z dzieci 
otrzymało drobny upominek, na który skła-
dały się książki oraz owoce. 

Plany na nowy rok zakładają poszerzenie 
działalności zarówno w sferze zajęć świe-
tlicowych, jak i pracy środowiskowej.

DOm mŁODZIEŻy SOS W LUBLINIE

Dom młodzieży SOS na dzień 31 grudnia 
2018 r. sprawował opiekę nad 24 pod-
opiecznymi w wieku 16 – 20 lat (9 dzieci 
i 15 młodzieży pozostającej w placówce 
z art 37).

Pomocą z Programu Opieki Ograniczonej 
objęto także 17 młodych dorosłych: 6 stu-
dentów i 11 pracujących. W roku sprawoz-
dawczym usamodzielniło się 11 podopiecz-
nych. 8 osób podjęło pracę, 2 jest w trakcie 
poszukiwania zatrudnienia, 1 sprawuje 
opiekę nad swoim dzieckiem. 

Podopieczni Domu Młodzieży SOS w Lu-
blinie uczęszczają do szkół ponadgim-
nazjalnych (Liceum Ogólnokształcącym, 
Technikach, Zasadniczych Szkołach Za-
wodowych, Liceum Ogólnokształcącym 
dla Dorosłych, Szkole Policealnej, studia 
wyższe). 

Młodzież w ciągu roku 2018 uzupełniała 
i poszerzała swoją wiedzę szkolną po-
przez udział w korepetycjach z języka 
angielskiego i hiszpańskiego, matema-
tyki oraz w zajęciach przygotowujących 
do egzaminów maturalnych. Podopieczni 
w roku sprawozdawczym uzyskali dodat-
kowe kwalifikacje zawodowe: kurs pra-
wa jazdy kat. B – 8 osób, kurs trenera 
personalnego – 1 osoba, kurs styliza-

DOm mŁODZIEŻy SOS
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cji paznokci – 1 osoba, kurs instruktora 
pierwszej pomocy – 2 osoby, kierowca 
operator wózków jezdniowych – 4 osoby, 
spawanie w osłonie gazów metodą MAG 
– 1 osoba, kelner z egzaminem czelad-
niczym – 2 osoby, wizażystka z egzami-
nem czeladniczym – 3 osoby, szkolenie 
barmańskie I stopnia – 2 osoby. 

Młodzi dorośli czynnie uczestniczyli w za-
jęciach dodatkowych oferowanych przez 
Dom Młodzieży SOS jak i miasto Lublin. 
Na terenie placówki korzystali z zajęć 
kulturystycznych na siłowni, brali udział 
w rozgrywkach piłki siatkowej i piłki noż-
nej, pracach ogrodniczych, warsztatach 
stolarsko-mechanicznych, spotkaniach sa-
morządu. Dodatkowo w dni wolne od nauki 
w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, raj-
dach rowerowych, ogniskach.

Miasto Lublin oferując rożnorodne zajęcia 
dodatkowe sprzyja podopiecznym Domu 
Młodzieży w rozwijaniu ich zainteresowań 
i pasji. W skład drużyny piłkarskiej M.K.S. 
„Avia” Świdnik wchodzi 1 młody dorosły, 
który czynnie uczestniczy w treningach 
i rozgrywkach drużynowych. Kolejny pod-
opieczny wchodzi w skład drużyny K.S. 
„Budowalni” Lublin, gdzie jest czynnym 
zawodnikiem rugby. Umiejętności żeglar-
sie doskonalą 2 nastolatki, które są pod-
opiecznymi Fundacji „Ocean Marzeń”.

Podopieczni aktywnie uczestniczyli w opra-
cowywaniu planów pomocy i programów 
usamodzielnień. W realizację Planów Pomo-
cy Dziecku zaangażowanych było 3 rodziców 
biologicznych. W opracowywaniu w/w do-
kumentów aktywnie uczestniczyli także wy-
chowawcy SOS/matki wioskowe, którzy brali 
udział w tworzeniu 7 Planów Pomocy Dziec-
ku. Pracownicy Domu Młodzieży SOS współ-
pracowali z rodzinami biologicznymi 9-orga 
dzieci oraz z 1 asystentem rodziny. 

