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Drodzy Przyjaciele!

Z wdzięcznością za Wasze serce i wsparcie przedstawiam Wam ob-
szerny opis tego, co dzięki między innymi, Waszej pomocy udało nam 
się zrobić w minionym roku, czyli Raport Stowarzyszenia SOS Wioski 
Dziecięce w Polsce za rok 2019.

Dzięki Waszej wrażliwości na los potrzebujących dzieci, w minionym 
roku w programach opieki zastępczej i umacniania rodziny mogliśmy 
otoczyć opieką 1566 dzieci i młodzieży w Polsce.

Nasza pomoc była możliwa tylko dzięki współpracy z władzami rządowy-
mi i samorządowymi, podmiotami i organizacjami pracującymi na rzecz 
dziecka i rodziny oraz dzięki przyjaciołom-darczyńcom naszej organiza-
cji, którzy wierzą, że każde dziecko powinno mieć dom pełen miłości.

W Polsce nadal są 72 tysiące porzuconych i osieroconych dzieci 
przebywających w opiece zastępczej. Ponad milion dzieci w Pol-
sce żyje w rodzinach z problemem alkoholowym, a ponad 40 pro-
cent dzieci w wieku szkolnym doznało przemocy ze strony bliskiej 
osoby. Przez cały 2019 rok pracowaliśmy ciężko by to zmienić.

W ciągu 2019 roku nasze Stowarzyszenie opiekowało się 323 dziećmi 
w opiece zastępczej i programach młodzieżowych i 1243 w Progra-
mach Umacniania Rodziny „SOS Rodzinie”, w 6 lokalizacjach w Pol-
sce: w Biłgoraju, Kraśniku, Siedlcach, Karlinie/Koszalinie/Białogardzie, 
Lublinie i Ustroniu.

W minionym roku z pieczy zastępczej usamodzielniło się 37 podopiecz-
nych, a 22 dzieci wróciło do rodziny pochodzenia. Z programów pro-

filaktycznych „SOS Rodzinie”, gdzie na co dzień, umacniamy rodziny 
w kryzysie usamodzielniło się 49 rodzin z 132 dziećmi. 

Kryzys może zdarzyć się w każdej rodzinie. Czasem by wzmocnić ro-
dzinę potrzebne jest codzienne wsparcie i towarzyszenie rodzinie, by 
odnalazła swe mocne strony i przy pomocy specjalistów znalazła wyj-
ście z trudnej sytuacji.

Czasem, kryzys jest tak duży, że przebywanie w rodzinie nie jest bez-
pieczne dla dzieci, wtedy sąd kieruje je do pieczy zastępczej. W SOS 
Wioskach Dziecięcych czy Rodzinnych Domach Czasowego Pobytu, 
potrzebujące dzieci odnajdują dom, spokój i poczucie bezpieczeństwa. 
Zawsze jednak, o ile jest to możliwe i bezpieczne dla dzieci, dbamy o to 
by miały kontakt z rodziną pochodzenia i pracujemy z rodzicami nad 
powrotem dzieci do domu.

Cały 2019 roku upłynął nam pod znakiem przekazywania specjalistycz-
nej wiedzy naszych ekspertów, po to by poprawić sytuację dzieci w Pol-
sce. Na początku roku, opublikowaliśmy raport „SOS Rodzinie”, gdzie 
można było przeczytać o tym jak wiele, mimo szeregu ważnych reform 
na tym polu, jest jeszcze w Polsce do zrobienia. Jesteśmy przekonani, 
że jeżeli nie w każdej, to w co drugiej gminie w Polsce, program profi-
laktyczny „SOS Rodzinie” jest koniecznie potrzebny.

Na wiosnę w kampanii „Problemy dorosłych to ciężar dla dzieci”, mó-
wiliśmy głośno o tym, że rodzice nie powinni obciążać dzieci swoimi 
problemami, a na jesieni opublikowaliśmy przewodnik dla nauczycie-
li „Szkoła wrażliwa – jak wspierać dziecko z doświadczeniem traumy 
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DYREKTORA 

KRAJOWEGO



Raport  Roczny 2019 Raport  Roczny 2019 76

JAK  
POMAGAMY

Każdy dzień z naszą młodzie-
żą to na nowo odkrywanie 
ich wyjątkowości. Stwarzanie 
okazji, aby poznawali w czym 
są najlepsi. Przekonywanie, 
że mogą więcej niż sami spo-
dziewają się po sobie. Pokazy-
wanie, że trudności, jakie ich 
spotykają w trudnym procesie 
usamodzielnienia służą odkry-
waniu swojej siły i budowaniu 
wiary w siebie. Uczymy, jak 
przełamywać strach do rzeczy 
nowych i nieznanych, jak po 
prostu być dobrym.

Mateusz Pajerski, 
Wychowawca w 

Młodzieżowej Wspólnocie 
Mieszkaniowej w 

Koszalinie 

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

Hermann Gmeiner,  
założyciel SOS  
Wiosek Dziecięcych

Bycie mamą SOS to spo-
sób na życie, a nie praca, to 
przede wszystkim dawanie, 
które przynosi satysfakcję.  
Kiedy widzę jak z poturbo-
wanego przez życie, boją-
cego się dorosłych dziec-
ka wyrasta pewny siebie i 
uśmiechnięty młody czło-
wiek, to znaczy, że komuś 
pomogłam, że zrobiłam coś 
dobrego i jest to bardzo waż-
na, bezcenna nagroda.

Małgorzata Klimas, 
Mama SOS

 W 2019 roku powstało 
pierwsze w Polsce Cen-
trum Specjalistyczne Sto-
warzyszenia SOS Wioski 
Dziecięce. Utworzona w 
Kraśniku placówka po-
zwoli dzieciom na odpo-
wiednie rozwinięcie sfery 
emocjonalnej, poznawczej 
i fizycznej. Tym samym 
przeciwdziałać będzie ich 
wykluczeniu społecznemu i 
ułatwi start w samodzielną 
dorosłość. 

Dariusz Krysiak, Dyrektor 
Programu SOS Wiosek 

Dziecięcych Kraśnik

w procesie edukacji”, by pomóc nauczycielom pracować z dziećmi po 
trudnych przejściach.

Odpowiadając na potrzeby lokalne pod koniec roku otworzyliśmy także 
pierwsze w Polsce Centrum Specjalistyczne SOS Wiosek Dziecięcych 
w Kraśniku, które ma zapewniać kompleksowe wsparcie specjalistów 
dla potrzebujących dzieci na Lubelszczyźnie.

Te wszystkie działania są możliwe tylko dzięki ludziom o wielkich 
sercach: naszym pracownikom i współpracownikom, partnerom 
lokalnym i współpracującym instytucjom. Ale przede wszystkim 
dzięki naszym wspaniałym darczyńcom. 

Jestem pewna, że z satysfakcją przeczytacie o tym czego udało nam 
się dokonać w 2019 roku.

Dziękujemy, że jesteście!

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 kilkoro 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 rodzinami 
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.

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 36 
lat i mamy już pod opieką 1566 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 1566 dzieci.

323 dzieci przebywa w pieczy zastępczej i pro-
gramach młodzieżowych, a 1243 uczestniczy 
w profilaktycznych Programach "SOS Rodzinie".

Działamy w Polsce od 36 lat.

Międzynarodowa organizacja SOS Children’s 
Villages jest obecna w 136 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

2019 Otwarcie pierwszego Centrum Specjalistycznego w Kraśniku

MAMY POD OPIEKĄ 
1566 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 18 lokalizacjach. 

Siedlce

Kraśnik

Lublin

Ustroń
Biłgoraj

Karlino

Koszalin
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DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA  
STOWARZYSZENIA W 2019 ROKU

Rok 2019 ma duże znaczenia dla 
rozwoju SOS Wiosek Dziecięcych 
w Polsce w nadchodzących latach. 

15 czerwca Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia SOS Wiosek Dziecięcych 
w Polsce przyjęło opracowaną, na bazie 
analizy potrzeb krajowych i lokalnych Stra-
tegię 2030.

Oprócz prowadzonych form działalno-
ści, w planach mamy rozwój usług spe-
cjalistyczno- terapeutycznych zarówno 
w pieczy zastępczej, jak i w działaniach 
profilaktycznych. Naszym celem jest też 
prowadzenie rodzinnych domów dziecka 
i wspieranie rodzin zastępczych.

Kierunki rozwoju poszczególnych Progra-
mów SOS konsultowaliśmy z władzami 
lokalnymi podczas licznych spotkań, m.in. 
w Kraśniku, Biłgoraju, Lublinie, Białogar-
dzie, Ustroniu, Biłgoraju, Dysie i Brennie. 

Na koniec roku 2019 otaczaliśmy opie-
ką 1566 dzieci i młodzieży (323 osób 
w opiece zastępczej i programach mło-
dzieżowych oraz 1 243 dzieci i młodzie-
ży w programach umacniania rodziny 
”SOS Rodzinie”, prowadzonych w 6 loka-
lizacjach w Polsce: w Biłgoraju, Kraśniku, 
Siedlcach, Karlinie/Koszalinie, Lublinie). 
To o 36 osób więcej niż w 2018 roku, oraz 
o 129 osób więcej niż w roku 2017.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA  
STOWARZYSZENIA W 2019 ROKU

W ramach „SOS Rodzinie” pracowaliśmy 
z 815 opiekunami dzieci wspierając 842 
rodziny, tak więc łączna liczba dzieci, 

młodzieży oraz dorosłych, którym poma-
galiśmy na koniec 2019 w ramach „SOS 
Rodzinie” to 2058 osób.

Lokalizacja Liczba  
dzieci/

młodzieży 
w rodzinach 

SOS

Liczba  
młodzieży  

w młodzieżowej  
wspólnocie 

mieszkaniowej

Liczba dzieci 
w placówkach 

socjalizacyjnych  
„Przystań”

Liczba  
młodych 
w opiece 

ograniczonej

Liczba  
rodzin SOS  

31.12.19

Średnia  
liczba dzieci  
w rodzinie 

SOS

Liczba  
podopiecznych, 

które wróciły  
do rodzin  

pochodzenia 
w ciągu 2019 r.

Liczba  
usamodzielnionych  

podopiecznych 
w ciągu 2019 r

Biłgoraj 45 - - 2 10 4,5 4 0

Kraśnik 61 - - 13 13 4,69 2 9

Siedlce 42 13 6 8 9 4,66 5 8

Karlino/
Koszalin

35 11 8 8 7 5 0 13

Lublin DM - 25 - 16 - - 0 7

Łącznie 183 49 14 47 39 4,64 11 37

Opieka zastępcza SOS – dane statystyczne 31.12.2019.

Opieka zastępcza SOS – krótkoterminowa – dane statystyczne 31.12.2019.

Lokalizacja Liczba dzieci w dniu 31.12.19. Liczba dzieci, które wróciły do rodzin  
pochodzenia w ciągu 2019.

Biłgoraj: 
Puchatek I i Puchatek II 18 2

Ustroń „Sindbad” 12 9

Łącznie: 30 11
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Lokalizacja Dzieci  
i młodzież

Liczba rodzin Liczba 
dorosłych 
opiekunów

Razem  
beneficjentów

Rodziny  
usamodzielnione

Liczba dzieci  
w rodzinach  

usamodzielnionych

Rodziny 
opuszczające 

program  
z innych  

powodów

Liczba dzieci  
w rodzinach 

opuszczających 
program  

z innych powodów

Lublin 92 38 23 153 4 4 0 0

Karlino 328 127 99 554 8 22 6 14

Siedlce 409 137 104 650 6 26 1 2

Biłgoraj 248 110 74 432 31 83 2 2

Koszalin 97 36 18 151 0 0 0 0

Kraśnik 69 34 15 118 0 0 2 5

Razem 1243 482 333 2058 49 135 11 23

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA  
STOWARZYSZENIA W 2019 ROKU

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA  
STOWARZYSZENIA W 2019 ROKU

Umacnianie rodziny – dane statystyczne 31.12.2019. Beneficjenci programów ”SOS Rodzinie” w ciągu roku 2019

Dzieci i młodzież w ciągu roku 2019 – opieka zastępcza i programy dla młodzieży

W minionym roku z pieczy zastępczej 
usamodzielniło się 37 podopiecznych, 
a 22 dzieci wróciło do rodziny pochodze-
nia, 13 dzieci skierowanych zostało przez 
sąd do innych form opieki. Zapewnialiśmy 
więc w ciągu 2019 roku - uwzględniając 
usamodzielnione osoby, dzieci, które wró-
ciły do swoich bliskich i dzieci, którymi się 
opiekowaliśmy do czasu przejście do in-
nej formy opieki - pieczę zastępczą oraz 
pomoc dla młodych dorosłych w progra-
mach opieki ograniczonej, dla 395 pod-

opiecznych (w roku 2018 - 435 dzieci 
i młodzieży, a w 2017 – 452).

Z programów ”SOS Rodzinie” w 2019 roku 
usamodzielniło się 49 rodzin z 135 dziećmi,  
z innych przyczyn program opuści-
ło 11 rodzin – z 23 dziećmi. Patrząc 
więc na cały 2019 rok, z naszej po-
mocy łącznie korzystały 542 rodziny, 
w których wychowywało się 1401 dzieci  
i młodzieży (w roku 2018 – 1232, a w roku 
2017 – 1249).

SOS Polska Podopieczni  
w dniu 31 grudnia

Usamodzielnienia 
w roku 2019

Przejście do innej formy 
opieki zastępczej

Reintegracja  
z rodziną pochodzenia

Podopieczni  
w ciągu roku 2019

Opieka zastępcza i opieka 
ograniczona nad młodzieżą 323 37 13 22 395

SOS Polska

Beneficjenci  
w dniu 31 grudnia

Usamodzielnienia W roku 2019 Odejście z programu z innej  
niż usamodzielnienie przyczyny

Beneficjenci  
w ciągu roku 2019

dzieci i młodzież rodzice/ 
opiekunowie

dzieci i młodzież rodziny dzieci i młodzież rodziny

Programy  
„SOS Rodzinie”

1243 815 132 49 24 11 2381

W ramach „SOS Rodzinie” pracowaliśmy 
z 815 opiekunami dzieci wspierając 842 
rodziny, tak więc łączna liczba dzieci, 
młodzieży oraz dorosłych, którym poma-

galiśmy na koniec 2019 w ramach „SOS 
Rodzinie” to 2058 osób.
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Lokalizacja
2014 2015 2016 2017 2018 2019

przyjęcia liczba 
dzieci przyjęcia liczba 

dzieci przyjęcia liczba 
dzieci przyjęcia liczba 

dzieci przyjęcia liczba 
dzieci

przyję-
cia

liczba 
dzieci

Biłgoraj 4 5.80 0 5.11 0 5 6 4.6 8 4.8 6 4.5

Kraśnik 6 4.57 10 4.57 10 4.78 6 5 14 5.1 3 4.69

Siedlce 17 5.76 14 5.71 4 5.38 0 6 5 5 0 4.66

Karlino 17 6.36 1 6.50 0 6.55 0 6.3 0 5.4 1 5

Łącznie 44 6.62 25 5.42 14 5.42 12 5.2 27 5.06 4.64 4.64

48 
rodzin 
SOS

47 rodzin 
SOS

45 
rodzin 
SOS

45 
rodzin 
SOS

43 
rodziny 

SOS

39 
rodzin 
SOS

RODZINNA OPIEKA  
ZASTĘPCZA

SOS Wioski Dziecięce pomagały w ciągu 
2019 roku, 17961 dzieciom i młodzieży.  
Otoczyliśmy opieką i wsparciem o 127 
potrzebujących dzieci więcej niż w roku 
2018.

W na koniec grudnia 2019 roku 323 dzieci 
i młodzieży znalazło bezpieczny dom w Ro-
dzinach SOS w 4 SOS Wioskach Dzie-
cięcych, 2 Młodzieżowych Wspólnotach 
Mieszkaniowych SOS, Domu Młodzieży 
SOS, Programie Opieki Ograniczonej, 
a także w Programach Opieki Krótkotermi-
nowej. (w roku 2018 – 385).

W 2019 roku do rodzin SOS skierowanych 
zostało 10 dzieci z 7 rodzin, w tym z 2 ro-
dzin objętych programem „SOS Rodzinie”, 
1 dziecko urodziła podopieczna rodziny 
SOS, która nadal jest pod naszą opieką ra-
zem z dzieckiem (w roku 2018 w rodzinach 
SOS dom znalazło 20 dzieci, w 2017 – 12, 
w roku 2016 – 14). Poniższa tabela obra-
zuje sytuację przyjmowania dzieci do Ro-
dzin SOS i średnią liczbę dzieci w Rodzinie 
SOS w ciągu ostatnich 6 lat – niewątpliwie 
zmiany dotyczące przyjęć dzieci do Rodzin 
SOS wynikają ze zmieniającej się sytuacji 
w kraju, z niedostatecznej liczby kandy-

RODZINNA OPIEKA  
ZASTĘPCZA

datów na rodziców SOS oraz znacznie 
większej indywidualizacji pracy z dziećmi, 
ze względu na ich specyficzne problemy 
rozwojowe.

Do Rodzinnych Domów Czasowego Poby-
tu Puchatek I w Biłgoraju przyjęto 7 dzie-
ci, do placówki interwencyjnej Sindbad 
w Ustroniu 20 dzieci:

• Puchatek I – 7 dzieci z 4 rodzin, w dwóch 
rodzinach pracował przed i po umiesz-
czeniem dzieci w pieczy asystent rodziny, 
w 1 przypadku udało się zreintegrować 
rodzinę po 3 miesiącach i 2 dzieci wróciło 
do rodziny pochodzenia.

• Sindbad – 20 dzieci z 15 rodzin, w 7 ro-
dzinach przed umieszczeniem w pieczy 
pracował asystent rodziny, 2 rodziny 
udało się zintegrować, natomiast z 3 na-
dal kontynuowana jest praca.

W roku 2019 do nowo utworzonej placówki 
socjalizacyjnej w Karlinie przyjętych zosta-
ło 8 dzieci, z 3 rodzin. Wszystkie rodziny 
pochodzą z Karlina, a 1 z nich objęta jest 
pomocą w ramach Programu Umacniania 
Rodziny „SOS Rodzinie”.

Łącznie więc, do opieki zastępczej SOS 
w 2019 roku skierowanych zostało 45 dzie-
ci z 29 rodzin (2018 roku skierowanych 
było 36 dzieci z 22 rodzin, a w roku 217 
- 40 dzieci). 

Podkreślić należy, że w roku 2019 przyj-
mowaliśmy dzieci w trybie zabezpieczenia, 
ze względu na występujący w rodzinach al-
kohol. To sytuacja, która obserwowana jest 
w całym kraju.

W ciągu 2019 roku z pieczy zastępczej 
SOS do swoich rodzin wróciło 22 dzie-
ci (w roku 2018 - 19 dzieci, w roku 2017 
– 25 dzieci). Wcześniejsze doświadczenia 
SOS w kwestii powrotów dzieci do rodziny 
to: 2013 – 1 dziecko, w 2014 – 13 dzieci, 
w 2015 – 12 dzieci, 2016 – 13 dzieci).

W roku 2019 z opieki SOS 13 dzieci prze-
szło do innych form opieki:

• 2 dzieci zostało adoptowanych
• 2 umieszczonych w pieczy rodzinnej
• 9 w pieczy instytucjonalnej

1  Suma danych z dnia 31.12.2019 w opiece zastępczej SOS i programach “SOS Rodzinie“, uzupełniona liczbą usamodzielnień (zarówno w opiece zastępczej,  
jak i w programach „SOS Rodzinie“), adopcji, przejścia do innych form pomocy oraz powrotów do rodziny pochodzenia
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Od lat wspieramy kontakty dzieci z rodzi-
nami, z osobami ważnymi dla dzieci, sza-
nujemy korzenie dzieci i umożliwiamy 
rodzinom współpracę, by pomagać dzie-
ciom rozwijać skrzydła, a w sytuacjach, 
gdy to możliwe, wracać do środowiska 
rodzinnego. Natomiast w sytuacji, gdy ob-
serwujemy niewystarczające zaangażo-
wanie rodziny w proces opiekuńczo-wy-
chowawczy dziecka, nieutrwalone zmiany 
w systemie rodziny pochodzenia, we wnio-

skach zespołu ds. oceny sytuacji dziecka 
informujemy sąd o zasadności pozostania 
dziecka w pieczy zastępczej, by dać czas 
rodzinie na ugruntowanie zmian. Bo do-
bro i ochrona dziecka są najważniejsze.  
A nasze doświadczenia pokazują, że zbyt 
wczesny powrót dziecka do rodziny pocho-
dzenia czasem skutkuje jego ponownym 
umieszczeniem w pieczy zastępczej.

Kontakty z rodziną pochodzenia w 2019 
roku obrazuje poniższa tabela: 

RODZINNA OPIEKA  
ZASTĘPCZA

W ramach utworzonego w 2018 roku Pro-
gramu SOS Kraśnik otworzyliśmy miesz-
kanie chronione wspierające młodzież 
w procesie usamodzielniania (nowe za-
danie publiczne zlecone przez władze 
powiatu), a w celu wsparcia szczególnych 
potrzeb dzieci uruchomiliśmy pierwsze 
w ramach SOS w Polsce Centrum Spe-
cjalistyczne. W ostatnich miesiącach 2019 
roku centrum wspierało pracę z dziećmi  
które wychowują się w rodzinach SOS, na-
tomiast w przyszłości centrum będzie obej-
mowało usługami również dzieci i rodziny 
z programu ”SOS Rodzinie” oraz dzieci 
z pieczy zastępczej w powiecie kraśnickim. 

W odpowiedzi na potrzeby lokalne oraz 
w związku z trudnościami rekrutacyjnymi 
rodziców SOS otworzyliśmy w Karlinie pla-
cówkę socjalizacyjną „Przystań1”, w której 
od września 2019 mieszka 8 dzieci z mia-
sta Karlino. Jednak pierwsza mała pla-
cówka socjalizacyjna „Przystań” powstała 
w Siedlcach, w wyniku przekształcenia ro-
dziny SOS, by zapewnić opiekę dzieciom.