Wzorem lat ubiegłych w Domu Młodzieży 
SOS realizowano programy dla podopiecz-
nych z zakresu proflaktyki uzależnień, do-
radztwa zawodowego, edukacji z zakresu 
praw dziecka, zajęcia socjoterapeutyczne 
oraz przygotowanie podopiecznych do pro-
cesu usamodzielnienia.

W ramach profilaktyki uzależnień przeprowa-
dzono zajęcia pt. „Nie zmarnuj swojego życia”, 
które odbyły się w lipcu. Wzieło w nich udział 
2 podopiecznych Domu Młodzieży SOS oraz 
dzieci i młodzież z Programu Umacniania 
Rodziny - „SOS Rodzinie”. Celem spotkania 
było uświadomienie zagrożeń związanych 
z używkami, zmiana postawy u młodych 
dorosłych, zachęcanie do rozwijania swoich 
zainteresowań, promowanie uniwersalnych 
wartości życiowych. Prelekcje przygotowali 
członkowie Fundacji Edukacja z Wartościa-
mi, dodatkowo przekaz wzmocnili muzyką 
hip-hop z treściami profilaktycznymi. 
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Zajęcia indywidualne z doradztwa zawodo-
wego przez cały rok sprawozdawczy prowa-
dziła psycholog DM SOS. Na zajęciach mło-
dzi ludzie tworzyli dokumenty aplikacyjne, byli 
przygotowywani do rozmowy kwalifikacyjnej, 
uczyli się wyszukiwać ofert pracy. Z tej formy 
rozwoju skorzystało 7 podopiecznych.

W październiku dwóch wychowawców 
DM SOS przeprowadziło szkolenie z za-
kresu praw dziecka, w którym udział wzię-
ło 19 młodych ludzi. 

Jesienią zeszłego roku w Domu Młodzie-
ży odbyły się zajęcia socjoterapeutyczne. 
Na warsztaty z certyfikowanym socjotera-
peutą skierowano 9 podopiecznych, z cze-
go uczestniczyło 4. Zajęcia odbyły się pod 
hasłem „Odkryj siebie”, a ich celem było 
budowanie pozytywnego obrazu samego 
siebie, rozwijanie poczucia własnej warto-
ści, kształtowanie autorefleksji. 

Na początku roku kalendarzowego miało 
miejsce spotkanie informacyjne dla mło-
dzieży kończącej 17 rok życia. Na szkoleniu 
pracownik socjalny omówiła m.in. zasady 
wyboru opiekuna usamodzielnienia, sposób 
pisania programu usamodzielnienia, formy 
pomocy ze strony Stowarzyszenia SOS 
i MOPR/PCPR. W spotkaniu udział wzięło 4 
młodych podopiecznych. Kolejne szkolenie 
informacyjne dla młodzieży przechodzącej 
do programu usamodzielnienia odbyło się 

pod koniec miesiąca marca i uczestniczy-
ło w nim 8 młodych dorosłych. Pracownik 
socjalny oprócz przypomnienia warunków 
i form pomocy szczegółowo omówiła prawa 
i obowiązki osoby usamodzielnianej.

W listopadzie odbył się „Dzień Młodzie-
ży”. Na spotkaniu młodzież we współpracy 
z psychologiem DM analizowała działania 
podejmowane w placówce, analizowała 
mocne strony wspierania podopiecznych 
oraz te które w ich percepcji wymagają po-
prawy i rozwoju, by wychowankowie mogli 
osiągnąć samodzielność życiową.