W listopadzie 2019 roku pracownicy Dzia-
łu Rozwoju Programów we współpracy 
z działem HR przeprowadzili audyt we-

wnętrzny jakości pracy z dzieckiem i ro-
dziną w Programie SOS Wiosek Dziecię-
cych Siedlce. Najważniejszą informacją, 
którą przekazali audytorzy, analizujący 
procesy jakości pracy z dzieckiem i rodzi-
ną w Programie SOS Wiosek Dziecięcych 
Siedlce jest odpowiedzialność pracow-
ników/zleceniobiorców Programu SOS 
Siedlce za dobro dzieci powierzonych 
opiece i wspieranych przez SOS. Głos 
dzieci, młodzieży i rodzin potwierdza, 
że w zdecydowanej większości czują się 
ważni dla osób, które się nimi opiekują  
i ich wspierają. Dokumentowanie pracy 
wkładanej w opiekę i wychowanie dzie-
ci i młodzieży w opiece zastępczej i pro-
gramach młodzieżowych prowadzone jest 
z dużą uważnością dla jak najlepszego 
rozwoju potencjału dziecka i w odpowie-
dzi na jego potrzeby. Oparte jest na indy-
widualizacji pracy, w oparciu o diagnozę 
mocnych stron i potrzeb. Dokumentowanie 
procesów wynikających z Polityki Ochro-
ny Dziecka w kontrolowanym okresie jest 
poprawne i prowadzone z dużą uważno-
ścią. Dokumentowanie pracy wkładanej 
w rozwój dzieci i ich rodziców/opiekunów 
wspieranych w ramach programu ”SOS 

RODZINNA OPIEKA  
ZASTĘPCZA

Częstotliwość kontaktów rodziny pochodzenia
regularne nieregularne brak kontaktów inne

53% 35% 9,5% 2,5%
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Rodzinie”, wskazuje relacje wypracowane 
z beneficjentami, umożliwiające zmianę 
życia rodzin, a tym samym zmiany za-
chodzące w społecznościach lokalnych 
objętych oddziaływaniami „SOS Rodzi-
nie”. Osoby zarządzające i realizujące 
zwoje zadania w Programie SOS Siedlce 
są włączane w kluczowe dla dzieci i ro-
dzin, a także dla całego Programu SOS 
procesy.

RODZINNA OPIEKA  
ZASTĘPCZA

UMACNIANIE 
RODZINY

Prowadzimy 6 programów umacniania rodziny (Karlino, Lublin, Biłgoraj, Siedlce, 
Koszalin, Kraśnik) w 18 lokalizacjach, a nasze placówki wsparcia dziennego 
funkcjonują w 10 lokalizacjach: 

Lp. LOKALIZACJA ŚWIETLICY GMINA SOS RODZINIE

1. Karlino

Gmina Karlino

„SOS Rodzinie” w Karlinie

2. Karścino 

3. Krukowo

4. Kraśnik Koszaliński

Gmina Biesiekierz5. Laski Koszalińskie

6. Parsowo

7. Nasutowo Gmina Białogard

8. Koszalin Miasto Koszalin „SOS Rodzinie” w Koszalinie

9. Bukowa

Gmina Biłgoraj
„SOS Rodzinie” w Biłgoraju

10. Gromada

11. Wola Dereźniańska

12. Biłgoraj Miasto Biłgoraj

13. Domanice
Gmina Domanice

„SOS Rodzinie” w Siedlcach
14. Olszyc Szlachecki

15. Grala
Gmina Skórzec

16. Nowaki

17. Lublin Miasto Lublin „SOS Rodzinie” w Lublinie

18. Kraśnik Miasto Kraśnik „SOS Rodzinie” w Kraśniku
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UMACNIANIE 
RODZINY

Na koniec 2019 roku program „SOS Ro-
dzinie” wspierał 482 rodziny (o 52 rodzi-
ny więcej niż na koniec ubiegłego roku), 
w których wychowuje się 1243 dzieci. 
Samodzielnymi stało się 49 rodzin – jest 
to więcej niż w roku ubiegłym (31 ro-
dzin). Stanowi to 81,67% wszystkich ro-
dzin, które opuściły „SOS Rodzinie”  
w 2019 roku. Problemy codzienne rodzin 
objętych wsparciem PUR przekładają się 
na poziom ryzyka. Poniższy wykres ob-
razuje strukturę beneficjentów w podziale 
na obserwowany poziom ryzyka.

Najczęściej pracujemy z rodzinami, które 
oceniane są jako takie, w których ryzyko 
separacji jest niskie. Jednakże i w tych 

przypadkach pomoc pracowników „SOS 
Rodzinie” jest zasadna m.in. w zakresie 
kształtowania i rozwijania umiejętności wy-
chowawczych, przede wszystkim działania 
te służą utrwaleniu zmiany zachodzącej 
w rodzinach. Liczba rodzin z zaklasyfiko-
wanym wysokim ryzykiem wzrosła o 0,5% 
porównaniu z rokiem ubiegłym i wynosi 
12,5%. 

We wsparciu „SOS Rodzinie” przeważają-
cą grupą są dzieci w wieku 6-13 lat, sta-
nowią one niemalże połowę dzieci jakim 
pomagamy. Blisko 16 % naszych benefi-
cjentów jest pełnoletnich (ta liczba spada 
z roku na rok). 

Dzieci i młodzież uczęszczają do różnych 
szkół w zależności od swojego wieku i wy-
borów edukacyjnych. 

Analizując kwestie edukacyjne należy za-
uważyć, że siedmiu na dziesięciu benefi-
cjentów osiąga co najmniej przeciętne wyni-
ki w nauce. Niemalże 10 % osób otrzymuje 
wyniki wyższe niż przeciętne w grupie.

Najwięcej beneficjentów (nieco ponad 60%) 
uczęszcza do szkoły podstawowej. Kolej-
ną względem liczebności są dzieci młod-
sze uczęszczające do przedszkola (13%).  
8% beneficjentów uczy się zawodu w szko-
łach zawodowych, a 2% w szkołach wyż-
szych. Cieszy też ich frekwencja na zaję-
ciach lekcyjnych.

UMACNIANIE 
RODZINY

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

10,43% 7,06% 48,39% 18,70% 15,41%

Rok 2019 w programach umacniania rodzi-
ny to nie tylko rok podsumowań rezultatów 
10 lat pracy ”SOS Rodzinie”2 opublikowa-
nych w ramach Raportu SOS Rodzinie, 
który zaprezentowany był na początku 
2019 roku podczas konferencji prasowej 
w Państwowej Agencji Prasowej.

To też kolejny rok realizacji projektów w ra-
mach programu „SOS Rodzinie”.

Projekt dożywiania dzieci realizowany 
jest we współpracy z Kulczyk Foundation. 
We wrześniu 2019 roku „Żółty talerz” roz-
począł się po raz czwarty. Tym razem do-
żywianiem objął 440 dzieci z 15 lokalizacji. 
Projekt Żółty Talerz to ciepły, zdrowy posi-
łek dla każdego dziecka, które uczęszcza 
do świetlic i punktów prowadzonych przez 
pracowników ”SOS Rodzinie”. W tej edycji 

W lokalizacji Biłgoraj i lokalizacji Siedlce 
kontynuowana jest realizacja projektów 
ukierunkowanych na wsparcie funkcji opie-
kuńczo-wychowawczych finansowanych 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
odpowiedniego województwa. Realizacja 
przebiega bez zakłóceń.

W lokalizacji Lublin realizowane były granty 
od partnerów korporacyjnych – m.in. Akzo-
Nobel pomogło przy przebudowie kuchni 
do warunków dostosowanych do realizacji 
żywienia zbiorowego, Fundacja Auchan 
na rzecz młodzieży w ramach projektu „Ak-
tywność fizyczna i zdrowe żywienie drogą 
do zdrowia” dofinansowała remont boiska.
Partnerem wspierającym programy SOS 
Wioski Dziecięce (wyjazdy wakacyjne 
dzieci i młodzieży, fundusz remontowy, 
wsparcie studentów) oraz kadrę programu 
„SOS Rodzinie” jest Fundacja Drzewo 
i Jutro 

2  https://sosrodzinie.wioskisos.org/wp-content/uploads/2019/02/SOSRodzinie-raport.pdf

jedna z naszych beneficjentek została lau-
reatką konkursu „Daj Przepisa”. 
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OCHRONA 
PRAW DZIECKA

W roku 30 rocznicy przyjęcia 
przez Zgromadzenie Ogólne 
Organizacji Narodów Zjedno-

czonych (dalej: ZO ONZ) Konwencji 
o prawach dziecka oraz 10 rocznicy 
przyjęcia Wytycznych ONZ w sprawie 
pieczy zastępczej wobec dzieci pod-
kreślić należy, że dokumenty pokazu-
ją wspólne i jednoznaczne stanowisko 
ONZ wobec znaczenia ochrony praw 
dziecka. W rocznicowym 2019 roku 
zostało ono podkreślone i ugruntowa-
ne bezprecedensowym, jednogło-
śnym przyjęciem przez ZO ONZ Re-
zolucji w zakresie promocji i ochrony 
praw dziecka (dalej: Rezolucja). Raz 
jeszcze społeczność międzynarodo-
wa podkreśliła znaczenie praw dziecka 
ujętych w Kopd i Wytycznych, pragnąc 
zwrócić uwagę państw-stron na nie-
przemijającą i palącą kwestię ochrony 
najmłodszych.

Warto zatem oddać głos Rezolucji, któ-
ra w punkcie (35.) wzywa państwa-strony 
do podjęcia działań gwarantujących wszyst-
kim dzieciom pozbawionym opieki rodziciel-
skiej korzystanie z przynależnych każdemu 
praw człowieka, w tym określonych Konwen-
cją o prawach dziecka, zwracając szczegól-
ną uwagę w podpunkcie (k) na konieczność 
i znaczenie ustanowienia powszechnie zna-
nych i przyjaznych dzieciom mechanizmów 
i procedur umożliwiających szukanie pomo-

cy i porady, zgłaszanie przypadków przemo-
cy lub innych niepokojących lub niepożąda-
nych zachowań wobec nich. 

Warto zatem pamiętać, że przyjęta przez 
Stowarzyszenie Polityka Ochrony Dziecka 
i wynikające z niej procedury, są właśnie 
wypełnieniem postulowanych w Rezolucji 
standardów. 

Stowarzyszenie chcąc zapewnić ochronę 
dziecka i jego praw rokrocznie prowadzi 
warsztaty dla nowych pracowników i współ-
pracowników, tak, aby poznali oni i podzie-
lali obowiązuje w SOS Wioskach Dziecię-
cych zasady ochrony dziecka. 

Równie ważne, co wyżej wspomniane za-
poznawanie przyjmowanych pracowników 
i współpracowników z obowiązującymi 
prawnymi i organizacyjnymi standardami, 
jest stałe podnoszenie wiedzy w zakre-
sie ochrony dziecka, dzielenie się dobrymi 
praktykami, jak i wymiana doświadczeń. 
Dlatego też w 2019 zorganizowano dwu-
dniowe warsztaty dla zespołów ds. ochro-
ny dziecka, obejmowały one dwa moduły: 
profilaktykę handlu ludźmi i współczesne 
niewolnictwo oraz wymianę doświadczeń. 
Jak mówi Rezolucja w punkcie (17.), dzieci 
pozbawione opieki rodzicielskiej częściej 
niż ich rówieśnicy doświadczają naruszeń 
praw człowieka. Niestety, mogą one czę-
ściej padać ofiarą handlu ludźmi. Aby po-

szerzyć znajomość tego zagadnienia wśród 
kadry SOS Wiosek Dziecięcych, nawiązano 
współpracę ze Stowarzyszeniem PoMOC 
dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej 
z Katowic, które od lat specjalizuje się w pre-
wencji oraz pracy z ofiarami handlu ludźmi. 
Trenerzy Stowarzyszenia PoMOC w cza-
sie jednodniowych warsztatów przybliżyli 
to trudne zagadnienie, wskazali w jaki spo-
sób pracować z dziećmi i młodzieżą, aby 
prowadzić skuteczną profilaktykę handlu 
ludźmi. Drugiego dnia zespoły ds. ochrony 
dziecka pracowały nad standardami ochro-
ny dziecka i dzieliły się dobrymi praktykami. 

W odpowiedzi na potrzeby MRPiPS, wraz 
z pracownikami Programów SOS opraco-
wane zostały informacje na potrzeby spra-
wozdawczości Rządu Polski z realizacji 
zapisów Konwencji ONZ w sprawie zakazu 
stosowania tortur oraz innego okrutnego, 
nieludzkiego lub poniżającego traktowania 
albo karania za lata 2014-2017, w zakresie 
przemocy oraz złego traktowania w pieczy 
zastępczej w latach 2014-2018. 

W ramach współpracy z Biurem Między-
narodowym naszej organizacji przeprowa-
dziliśmy konsultacje w zakresie wersji dzie-
cięcej (przyjaznej dziecku) opracowania 
poświęconego Wytycznym ONZ w sprawie 
pieczy zastępczej wobec dzieci, współpraca 
z „SOS Rodzinie” w Siedlcach.

OCHRONA 
PRAW DZIECKA



Raport  Roczny 2019 Raport  Roczny 2019 2726

DZIAŁANIE 
RZECZNICZE

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecię-
ce w Polsce już od 10 lat prowadzi 
działania rzecznicze, których celem 

jest zmiana prawa krajowego oraz rozwią-
zań opartych o akty prawa miejscowego 
na takie, które w najwyższym stopniu słu-
żą dzieciom i młodzieży objętym pieczą 
zastępczą, a także rodzinom przeżywają-
cym trudności opiekuńczo-wychowawcze. 
Dziecko dla pełnego rozwoju potrzebuje 
rodziny, zacytowane słowa naszego zało-
życiela, Hermana Gmeinera, wyznaczają 
kierunek podejmowanych przez nas dzia-
łań rzeczniczych, pełnych troski o każde 
dziecko i ochronę jego praw. 

W tym duchu w 2019 zrealizowano pierw-
szy etap projektu rzeczniczego pt. „Zna-
czenie diagnozy w pracy z rodziną”. 
Wspólnie z naszymi partnerami - władzami 
samorządowymi - w Biłgoraju oraz Kosza-
linie przygotowaliśmy dwa panele dysku-
syjne poświęcone zagadnieniu znaczenia 
diagnozy w pracy z rodziną. Pierwszy od-
był się 10 maja 2019, drugi 23 maja 2019. 
Wśród prelegentów znaleźli się nasi spe-
cjaliści pracujący z rodzinami w ramach 
programów ”SOS Rodzinie”, pracownicy 
naukowi z Lublina i Gdańska zajmują-
cy się diagnozą, mający doświadczenie 
w obszarze profilaktyki środowiskowej, 
jak również członkowie Ogólnopolskie-
go Stowarzyszenia Asystentów Rodziny 
i Zespołu ds. intensywnej pracy socjalnej 

z rodziną z gdyńskiego MOPS-u, jednego 
z najprężniej działających centrów wspar-
cia rodziny w Polsce. Po prezentacjach 
ekspertów odbyła się debata poświęcona 
wyzwaniom w pracy z rodziną i znaczeniu 
jej pierwszego, podstawowego elementu, 
jakim jest właściwie postawiona diagnoza. 
Naszymi gośćmi byli pracownicy ośrodków 
pomocy społecznej, nauczyciele, przed-
stawiciele organizacji pozarządowych, 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych 
a także przedstawiciele Urzędów Woje-
wódzkich. Panele dyskusyjne prowadzili 
doradca ds. rzecznictwa i doradca ds. pro-
gramów umacniania rodziny, pracownicy 
Działu Rozwoju Programów Stowarzy-
szenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce. 
Łącznie w dwóch panelach wzięło udział 
ponad 120 osób. Widząc znaczenie paneli 
dyskusyjnych dla jakości pracy w środowi-
sku, zdecydowano o kontynuacji projektu 
w 2020 w Siedlcach i Kraśniku. 

Szkolenia nt. pracy z dzieckiem z do-
świadczeniem traumy

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce 
w Polsce kontynuowało podjęty w poprzed-
nich latach projekt, jakim jest szkolenie nt. 
pracy z dzieckiem z doświadczeniem trau-
my. Celem szkolenia jest szerzenie wiedzy 
nt. przyczyn zachowania oraz „strategii 
przetrwania”, przyjmowanych przez dzieci, 
które doświadczyły złożonej traumy roz-

wojowej, a które to zachowania stanowią 
wyzwania dla rodziców SOS, rodziców za-
stępczych, wychowawców w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych, ale także 
pracowników systemu wsparcia dziecka 
i rodziny tj. Powiatowych Centrów Pomocy 
Rodzinie, Ośrodków Pomocy Społecznej, 
kuratorów zawodowych i społecznych oraz 
nauczycieli szkół i przedszkoli. Szkolenie 
ma na celu wzrost świadomości oraz roz-
wój kompetencji opiekunów, nauczycieli 
oraz wszystkich osób pracujących z pod-
opiecznymi pieczy zastępczej bądź dziećmi  
z trudnych środowisk. 

W 2019 pracownicy Działu Rozwoju Pro-
gramów przeszkolili pracowników systemu 
wsparcia dziecka i rodziny, psychologów, 
nauczycieli, pracowników wymiaru spra-
wiedliwości – kuratorów społecznych i za-
wodowych, policjantów, a także studentów 
kierunków nauczycielskich, pedagogicz-
nych oraz pracy socjalnej.

Nieodłącznym elementem programu 
szkoleniowego jest przewodnik pt. Szkoła 
wrażliwa na traumę. Jak wspierać dziec-
ko z doświadczeniem traumy w procesie 
edukacji opracowane przez w/w pracow-
ników https://wioskisos.org/wp-content/
uploads/2019/09/Szkola-wrazliwa-na-
-traume.pdf oraz opracowanie skierowane 
do rodziców SOS, rodziców zastępczych, 
opiekunów w placówkach opiekuńczo-
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-wychowawczych pt. Opieka zastępcza 
uwzględniająca wiedzę o traumie. Jak 
opiekować się dzieckiem z doświadcze-
niem traumy. Opracowania powstały w ra-
mach międzynarodowego projektu Trau-
ma-informed Caregivers – Investment 
to a Better Child Development współfinan-
sowanego przez Nordic Council of Mini-
sters, na bazie wieloletnich doświadczeń 
w pracy z dzieckiem w pieczy zastęp-
czej, współpracy ze szkołami, do których 
uczęszczają dzieci objęte opieką Stowa-
rzyszenia, jak i wielu szkoleń i warsztatów 
w przedmiotowym temacie. 

Łącznie w szkoleniach nt. pracy z dziec-
kiem bądź uczniem z doświadczeniem 
traumy w 2019 roku wzięło udział 312 
osób. Szkolenia są realizowane przez 
pracowników Stowarzyszenia nieodpłat-
nie, w ramach działalności statutowej 
organizacji.

Oprócz warsztatów w 2019 roku pra-
cownicy Działu Rozwoju Programów 
prezentowali zagadnienie pracy z dziec-
kiem z doświadczeniem traumy na róż-
nych forach skupiających tak praktyków, 
jak i naukowców podejmujących tematy-
kę traumy i jej wpływu na życie dziec-
ka, a także wyzwań, które wiążą się 
z opieką nad dzieckiem z doświadcze-
niem traumy. Warto tutaj wskazać mię-
dzynarodową konferencję zorganizowa-
ną przez Stowarzyszenie SOS Wioski 
Dziecięce w Polsce i Katolicki Uniwersy-
tet Lubelski Jana Pawła II w marcu 2019, 
w czasie której zaprezentowano założe-
nia poradnika „Szkoła wrażliwa na trau-
mę”, czy II Interdyscyplinarną Konferen-
cję Naukową z cyklu: Wielowymiarowość 
kształcenia ustawicznego. Diagnostyka-
-profilaktyka-terapia - w teorii i praktyce 
pedagogicznej na Państwowej Uczelni 
im. Stefana Batorego w Skierniewicach, 
odczyt: „Szkoła wrażliwa na traumę” – 
jak w procesie edukacji wspierać dziec-
ko doświadczeniem traumy.

DZIAŁANIE 
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Łącznie: 367 słuchaczy treści o wpływie 
traumy na życie dziecka i jej skutki w pra-
cy z dzieckiem z doświadczeniem traumy. 

Działania te będą kontynuowane w 2020 
roku, w ramach opracowanego projek-
tu edukacyjnego pt. „Szkoła wrażliwa 
na traumę” – jak procesie edukacji wspie-
rać dziecko doświadczeniem traumy. 

Warto nadmienić, że konferencja „Ponad 
lęk - wsparcie młodzieży z doświadcze-
niem traumy” na Katolickim Uniwersyte-
cie Lubelskim Jana Pawła II (dalej: KUL), 
jedno z forów, na którym został zaprezen-
towany temat „Szkoły wrażliwej na trau-
mę” – jak w procesie edukacji wspierać 
dziecko doświadczeniem traumy, była 
współorganizowana przez pracowników 
Działu Rozwoju Programów. Współpra-
cowali oni z koordynatorem ds. pozy-
skiwania funduszy publicznych, m.in. 
w zakresie tworzenia listy prelegentów, 
współpracowali z KUL-em i pozyskali nie-
odpłatnie salę i partnerstwo z uniwersyte-
tem, pozyskali patronaty Ministra Rodziny 
Pracy i Polityki Społecznej, Prezydenta 
Lublina oraz Marszałka Województwa 
Lubelskiego, opracowali merytoryczne 
prowadzenie konferencji i wystąpienia 
na temat „Szkoły wrażliwej” i „Śladami 
byłych wychowanków”. Byli też odpowie-
dzialni za szereg organizacyjnych spraw 
konferencji. W ramach międzynarodo-

wego Trauma-informed Caregivers – In-
vestment to a Better Child Development 
współfinansowanego przez Nordic Co-
uncil of Ministers, zaprosili do współpra-
cy ewaluatorkę projektu. Cieszy nas nie-
wątpliwy sukces frekwencyjny konferencji 
i jej wysoka ocena przez uczestników.
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P rogram SOS Wiosek Dziecięcych 
Biłgoraj funkcjonuje od 1 stycznia 
2014 r. W skład Programu wchodzi: 

• 14 placówek opiekuńczo-wychowaw-
czych typu rodzinnego - Rodzin SOS/  
Rodzinnych Domów “Puchatek” I i II 

• Program Umacniania Rodziny “SOS 
Rodzinie” wraz z Placówką Wspar-
cia Dziennego “Skrzydła” w Bukowej 
z filiami w Gromadzie i Woli Dereź-
niańskiej.