W roku 2018 Dom Młodzieży współpraco-
wał z fundacjami, dzięki czemu podopiecz-
ni brali udział w dodatkowych projektach. 
Placówka w dalszym ciągu współdziałała 
z Fundacją Inicjatyw Menedżerskich w Lu-
blinie. W październiku ku końcowi dobiegł 
prawie dwuletni projekt „Start w dorosłość 
– to nie takie trudne”, w którym czyn-
nie uczestniczyło 10 młodych dorosłych. 
Podopieczni oprócz rozwinięcia swoich 
kompetencji osobistych, społecznych i za-
interesowań uczestniczyli w szkoleniach 
zakończonych certfikatem oraz płatnych 
praktykach zawodowych. Pozyskana wie-
dza i umiejętności oraz otrzymane dodat-
kowe kwalifikacje zawodowe przyczynią 
się do sprawnego poruszania się po rynku 
pracy przez młodych dorosłych.

DOm mŁODZIEŻy SOS  
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W sierpniu 2 nastolatków rozpoczęło pro-
jekt „Wybierzmy dobrą przyszłość”, na-
stomiast w grudniu do projektu „Razem 
wejdźmy w dorosłość” zakwalifikowało się 
11 podopiecznych. Oba przedsięwzięcia 
realizowane są przez Fundacją Inicjatyw 
Menedżerskich w Lublinie a ich celem jest 
kompleksowe, zindywidualizowane i nowa-
torskie wsparcie procesu usamodzielnia-
nia naszych podopiecznych. 

W roku sprawozdawczym Dom Młodzieży 
nadal współpracował z Fundacją Benefit 
Systems, dzięki której podopieczni mogli 
wyjechać na wakacyjne wypoczynki za-
graniczne i krajowe. 5 podopiecznych wy-
poczywało w Bułgarii, 2 – na objazdowym 
obozie młodzieżowym Paryż – Barcelona 
– Monte Carlo. Na rejs jachtem po Pojezie-
rzu Mazurskim udało się 8 młodzieży. 

Studenci z Programu Opieki Ograniczonej 
podpisali kolejną umowę z Fundacją Bene-
fit Systems. Od października 2018 r. otrzy-
mują co miesiąc wsparcie finansowe, które 
będzie kontynuowane do końca czerwca 
2019 r.

Przy wsparciu finansowym Fundacji Bene-
fit Systems i wkładzie własnym młodych 
dorosłych, zostało zakupione na terenie 
miasta Lublin mieszkanie dla jednego ro-
dzeństwa. Kolejne rodzeństwo otrzymało 
fundusze na remont domu jednorodzinne-

go, którego są właścicielami. Brat z sio-
strą po opuszczeniu placówki planują wró-
cić do miejscowości rodzinnej położonej 
w gminie Moszczenica. 

W minionym roku 2 podopiecznych usamo-
dzielnionych i 2 podopiecznych z Programu 
Opieki Ograniczonej zawarło umowy najmu 
lokalu z Mieszkaniowego Zasobu Miasta 
Lublin. Młodzi dorośli zamieszkali w wyre-
montowanych i urządzonych przez siebie 
mieszkaniach. W wymienionym działaniu 
młodych ludzi wspierał wychowawca, który 
jest jednocześnie członkiem Komisji Miesz-
kaniowej Urzędu Miasta Lublin.

W Domu Młodzieży SOS zatrudnionych jest 
15 osób na umowę o pracę: Dyrektor, wy-
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chowawca (9 osób), psycholog, pracownik 
socjalny, asystentka dyrektora, księgowa 
i pracownik techniczny oraz 1 osoba na umo-
wę zlecenie odpowiedzialna za utrzymanie 
czystości pomieszczeń biurowych.

Z placówką współpracowali zewnętrzni 
specjaliści: socjoterapeuta i superwizor.

PROGRAm „SOS RODZINIE"  
W LUBLINIE

Program Umacniania Rodziny realizo-
wany w Placówce Wsparcia Dziennego  
„JUTRZENKA” w Lublinie prowadzi swo-
ją działalność nieprzerwanie od 14 lat.
91 beneficjentów Programu to dzieci (68) 
i młodzież (23) z 40 rodzin objętych pomo-
cą Programu Umacniania Rodziny. Naj-
większą grupę podopiecznych programu 
są dzieci w wieku 6-13 lat ( 69.12%), mło-
dzież powyżej 18 roku życia stanowi 26.88 
% uczestników programu. Dzieci w wieku 
szkolnym uczą się w szkołach podstawo-
wych 51 dzieci, gimnazjum 5 dzieci, szko-
łach średnich 21 osób, studiują – 3 osoby.