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

z zakresu wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej:

• Prowadzenie na terenie Powiatu Bił-
gorajskiego w ramach Programu SOS 
Wiosek Dziecięcych Biłgoraj 14 pla-
cówek opiekuńczo-wychowawczych 
typu rodzinnego; w ramach realizacji 
tego zadania współpracowano z 16 
powiatami.

• Prowadzenie placówki wsparcia dzien-
nego oraz prowadzenie zajęć z pro-
gramem profilaktycznym dla dzieci 
i młodzieży, w szczególności pocho-
dzących z rodzin z problemem alkoho-
lowym w placówce wsparcia dzienne-
go – podpisane w 2019 r. Dwie umowy 
z Gminą Biłgoraj. 

Rok 2019 był rokiem przygotowywania 
nowych form pomocy dziecku i rodzi-
nie Programu SOS Wiosek Dziecię-
cych Biłgoraj. W celu objęcia opieką 
większej liczby potrzebujących rodzin 
z Miasta Biłgoraj Program SOS Wio-
sek Dziecięcych Biłgoraj złożył ofer-
tę na realizację dodatkowych zadań, 
w grudniu 2019 wygrał konkurs ogło-
szony przez Burmistrza Miasta Biłgo-
raj. Od 01.01.2020 będzie realizował 2 
nowe zadania publiczne:

• „Prowadzenie placówki wsparcia 
dziennego i zapewnienie w niej miejsc 

PROGRAM SOS WIOSEK DZIECIĘCYCH W BIŁGORAJU
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Dane statystyczne 31.12.2019 r.

Program Biłgoraj

Liczba dzieci w Placówce 
Opiekuńczo-Wychowawczej 

Rodzinny Dom  
„Puchatek” I i II

18

Liczba dzieci w rodzinach SOS 45

Opieka nad 
młodzieżą

Liczba młodych ludzi 
w MWM 0

Liczba młodych ludzi 
w SIL (z rodzin SOS 

i MWM) 
2

Liczba podopiecznych, którzy wrócili do 
rodzin pochodzenia w ciągu 2019 r. 6

Dzieci 0-17 lat w rodzinach  
biologicznych  

(Program „SOS Rodzinie")
238

Młodzi dorośli 18+ 
w rodzinach biologicznych 

(Program „SOS Rodzinie" )
10

Rodzice/opiekunowie 
(Program „SOS Rodzinie” ) 183
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dla dzieci w ramach realizacji Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciw-
działania Narkomanii na 2020 rok” 

• „Wsparcie rodziny przeżywającej trud-
ności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
-wychowawczych poprzez pracę rodziną 
świadczoną przez asystenta rodziny”.

Powyższemu celowi służy także przy-
gotowana zmiana struktury Programu 
poprzez utworzenie w miejsce dotych-
czasowego Programu ”SOS Rodzinie” 
- Programu ”SOS Rodzinie” Biłgoraj 
I (obszar Gminy Biłgoraj z perspektywą 
rozszerzenia) i Programu ”SOS Rodzi-
nie” Biłgoraj II (obszar Miasta Biłgoraj). 
Zatrudnieni nowi pracownicy obejmą 
opieką i wsparciem nowe rodziny. 

W ciągu całego 2019 roku z pomocy 
Programu SOS Wiosek Dziecięcych 
Biłgoraj korzystało: 

• Program ”SOS Rodzinie” - 512 dzieci 
i młodzieży oraz młodych dorosłych, ro-
dziców i opiekunów,

• Opieka zastępcza - 77 dzieci, w tym 
57 dzieci w Rodzinach SOS, 20 dzieci 
w RD Puchatkach.

Do Programu SOS Biłgoraj w 2019 r. 
przyjętych zostało 46 dzieci i młodzie-
ży, z czego do: “SOS Rodzinie” - 33 dzieci 
i młodzieży z 13 rodzin, do opieki zastep-
czej 13 dzieci, w tym do Rodzin SOS - 6 
dzieci, do RD Puchatek I i II - 7 dzieci. 
W ciągu roku usamodzielniono 83 be-
neficjentów z programu ”SOS Rodzinie”. 
Mimo pracy wspierającej kompetencje ro-
dziców 4 dzieci z 2 rodzin z programu “SOS 
Rodzinie” zostało umieszczonych w opie-
ce zastępczej. 2 podopiecznych z Rodzin 
SOS zostało przysposobionych, a 4 dzieci 
z Rodzin SOS oraz 2 dzieci z RD Pucha-
tek I powróciło do rodziny pochodzenia. 7 
dzieci z Rodzin SOS przeszło do Domu 
Młodzieży SOS w Lublinie.

Program ”SOS Rodzinie” Biłgoraj na koniec 
2019 roku wspierał 59 rodzin na terenie Gmi-
ny Biłgoraj, 50 rodzin na terenie Gminy Mia-
sto Biłgoraj oraz 1 rodzinę z Gminy Biszcza. 
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W opiece zastępczej opieką objętych 
było 63 dzieci, w tym w Rodzinach SOS 
45 dzieci, w RD Puchatkach 18 dzieci.

W celu optymalizacji działań, aby jak naj-
lepiej odpowiedzieć na potrzeby rodzin 
i dzieci objętych pomocą Programu SOS 
Biłgoraj, nadal kontynuowana jest współ-
praca z 20 partnerami, wspierającymi 
działania podejmowane przez Program. 
Optymalizacji pracy z rodzinami służy 
także realizowany w ramach „SOS Ro-
dzinie” projekt pt. „Chcę, mogę, potrafię 
– program wspierania rodzin w pełnie-
niu funkcji opiekuńczo-wychowawczych” 
(konkurs Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Lubelskiego 
na lata 2014-2020), Dzięki realizacji pro-
jektu możliwe było rozszerzenie pomocy 
dla 16 rodzin. Rodziny z projektu korzy-
stają ze specjalistycznych usług porad-
niczych (wsparcie psychologa, psycho-
terapeuty, terapeuty SI oraz prawnika), 
a także wsparcia pracownika zarzą-
dzającego przypadkami poprzez pracę 
w środowisku domowym.

Program SOS Wiosek Dziecięcych Bił-
goraj podejmuje działania integrujące 
dzieci i dorosłych zarówno beneficjen-
tów jak i pracowników Programu, ale 
także lokalne środowisko. Podopieczni 
Programu Biłgoraj wspólnie uczestni-
czyli w zorganizowanych zajęciach pla-

stycznych z elementami motoryki małej 
ręki, zajęciach z nauki języka angiel-
skiego, w zabawie andrzejkowej i zaję-
ciach „filmoteki”. 

Okazją do integracji podopiecznych Pro-
gramu Biłgoraj i społeczności lokalnej był 
zorganizowany w Programie z udziałem 
władz lokalnych i władz Stowarzyszenia 
II Dzień Dziecka i Rodziny połączony 
z Jubileuszem 10 - lecia programu „SOS 
Rodzinie” (piknik, atrakcje dla dzieci 
i rodzin, grillowanie, wspólne zabawy, VIII 
Bieg „Puchatków” – dzieci przedszkolne 
i z klas I-III szkoły podstawowej, konkurs 
plastyczny „Rodzina”).

Dzięki firmie BorgWarner Poland Sp. 
z o.o. na terenie Wioski z otwartej w 2019 
roku siłowni plenerowej oraz zjeżdżalni 
korzystają dzieci i rodziny z Programu 
i środowiska lokalnego. 

W trosce o zdrowie naszych dzie-
ci kontynuowano dobrą współpracę 
z Roztoczańską Szkołą Ultrasonogra-
fii. 12 podopiecznych z Rodzin SOS 
oraz 61 z rodzin, objętych programem 
„SOS Rodzinie” skorzystało z bezpłat-
nych badań przesiewowych USG jamy 
brzusznej i tarczycy. Na podstawie dia-
gnozy w niektórych wypadkach opieku-
nowie podjęli leczenie dzieci.
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Rodziny SOS Puchatek

Kryterium wiekowe Ogółem Liczba % Ogółem Liczba %

0-3 lat 45 1 2,22 18 3 16,67

4-5 lat 45 1 2,22 18 2 11,11

6-13 lat 45 25 55,56 18 12 66,67

14-17 lat 45 17 37,78 18 1 5,55

18 + 45 1 2,22 0 0 0

Dane z dn. 31.12.3019.

PROGRAM SOS WIOSEK DZIECIĘCYCH W BIŁGORAJU
SOS WIOSKA DZIECIĘCA W BIŁGORAJU

Forma wsparcia Rodzaj zajęć
Liczba dzieci

Rodziny SOS RD Puchatek Razem

Zajęcia  
specjalistyczne

Psychoterapia 6 1 7

Wczesne Wspomaganie Rozwoju 0  0 0

Integracja sensoryczna 4 3 7

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 6 2 8

Trening karate 1 0 1

Szkółka piłki nożnej 5 0 5

Zajęcia z robotyki 1 0 1

Zajęcia z kodowania 5 1 6

Szkoła językowa – j. angielski 1 2 3

PROGRAM SOS WIOSEK DZIECIĘCYCH W BIŁGORAJU
SOS WIOSKA DZIECIĘCA W BIŁGORAJU

W dziesięciu Rodzinach SOS i w dwóch 
Rodzinnych Domach Czasowego Pobytu 
„Puchatek” w Biłgoraju opiekę znalazło 65 
dzieci (45 w rodzinach SOS i 20 w „Puchat-
kach”. Dwoje pracujących podopiecznych 
objętych było programem opieki ograni-
czonej, oprócz pracy zajęci byli też podno-
szeniem swoich kwalifikacji: prawo jazdy, 
kursy doszkalające. 

Nasi podopieczni opieki zastępczej, 
to w większości dzieci w wieku 6-17 lat. 

Dzieci uczęszczały do przedszkola – 11, 
szkoły podstawowej – 41, a 9 osób do szkół 
zawodowych i technikum. W szkołach 
uczęszczały na zajęcia korekcyjno-kom-
pensacyjne, wyrównawcze, logopedyczne, 
plastyczne, SKS, a niektóre objęte były 
opieką pedagoga i psychologa szkolnego.