W 2018 roku do programu przyjęto 5 no-
wych rodziny, opuściło go 5 rodzin, z cze-
go 3 rodziny zostały usamodzielnione.

W programie ponad 62.5 % rodzin to rodzi-
ny, w których poziom ryzyka odseparowa-
nia dzieci od rodziców jest średni i wysoki, 

tzn. rodzice niewłaściwie wykonują swoje 
funkcje opiekuńczo-wychowawcze, dodat-
kowo w rodzinach są złe warunki bytowe, 
niepełnosprawność rodzica, choroba al-
koholowa, samotne rodzicielstwo, w tym 
z powodu osadzenia jednego z rodziców 
w więzieniu, nie zapewniają dzieciom bez-
piecznego rozwoju.

Podstawową usługą oferowaną rodzinom 
jest praca socjalna, wykonywana najczę-
ściej w środowisku domowym. Jak wynika 
ze sprawozdań miesięcznych pracowni-
ków, w roku 2018 odbyło się 377 wizyt do-
mowych oraz spotkań w placówce.

Dlatego w celu poprawy funkcjonowania 
rodzin, na podstawie planu rozwoju rodziny 
kierowaliśmy do nich pomoc w następują-
cych obszarach:

• wsparcie psychologiczne - rodziny wie-
dzą, że współpraca ze specjalistą sta-
nowi niekiedy początek ważnych zmian 
i decyzji. Praca opierała się głównie 
na diagnozie problemu, a następnie sys-
tematycznych konsultacjach lub też tera-
pii. Odbywały się także spotkania grupy 
samopomocowej, w takcie których sku-
piono się głównie na dwóch obszarach: 
Proces wychowania i Ja jako rodzic.

• praca nad rozwojem umiejętności wycho-
wawczych. Wiele problemów, z którymi 

pRogRaM „SoS RoDzInIe”  
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zgłaszają się rodziny wynika z kwestii ko-
munikacji z dzieckiem, głównie niekonse-
kwencji w procesie op-wych, trudnościa-
mi w stawianiu i przestrzeganiu 

Kolejnym obszarem była pomoc rzeczowa 
udzielana rodzinom, w tym pomoc ubra-
niowa, gorset ortopedyczny, specjalistycz-
ne leki oraz sprzęt medyczny, kosmetyki, 
żywność, paczki mikołajkowe, środki czy-
stości, chemia, wyprawki szkolne dla dzie-
ci, zabawki, słodycze, pościel, meble etc. 

Należy podkreślić, że z uwagi na świadcze-
nia socjalne, niektóre rodziny samodzielnie 
lub z pomocą pracownika socjalnego po-
prawiają warunki mieszkaniowe dzieci, np. 
zakup mebli, malowanie mieszkania

Ważnym obszarem pracy była także orga-
nizacja pomocy prawnej. Sprawy dotyczą 
głównie kwestii związanych z zaległościami 
w opłatach mieszkaniowych, w sprawach 
alimentacyjnych czy spadkowych. Niektóre 
sytuacje, w jakich znaleźli się nasi benefi-
cjenci są bardzo złożone i wymagały spe-
cjalistycznego wsparcia w tym obszarze. 

Edukacja zdrowotna – motywująca dodba-
nia o zdrowie dzieci, zwracania się o po-
moc do specjalistów oraz by stosowania 
profilaktyki poprzez właściwy do pory roku 
strój, dietę oraz przestrzeganie zasad hi-
gieny osobistej i otoczenia. 

Aktywizacja zawodowa – motywowanie 
i ukazywanie skutków długotrwałego bez-
robocia, członkowie rodzin coraz częściej 
podejmują próby szukania i podejmowania 
pracy – 6 osób znalazło zatrudnienie a ko-
lejne 4 uczestniczy regularnie w rozmo-
wach rekrutacyjnych.

Działania na rzecz dziecka i rodziny reali-
zowaliśmy we współpracy z władzami lo-
kalnymi i partnerami programu. 130 wizyt 
w domach beneficjentów, 247 konsultacji 
psycho-pedagogiczno-socjalnych w pla-
cówce wsparcia dziennego. 12 spotkań 
z kuratorami sądowymi, 30 spotkań z pra-
cownikami socjalnymi, 73 spotkania z pra-
cownikami szkół. przekładały się na efek-
tywność pracy z rodziną i troskę o dzieci, 
by mogły prawidłowo rozwijać się emocjo-
nalnie, społecznie, by zapewnić im właści-
wa edukację i opiekę zdrowotną. 

Stałe wsparcie reedukacyjne zapewnione 
było w Placówce Wsparcia Dziennego “JU-
TRZENKA” dla 34 dzieci oraz prowadzone 
bylo w miejscu zamieszkania dla 16 dzieci. 
Z grupy dzieci wymagających reedukacji 
11.76% znacząco poprawiło swoje wyniki 
w nauce.

Pomoc psychologiczna jest bardzo ważna 
dla dzieci z rodzin znajdujących się w kry-
zysie, dlatego w zajęciach indywidualnych 
z psychologiem brało udział 12 dzieci, 
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w zajęciach z socjoterapii uczestniczyło 25 
dzieci, metodą pedagogiki zabawy praco-
wano 25 dzieci, a w terapii skoncentrowa-
nej na rozwiązaniach przeznaczonej dla 
młodzieży uczestniczyło 8 osób. Na zaję-
ciach młodzież podejmowała trud, polega-
jący na dochodzeniu do celu (rozwiązywa-
niu trudnej sytuacji) poprzez wyszukiwanie 

i uświadamianie swoich możliwości i moc-
nych stron poprzez skoncentrowanie swo-
jej uwagi na teraźniejszość i przyszłość.

Nadrzędnym celem pracowników Progra-
mu „SOS Rodzinie” w Lublinie była troska 
o bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój 
dzieci. Dołożono wszelkich starań, aby 
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każde dziecko dorastało w rodzinnym śro-
dowisku, otoczone miłością, szacunkiem 
i poczuciem bezpieczeństwa.

Program „SOS Rodzinie” w Lublinie działa 
w 4 obszarach: dziecko, rodzina, społecz-
ność lokalna, partnerzy. Swoim szerokim 
działaniem starał się wyjść naprzeciw 
problemom z jakimi borykały się rodziny. 
Poprzez wyspecjalizowaną kadrę oraz 
wsparcie ze strony partnerów można było 
dokonać wnikliwej diagnozy problemu ro-
dziny oraz stworzyć system pomocowy dla 
danej rodziny. Aby zapewnić i właściwie 
zaplanować poziom usług świadczonych 
beneficjentom, co roku przeprowadza się 
identyfikację organizacji i instytucji działa-
jących w środowisku lokalnym. Wspólnie 
określa się zakres świadczonej pomocy 
przez każdego dostarczyciela usług dla 
sprecyzowania zobowiązań i zakresu od-
powiedzialności. Pozwoliło to zindywidu-
alizować najbardziej specyficzne potrze-
by u partnerów, którzy mają możliwości 
i są zainteresowani partnerstwem w dzia-
łaniach na rzecz środowiska lokalnego. 

Wsparcie, które świadczy Program jest 
wskazane przez rodziny. Uczestnicy Pro-
gramu oczekiwali następującego wsparcia: 
wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, 
pomoc w nauce dzieciom, organizacja cza-
su wolnego, zajęcia informatyczne, aktywi-
zację zawodową.

Te duże sukcesy, jak i mniejsze (bezbłędne 
napisanie dyktanda), które obserwujemy 
na co dzień motywują nas do zmagania się 
z codziennością i pomocy każdej rodzinie 
i każdemu dziecku w trudnych dla nich sy-
tuacjach.