Korzystały też różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i rozwoju zainteresowań 
w instytucjach na terenie miasta:
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PROGRAM SOS WIOSEK DZIECIĘCYCH W BIŁGORAJU
SOS WIOSKA DZIECIĘCA W BIŁGORAJU

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 16 22 38

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży sprawiających 
trudności wychowawcze prowadzone  przez pedagoga 10 1 11

Zajęcia  
specjalistyczne

ART- Trening Kontroli Złości 13 0 13

Psychodrama 0 3 0

Spotkania psychologa w rodzinie 4 0 4

Spotkania pedagoga w rodzinie 8 0 8

Reedukacja 13 9 22

Zajęcia  
specjalistyczne

Zajęcia logopedyczne 6 13 19

Orientacja szkolno-zawodowa 18 0 18

Dodatkowe  
wsparcie  

edukacyjne

korepetycje z języka niemieckiego 9 0 9

Korepetycje z języka angielskiego 24 0 24

Korepetycje z matematyki 20 0 20

Zajęcia wyrównawcze z matematyki z pedagogiem 1 0 1

Zajęcia wyrównawcze z fizyki z pedagogiem 1 0 1

Zajęcia wyrównawcze z chemii z pedagogiem 1 0 1

Korepetycje z języka polskiego 0 0 0

Zajęcia plastyczne z elementami małej motoryki ręki 10 11 21

Zajęcia plastyczne 22 0 22

Zajęcia techniczne 13 0 13

Konsultacje komputerowe z pedagogiem 5 0 5

Tenis 3 4 7

Zajęcia sportowe 15 5 20

Rozwój  
samorządności

Samorząd 13 0 13

Gazetka “Nasze SOS” 6 0 6

Harcerstwo 13 0 13

Miały tez zapewnioną szeroką ofertę pomocy w ramach Programu SOS Biłgoraj:

PROGRAM SOS WIOSEK DZIECIĘCYCH W BIŁGORAJU
SOS WIOSKA DZIECIĘCA W BIŁGORAJU

Jednym z najważniejszych obszarów 
w procesie opiekuńczo – wychowawczym 
minionego roku, było utrzymanie odpo-
wiedniego poziomu edukacji wśród pod-
opiecznych Rodzin SOS. Podejmowane 
działania miały charakter wyrównywania 
braków edukacyjnych, poprzez wspar-
cie w postaci udzielanych korepetycji. 24 
podopiecznych korzystało z korepety-
cji z j. angielskiego, 18 dzieci korzystało 
z korepetycji z matematyki, 9 dzieci ob-
jętych było korepetycjami z j. niemieckie-
go. Ponadto odbywały się zespoły peda-
gogiczne, podczas których analizowano 
opinie, wydane przez poradnie psycholo-
giczo-pedagogiczne. Analiza badań mia-
ła na celu dostosowanie wymagań edu-
kacyjnych do indywidualnych możliwości 
dziecka. 

Wzmacnianie integracji społeczności 
rodzin SOS, to podtrzymanie wprowa-
dzonych w ubiegłym roku działań, które 
mają również wymiar dydaktyczny. W mi-
jającym roku rodziny SOS uczestniczyły 
w 8 wycieczkach. Podopieczni uczestni-
czący w wycieczkach, mieli okazję zwie-
dzić ciekawe, w tym historyczne miejsca 
w Polsce, brać udział w różnego rodzaju 
warsztatach edukacyjnych. 

Jurek, Ala i Patrycja przez trzy miesiące 
wytrwale pracowali nad tworzeniem Biz-
nes planu, którego realizacja była wa-

runkiem przystąpienia do konkursu SOS 
w Biznesie. Zajęcie pierwszego miejsca 
w konkursie nie tylko podniosło ich wie-
dzę i umiejętności, ale dało możliwość 
przeżycia największej przygody życia. Kil-
kudniowy rejs na pokładzie żaglowca Fry-
deryk Chopin po Morzu Bałtyckim uświa-
domił im, że rejs żaglowcem, to głównie 
ciężka, pełna wyzwań praca, która uczy 
dyscypliny, współpracy w grupie i odwagi. 

Również niezwykłym przeżyciem dla 
17-letniego Karola było uczestniczenie 
w styczniu w Światowych Dniach Mło-
dzieży w Panamie, na które pojechał 
z 24-osobową grupą młodzieży z Polski.
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Program ”SOS Rodzinie” funkcjonu-
jący w ramach Programu SOS Wiosek 
Dziecięcych Biłgoraj wspierał na koniec 
2019 roku 110 rodzin, z 22 miejscowo-
ści w powiecie biłgorajskim (z czego 50 
w mieście Biłgoraj). Mimo intensywnej 
pracy z rodzinami 7 dzieci zostało od-
separowanych od swoich bliskich de-
cyzją sądu, dwoje z nich wróciło do ro-
dziny pochodzenia.

W rodzinach objętych Programem wy-
chowuje się 248 dzieci i młodzieży. 
W świetlicach zlokalizowanych w Bukowej, 
Gromadzie oraz Woli Dereźniańskiej z róż-

norodnej oferty zajęć skorzystało w skali 
roku łącznie 217 dzieci. Oferta dostoso-
wana jest do potrzeb i grup wiekowych, 
najwięcej dzieci wspieranych w placów-
kach wsparcia dziennego i w środowisku 
rodzinnym to dzieci w wieku 6-13 lat (56%), 
kolejną grupą są maluszki do 3 roku życia 
(16,5%), po 25% do dzieci w wieku 4-5 lat 
oraz 14-17 lat, a młodzi pełnoletni stano-
wią 4% podopiecznych rodzin w programie 
”SOS Rodzinie” Biłgoraj.

10 stałych pracowników wspierało rodziny 
i dzieci w dążeniu ku samodzielności za-
pewniając ważne usługi rozwojowe:

Zajęcia dla dzieci  w Placówkach  
Wsparcia Dziennego w gminie Biłgoraj

Liczba i [%] dzieci 
biorących udział 

w zajęciach
Pomoc w odrabianiu lekcji 49 (20,58%)

Praca edukacyjna w środowisku domowym 29 (12,18%)

j. angielski 84 (35,64%)

Plastyczne 107 (44,95%)

Profilaktyczne z psychologiem 54 (22,68%)

Socjoterapeutyczne 91 (38,23%)

Zumba –Kids 100 (42,01%)

Sportowe/ruchowe 96 (40,33%)

Wokalno-instrumentalne 89 (37,39%)

Artystyczne 14 (5,88%)

Klub Młodzieżowy 10 (4,20%)

Dożywianie /ciepłe podwieczorki/ „ Żółty talerz” 90 (37,81%)

Cykl szkoleń pt. „Stop cyberprzemocy” 27 (11,34%)

PROGRAM „SOS RODZINIE”
W BIŁGORAJU

PROGRAM „SOS RODZINIE” 
W BIŁGORAJU

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

w zajęciach
Spotkanie opłatkowe 43 (18,06%)

Spotkania wielkanocne 39 (16,38%)

Warsztaty dotyczące zdrowego odżywiania 60 (25,21 %)

Wakacyjny „Bieg po uśmiech” w Kraśniku 13 (5,46%)

Turniej piłki nożnej w Kraśniku 8 (3,08%)

Wyjazdy wakacyjne 94 (39,49 %)
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W bieżącym roku pracownicy z programu 
„SOS Rodzinie” skupiali swoją pracę z rodzi-
cami i dziećmi szczególnie w obszarze na-
leżytego zabezpieczania potrzeb zdrowot-
nych podopiecznych. Pomoc ta przybierała 
różnorodne formy. Szczególnym sukcesem 
z tego obszaru było wsparcie jakie udało 
się uzyskać dla rodziny w której wychowuje 
się niepełnosprawna w znacznym stopniu 
dziewczynka z ograniczeniami ruchowymi. 
Dzięki wsparciu darczyńców SOS w miesz-
kaniu został zamontowany podnośnik su-
fitowy, za pomocą którego dziewczynka 
jest przewożona z pokoju do łazienki. Jest 
to bardzo duże odciążenie dla rodziców, któ-
rzy wraz z wiekiem córki mieli coraz większe 
trudności z jej czynnościami higienicznymi. 
Udało się również zebrać środki na opłace-
nie dwutygodniowego turnusu rehabilitacyj-

nego dla dziewczynki. Podobny wymiar mia-
ła pomoc w innej rodzinie, gdzie udało się 
zebrać środki na przeszczep komórek ma-
cierzystych u chorego dziecka. Aż 61 dzieci 
zostało poddanych bezpłatnym badaniom 
USG jamy brzusznej i tarczycy w ramach 
współpracy z Roztoczańską szkołą Ultraso-
nografii.

W ramach propagowania zdrowego sty-
lu życia w Placówce Wsparcia Dziennego 
,,Skrzydła” w Bukowej oraz jej filiach w Gro-
madzie i Woli Dereźniańskiej odbywały się 
warsztaty poruszające kwestie zdrowego 
odżywiania (m.in. „Owocowy zawrót głowy”, 
„Muffiny razem robimy”). W ramach zajęć 
dzieci nie tylko wzbogacały wiedzę na wspo-
mniany temat, ale też wspólnie z wycho-
wawcami przygotowywali zdrowe przekąski. 

PROGRAM „SOS RODZINIE”
W BIŁGORAJU

Ważnym wydarzeniem dla 4-osobowej gru-
py podopiecznych z Gromady był udział 
w projekcie „SOS Przyrodzie”, którego ce-
lem udziału było szukanie rozwiązań, które 
poprawią stan środowiska naturalnego. Pod 
hasłem „Każdy z nas zyska na ochronie 
środowiska”, uczestnicy projektu przygoto-
wali cykl spotkań dla swoich koleżanek i ko-
legów mających na celu wzrost świadomo-
ści na temat ochrony środowiska poprzez 
promowanie ponownego użycia zbędnych 
rzeczy. Efektem spotkań było przygotowa-
nie i przeprowadzenie w okresie ferii zimo-
wych warsztatu dla podopiecznych świe-
tlicy na temat recyklingu, uszycie ekotoreb 
oraz porządkowanie okolicy. 17.04.2019 rok 
w PWDz Jutrzenka w Lublinie odbył się finał 
konkursu „SOS Przyrodzie”, w którym gru-
pa ze świetlicy w Gromadzie po zaprezento-
waniu swojej pracy zajęła III miejsce.

Ciekawość świata zmotywowała naszą 
podopieczną- Wiolettę do udziału w pro-
jekcie Fundacji Make a Change. Podąża-
jąc za marzeniami każdego dnia wspierała 
wychowawców świetlic w pracy z dziećmi. 
Dzięki swojemu zaangażowaniu zdobyła 
drugie miejsce w projekcie, a w nagrodę 
za to popłynęła w 10-dniowy rejs żaglow-
cem Pogoria z Hiszpanii do Portugalii. 
Wspomina to wydarzenie jako wspaniałą 
przygodę i w kolejnym roku również chce 
wziąć udział w projekcie, by zawalczyć 
o główną nagrodę.