Zajęcia wspierające rozwój zainteresowań  
prowadzone w Placówce Wsparcia Dziennego

Liczba dzieci  
biorących udział  

w zajęciach

Zajęcia indywidualne z psychologiem – 1 x tydz. 12

Zajęcia z profilaktyczne grupowe – 1 x tydz. 24 

Zajęcia socjoterapeutyczne – 1 x tydz. 25 

Zajęcia plastyczne – 2x tydz. 34

Zajęcia sportowe – 2 x tydz. 38

Zajęcia komputerowe -  2 x tydz. 34 

Zajęcia integracyjne z elementami pedagogiki zabawy 3 x tydz. 25

Zajęć dot. praw dziecka – 4 x rok 34

Zajęcia Taekwon-do – 2 x tydz. 21 

Zajęcia kuglarskie – 1 x tydz 21

Zajęcia kulinarne – 1 x tydz 25

Zajęcia edukacyjne (pielęgnacja urody i stylizacja) – 2 warsztaty 15

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – 5 warsztatów 8

Zajęcia z robotyki – 8 warsztatów 20

Zajęcia terenowe – 1 x tydz. (65 wyjść) 44



Raport  Roczny 2018 Raport  Roczny 2018 111110

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Barbara Grasińska-Ciereszko 
Prezes Zarządu

Monika Bednarz 
Wiceprezes Zarządu

Zenon Decyk 
Członek Zarządu

Magdalena Jaworska-Dużyńska 
Członek Zarządu

Marta Jurałowicz 
Członek Zarządu

Katarzyna Kudła 
Członek Zarządu

Caroline Taylor 
Członek Zarządu

Wszyscy członkowie Zarządu Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje pro publico bono.

WŁADZE 
STOWARZYSZENIA

Darowizny. Liczy się każde, nawet naj-
mniejsze wsparcie, które przeznaczamy 
na pomoc opuszczonym i osieroconym 
dzieciom. Dzięki Państwu możemy przy-
wrócić im dzieciństwo, z rodzicami i ro-
dzeństwem. Darowizna, czyli jednorazowa 
wpłata na rzecz Wiosek SOS. Można jej 
dokonać na poczcie, w banku lub przez 
internet. Numer konta 07 1240 6247 1111 
0000 4975 0683. 

Klub Przyjaciół SOS. Potrzebujemy sys-
tematycznej pomocy. Każde regularnie 
przekazywane 20, 50 czy 100 zł pomoże 
nam zaplanować budżety Rodzin SOS 
i zapewnić podopiecznym stabilne warun-
ki do życia i rozwoju. Jeżeli zdecydują się 
Państwo wspierać Rodziny SOS, prosimy 
o kontakt: klub@sos-wd.org 

1% podatku to doskonała okazja 
do wsparcia opuszczonych i osieroco-
nych dzieci. To nic nie kosztuje. Wystar-
czy wpisać nasze dane w Formularzu PIT: 
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce 
w Polsce, KRS 0000 056 901. 

Zbiórka na Facebooku. Zbliża się Twoje 
święto, a Ty chcesz pomóc naszym dzie-
ciom i podarować im dom pełen miłości? 
Poproś znajomych o darowizny dla dzieci 
i podziel się szczęściem z całym światem. 

Zachęcamy również do zakupu Świą-
tecznych Kartek Charytatywnych. 
Nr konta przeznaczony do wpłat od firm 
w Banku Pekao SA 17 1240 6247 1111 0000 
4980 1040. Wejdź na: www.wioskisos.org/
kartki-swiateczne

Testament. Jeżeli tak jak my marzysz o świe-
cie, w którym każde dziecko dorasta w rodzi-
nie i ma bezpieczny dom, pamiętaj o SOS 
w swoim testamencie. Twoja ostatnia wole 
może ocalić opuszczone i osierocone dzieci.

Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości (art.53 
ust.1) sprawozdanie finansowe Stowarzysze-
nia SOS Wioski Dziecięce w Polsce za rok 
2018 zostanie opublikowane po zatwierdze-
niu przez organ zatwierdzający – Walne Zgro-
madzenie do dnia 30 czerwca br. Obecnie 
dane finansowe Stowarzyszenia są spraw-
dzane przez zewnętrznego audytora.

JAK MOŻESZ POMÓC
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