PROGRAM „SOS RODZINIE” 
W BIŁGORAJU

Rodzaj aktywności dla rodzin prowadzonych Placówkach Wsparcia Dziennego 
w gminie Biłgoraj oraz na terenie Programu SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj

Liczba rodziców biorących udział 
w proponowanych aktywnościach

Konsultacje indywidualne z prawnikiem 7 rodziców

Rodzinny wyjazd wakacyjny do Magicznych Ogrodów 48 uczestników

Rodzinny wyjazd wakacyjny do Bałtowa 52 uczestników 

Warszaty z psychologiem nt. “Jak być dobrym rodzicem” 38 rodziców

Praca socjlana w środowisku domowym, konsultacje w placówce oraz kontakty telefoniczne 2267 konsultacji

Praca psychologiczna z rodzicami w świetlicach, konsultacje telefoniczne i praca w srodowisku domowym 255 konsultacji

SI 7 dzieci

Psychoterapia 4 rodziców i 1 dziecko
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PROGRAM SOS WIOSEK DZIECIĘCYCH W KARLINIE
SOS WIOSKA DZIECIĘCA W KARLINIE

Rok 2019 to czternasty rok funkcjo-
nowania Placówek opiekuńczo-
-wychowawczych typu rodzinnego 

i siódmy rok funkcjonowania Programu 
SOS Wiosek Dziecięcych Karlino. 

Odpowiadając na potrzeby dzieci i rodzin 
z grupy docelowej SOS Wiosek Dziecię-
cych Karlino w roku 2019 uruchomiono 
nowe działania: utworzono nowe lokali-
zacje Programu ”SOS Rodzinie” w Gmi-
nie Biesiekierz i Białogard oraz utworzo-
no Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą 
typu socjalizacyjnego „Przystań 1”. 

W listopadzie 2019 roku, w Zachodniopo-
morskim Urzędzie Wojewódzkim w Szcze-
cinie odbyła się uroczystość z okazji Dnia 
Pracownika Socjalnego. Podczas uroczy-
stości Program SOS Wiosek Dziecięcych 
Karlino, otrzymał honorową odznakę Pri-
mus in Agendo "Pierwszy w działaniu", 
przyznaną przez Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej. Odznaka jest 
wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej za-
angażowania i oddania postawy, wyróżnio-
nego, najciekawszych i najbardziej warto-
ściowych inicjatyw, nowatorskich osiągnąć 
oraz innowacyjnych projektów a także 
rzetelności i ofiarności w podejmowanych 
działaniach. Uroczystość ta była dla nas 
olbrzymim wyróżnieniem i ważnym wyda-
rzeniem w roku 2019. 

Od 14 lat SOS Wioska Dziecięca w Kar-
linie zapewnia całodobową opiekę dzie-
ciom i młodzieży, troszcząc się o ich bez-
pieczeństwo, tworząc przy tym atmosferę 
sprzyjającą rozwojowi uczuć i zacieśnia-
niu pozytywnych relacji pomiędzy dziećmi 
a dorosłymi.

W 2019 roku, w Programie SOS Wioski 
Dziecięce Karlino, siedem rodzin SOS 

Opieka Zastępcza w Programie SOS Karlino 
– dane statystyczne 31.12.2019 rok.

Program Karlino

Liczba podopiecz nych 
w rodzinach SOS (wioska) 35

Liczba młodzieży w MWM 11

Liczba młodych w opiece 
ograniczonej 1+7 MWM

Liczba rodzin SOS 7

Średnia liczba dzieci –
podopiecznych w rodzinie SOS 6,25

Liczba podopiecznych,  które 
wróciły do rodzin pochodzenia 

w ciągu 2019 r.
3+4MWM

Liczba usamodzielnionych 
podopiecznych w ciągu 2019 r. 8

PROGRAM SOS WIOSEK DZIECIĘCYCH W KARLINIE
SOS WIOSKA DZIECIĘCA W KARLINIE

tworzyło dom dla 38 dzieci. W tym roku 
spod naszej pieczy odeszło 3 podopiecz-
nych, wszystkie osoby usamodzielniły się 
i posiadają stałe źródło dochodu. Z opieki 
ograniczonej SIL nadal korzysta jedna oso-
ba. W marcu nasza podopieczna urodziła 
zdrową córeczkę, która razem z młodą 
mamą mieszka w Rodzinie SOS. W rodzi-
nach SOS mieszkały dzieci w wieku do 14 
r.ż.( 46%), 54% podopiecznych to mło-
dzież, w tym 8% młodzież powyżej 18 r.ż. 

Podopieczni uczęszczali do szkół podsta-
wowych - 22 osób, zasadnicza szkoła za-
wodowa – 8 osób, do technikum -3 osoby, 
jedna osoba kontynuuje naukę w liceum 
ogólnokształcącym dla dorosłych. 

Rok 2019, podobnie jak ubiegły, okazał 
się bardzo ciekawy, pracowity oraz boga-
ty w zdobycie nowych doświadczeń oraz 
umiejętności. Wszelkie działania podejmo-
wane były zawsze z myślą o dziecku.
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Nasza wieloletnia współpraca z różnymi 
instytucjami i specjalistami zewnętrznymi 
pomogła dzieciom i młodzieży pokonać 
wiele trudności, rozpocząć dorosłe, samo-
dzielne życie oraz wpłynęła na prawidło-
wy rozwój stwarzając stabilne i bezpiecz-
ne warunki wychowawcze. Przez cały rok 
Zespół Wspierający Rozwój Dziecka ści-
śle współpracował i wspierał rodziny SOS 
w realizacji Planu Pomocy Dziecku. 

Podobnie jak w 2018 r. na terenie SOS 
Wioski Dziecięcej prowadzone były zaję-
cia mające na celu wsparcie i wyrówna-
nie braków edukacyjnych naszych dzieci. 
Od stycznia kontynuowaliśmy korepetycje 
z języka angielskiego, z których korzystało 
w sumie 14 beneficjentów, matematyki 6 

osób oraz fizyki 4 osoby. Na edukację psy-
choseksualną uczęszczało 13 podopiecz-
nych. Edukatorka poruszała ważne tematy 
związane z wkraczaniem w dorosłe życie 
np. „ Burza hormonalna i huśtawka nastro-
jów.” „ Już się zmieniam staję się kobietą, 
mężczyzną.” „ Co się ze mną dzieje, bank 
pytań dla dziewcząt i chłopców.” 

Niezwykle istotne w pracy z dzieckiem było 
wsparcie jego sfery emocjonalnej. W tym 
obszarze bardzo ważne były oddziaływa-
nia psychologa, z pomocy którego skorzy-
stało w 2019 roku 20 podopiecznych oraz 
wychowawcy w zależności od potrzeb. 
Z kolei indywidualnymi zajęciami z peda-
gogiem objętych było 5 dzieci. Były to za-
jęcia o charakterze wspierającym, a także 
wyrównawczym w zależności od aktual-
nych potrzeb.

W ofercie zajęć dodatkowych znalazły się 
zajęcia techniczne, grupa młodzieżowa, 
warsztaty grupowe, szkoła gotowania, arte-
terapia, plastyczne, teatralne, sportowe, mu-
zyczno-taneczne oraz nauka gry na pianinie. 

Na zajęciach technicznych, na które za-
pisanych było 5 chłopców wykorzysty-
waliśmy głównie surowce wtórne, zajęcia 
uczyły troski o nasze miejsce, nasz świat. 
Podczas zajęć chłopcy wykonali różne 
praktyczne przybory, upominki, które na-
stępnie wręczyli bliskim osobom. 

PROGRAM SOS WIOSEK DZIECIĘCYCH W KARLINIE
SOS WIOSKA DZIECIĘCA W KARLINIE

Na zajęcia grupy młodzieżowej uczęsz-
czało 5 osób. Sporo czasu poświęciliśmy 
na pogadanki i rozmowy o ważnych dla nich 
sprawach aktualnych wydarzeniach np. wy-
bór szkoły, plany na przyszłość. Ważnym 
tematem była również asertywność w kon-
tekście dokonywania życiowych wyborów, 
a także w kontaktach rówieśniczych. Poru-
szone zostały wątki związane z używkami 
i profilaktyką uzależnień. Zajęcia tematycz-
ne przeplatane były z zajęciami sportowy-
mi, tj. gra w kręgle, gra w tenisa stołowego.

Uczestnicy wychodzili z inicjatywą organi-
zacji imprez okolicznościowych dla miesz-
kańców SOS Wioski Dziecięcej. Odbyła 
się dyskoteka z okazji Halloween. Grupa 
młodzieżowa zorganizowała imprezę, przy-
gotowała dla reszty uczestników konkursy 
i quizy. Głos młodzieży jest dla nas bardzo 
ważny, tym bardziej my dorośli cieszyliśmy 
się z inicjatyw młodzieży.

W 2019 zamiast socjoterapii prowadziliśmy 
warsztaty grupowe. Uczęszczało na nie 6 
dzieci, które przejawiały problemy z wyra-
żaniem emocji, miały zaniżone poczucie 
własnej wartości oraz brak umiejętności 
społecznych. Dzięki pracy w grupie, bądź 
w parach i wykorzystaniu różnych ćwi-
czeń, dzieci nabyły umiejętności współ-
pracy, komunikacji bez przemocy, a także 
odkryły swoje mocne strony.

Szkoła gotowania jak co roku cieszyła się 
dużym zainteresowaniem. Uczestnicy po-
dzieleni byli na dwie grupy (w każdej po 5 
osób) prowadzone przez panie pedagog. 
W ramach zajęć dzieci zdobywały umiejęt-
ności kulinarne poprzez poznawanie spo-
sobów przygotowywania różnych potraw, 
utrwalały poznane w ubiegłym roku zasa-
dy bezpieczeństwa oraz uczyły się współ-
pracy. W wakacje został zorganizowany 
konkurs Master Chef Junior.

W ramach zajęć teatralnych 10 dzieci przy-
gotowywało się do przedstawienia pt.” Ba-
śniowy ambaras”, którego premiera miała 
miejsce w dniu 14 urodzin SOS Wioski 
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Dziecięcej. W ramach grudniowych jasełek 
przygotowaliśmy występ kolęd urozmaico-
ny recytacją wierszy przy akompaniamen-
cie nauczycielki gry na pianinie. W cią-
gu roku dzieci systematycznie ćwiczyły 
pamięć, dykcję, ruch sceniczny, a także 
wspólnie przygotowywały stroje oraz sce-
ografie do występów. 

Na zajęcia z arteterapii systematycznie 
uczęszczało 4 podopiecznych. W trakcie 
trwania zajęć wykorzystywaliśmy różne 
metody i techniki: fotografię, bajkoterapię, 
plastykoterapię, relaksację. Powyższe 
wzbogacane były o pogadanki o charakte-
rze profilaktycznym oraz o trudnych emo-
cjach i sposobach radzenia sobie z nimi.

Zajęcia plastyczne skierowane były do 3 

podopiecznych. Kameralna grupa była wy-
nikiem napiętego harmonogramu zajęć 
szkolnych i pozaszkolnych, które kolido-
wały z plastycznymi. Podczas zajęć dzieci 
przygotowywały głównie upominki i pre-
zenty na różne oraz ozdoby i dekoracje 
w tym na kiermasz wielkanocny i bożona-
rodzeniowy. Każda tego rodzaju aktyw-
ność doskonale wspomagała umiejętności 
motoryczne i manualne dzieci oraz pobu-
dzała wyobraźnię.

W październiku dwie Panie pedagog za-
częły prowadzić zajęcia sportowe. Na za-
jęciach dzieci miały możliwość rozładowa-
nia napięć, poznawały techniki relaksacji, 
wspólnie rywalizowały podczas gier ze-
społowych, zwiększały sprawność fizycz-
ną oraz bardzo dobrze się bawiły.

Zajęcia muzyczno-taneczne trwały od stycz-
nia do czerwca. Dzieci poznały podstawowe 
kroki tańców wywodzących się z różnych re-
gionów świata: twista, cha-chy, walca, tań-
ców nowoczesnych i latynoamerykańskich. 
Uczestnicy uczyli się również śpiewu. 

Czworo dzieci kontynuowało lekcje gry 
na pianinie. Dzieci w przeciągu minionego 
roku bardzo rozwinęły swoje umiejętności 
gry. Znają nuty i potrafią z nich grać. Bar-
dzo szybko uczyły się nowych utworów, 
co sprawiało im dużą radość. Rok został 
zwieńczony występem bożonarodzenio-
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wym, podczas którego dzieci, tym razem 
samodzielnie, zagrały kolędy.

Kontynuowaliśmy również wyjazdy na ba-
sen do Koszalina, 17 osób szlifowało umie-
jętności pływackie pod okiem instruktora. 
Sobotnie wyjazdy zostały wzbogacone 
o Klub Młodego Kinomana. W ramach 
spotkań dzieci pod opieką pedagogów 
i asystenta wychowawcy jeździli do kina 
na seanse filmowe. Chłopcy uczestniczyli 
również w treningach piłki nożnej odbywa-
jących się w Miejskim Klubie Sportowym 
w Karlinie (8 osób), dziewczynki uczyły się 
jazdy konnej (5 osób). Inni, podobnie jak 
w ubiegłym roku, kontynuowali naukę gry 
w tenisa ziemnego, trenowali boks oraz za-
pasy.

W marcu młodzież wzięła udział w zawo-
dach sportowych w Polanowie organizowa-
nych przez Młodzieżowy Ośrodek Wycho-
wawczy. Uczestnicy brali udział w różnych 
dyscyplinach sportowych. W ogólnej klasy-
fikacji drużyna zajęła 5 miejsce. Również 
w marcu odbył się XXIX Halowy Turniej 
Piłki Nożnej im. Wujka Leszka w Świdwi-
nie. W zawodach wzięły udział dzieci za-
równo z SOS Wioski Dziecięcej jak z Pla-
cówki Wsparcia Dziennego. Do drużyny 
dołączył 10 letni Marcel, który debiutował 
jako jeden z młodszych uczestników. Mar-
cel spisał się wyśmienicie. Pomimo tre-
my, pokazał wolę walki i zaangażowanie.  

PROGRAM SOS WIOSEK DZIECIĘCYCH W KARLINIE
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Dzięki świetnej grze Michała – kapitana 
i jednocześnie bramkarza oraz współpra-
cy całej drużyny zajęliśmy wysokie 5 miej-
sce. Tradycyjnie w drugą niedzielę czerw-
ca 2019r. zorganizowany został w Karlinie 
„XXVII Bieg Papieski im. Świętego Jana 
Pawła II”. W corocznym święcie sportu 
i zabawy wzięła udział duża grupa dzie-
ci i dorosłych z Programu Karlino. Na dy-
stansie 600 m I miejsce zajęła Martyna, 
na I miejscu przybiegł także Szymon K - 
400 m. Inne dzieci startowały w pozosta-

łych biegach reprezentując Program SOS 
Wiosek dziecięcych Karlino.

W 2019 r. świętowaliśmy 10-lecie współ-
pracy z firmą Dr. Oetker, która zaszczyciła 
nas swoją obecnością w dniu obchodów 
14 urodzin SOS Wioski Dziecięcej w Kar-
linie. Przedstawiciele firmy od lat wspiera-
ją rozwój dzieci i młodzieży. Impreza, jak 
co roku, integruje lokalną społeczność kar-
lińską, a jej organizatorzy zapewnili i tym 
razem moc atrakcji. W ramach okrągłej 
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rocznicy pracownicy firmy Dr Oetker przy-
gotowali specjalny konkurs dla podopiecz-
nych ze wszystkich lokalizacji. Nagrodą 
dla uczestników był wyjazd do Krakowa 
na największą imprezę pod nazwą Meet 
Up zrzeszającą najpopularniejsze gwiazdy 
YouTuba (influencerów, lubianych i śledzo-
nych przez dzieci w mediach społeczno-
ściowych). Z możliwości wyjazdu skorzy-

stało16 beneficjentów z Karlina, którzy pod
opieką pedagoga przeżyli moc niezapo-
mnianych wrażeń. 

W 2019 r. rodzice SOS i asystenci korzystali 
z superwizji. Tego rodzaju oferta wsparcia 
pracowników Programu SOS Wiosek Dzie-
cięcych Karlino działa na korzyść ich pracy 
oraz wpływa na jej jakość.
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PRZYSTAŃ II – PLACÓWKA 
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA 
W KARLINIE
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 
Przystań I w Programie SOS Wiosek Dzie-
cięcych Karlino została utworzona dnia 
01.08.2019 r. Do placówki zostało przyję-
tych ośmioro dzieci, które wcześniej prze-
bywały w Placówce Opiekuńczo-Wycho-
wawczej „Pod Świerkiem” w Białogardzie. 
W „Przystani 1” przebywają trzy rodzeń-
stwa. 

Dzieci uczęszczają na zajęcia muzyczne, 
kulinarne, plastyczne, techniczne, wędkar-
skie, zorganizowane gry i zabawy. W celu 
wspomagania rozwoju i edukacji dzieci 
prowadzone są korepetycje z języka an-
gielskiego, matematyki i fizyki, na które 
łącznie uczęszcza 4 dzieci. Poza terenem 
Przystani dzieci biorą udział w zajęciach 
zorganizowanych w Straży Pożarnej w Kar-
linie, jeden chłopiec uczęszczał na treningi 
bokserskie, a jedna dziewczynka należy 
do scholii dziecięcej przy kościele parafial-
nym. Troje dzieci uczęszcza na spotkania 
z psychologiem raz w tygodniu. 

Dzieci w placówce chętnie biorą udział 
w różnego typu przedsięwzięciach i wy-
cieczkach. Już na początku funkcjonowania 
Przystani wyjeżdżały na wycieczki wakacyj-
ne do Pomerani Fun Park, nad morze, nad 

PRZYSTAŃ I   
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jezioro, do kina, na trampoliny, do parku 
dinozaurów, do Wioski Hobbitów i do wielu 
innych atrakcyjnych dla nich miejsc.

 Pierwsze dni dzieci w nowym miejscu, z no-
wymi opiekunami, a jednocześnie w śro-
dowisku, z którego pochodzili, w którym 
mieszkają ich rodziny pochodzenia, były 
dla dzieci i pracowników wielkim wyzwa-
niem. Nie ma się co dziwić, że codziennie 
towarzyszyły wszystkim nowe problemy, 

trudności. One pozwalały nam się pozna-
wać i towarzyszyć dzieciom w tym trud-
nym okresie adaptacji do zmiany. By po-
czuły się w Przystani lepiej, razem z nimi 
urządzaliśmy ich pokoje, towarzyszyliśmy 
im w nowych szkołach.

PRZYSTAŃ I   
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MŁODZIEŻOWA WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA SOS 
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MŁODZIEŻOWA WSPÓLNOTA 
MIESZKANIOWA SOS W KOSZALINIE

W roku 2019 Młodzieżowa Wspólnota 
Mieszkaniowa SOS zapewniała opiekę 
11 podopiecznym, siedmioro z nich, 
to pełnoletnia młodzież. 

Powodów do dumy przysporzyli nam nasi 
podopieczni zaangażowani w projekt Make 
a Change. Natalia i Rafał jako laureaci wy-
brali się w podróż do Afryki. W Namibii 
uczyli się i odpoczywali. Pozostała dziel-
na piątka: Oliwia, Asia, Natalia M., Michał 

i Grześ w ramach tego samego projektu 
opłynęli Półwysep Iberyjski statkiem Po-
goria, gdzie mierzyli się z trudami życia 
na morzu.

Ważnym wydarzeniem pod koniec roku był 
udział Oliwii w projekcie Erasmus+. Oliwka 
reprezentowała nasz kraj i Stowarzysze-
nie w Albanii, gdzie opowiadała o drodze 
do usamodzielnienia podopiecznych pie-
czy zastępczej. Uczestnicy projektu wspól-
nie pracowali nad udoskonaleniem tego 
ważnego życiowego etapu. 

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 
(6 osób) podejmuje i kontynuuje naukę 
w Zasadniczych Szkołach Branżowych 
skupiając się na uzyskaniu praktycznego 
zawodu oraz CKU - liceum dla dorosłych (3 
osoby) . Dwie osoby uczęszczają do szkół 
podstawowych. Potencjał każdego dziecka 
jest przez nas pielęgnowany. Wsłuchujemy 
się w marzenia młodzieży dotyczące przy-
szłości i pomagamy je urzeczywistniać. 

MŁODZIEŻOWA WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA SOS  
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Nasz podopieczny Mateusz, dobrze za-
powiadający się fryzjer uczestniczył w ty-
godniowym szkoleniu u samego mistrza 
świata we fryzjerstwie. Natalia ukończyła 
miesięczny kurs florystyczny, czym spełni-
ła jedno ze swych marzeń.

Starając się, by dzieci „zapuściły korzenie 
w społeczności” stwarzamy im bezpieczny 
teren, na którym mogą pielęgnować więzi 
rodzinne. Angażujemy do budowania rela-
cji ze współmieszkańcami oraz opiekuna-

mi. Staramy się by przejścia z jednej formy 
opieki do kolejnej były możliwie naturalne 
i bezstresowe. W tym celu stworzyliśmy 
program „Pierwsze Koty za płoty”, w którym 
uczestniczą zarówno mieszkańcy Wspólno-
ty jak i podopieczni z karlińskiej SOS Wio-
ski Dziecięcej. Pozwala to na zapoznanie 
z regułami funkcjonowania w Młodzieżowej 
Wspólnocie Mieszkaniowej poprzez realizo-
wanie wspólnych działań takich jak wyjścia 
poza teren Wspólnoty (kino, teatr, koncerty, 
wycieczki ferie), zajęcia integracyjne (gry, 

zabawy, pieczenie pierników świątecznych, 
aktywności sportowe na boisku). W toku 
cyklicznych spotkań o charakterze socjote-
rapeutycznym realizowanych przez jednego 
z wychowawców - Mateusza młodzież uczy 
się radzenia sobie z trudnościami w budo-
waniu relacji interpersonalnych.

Kolejnym, ważnym założeniem pracy wy-
chowawczej w MWM, w toku przygotowa-
nia młodzieży do samodzielności jest mo-
tywowanie i zachęcanie do podejmowania 
pracy zarówno wakacyjnej jak i weeken-
dowej. Oczekiwania w tej sferze wiążą się 
ściśle z Programem Opieki Ograniczonej 
- SIL, który wspiera usamodzielniającą się 
młodzież poprzez dofinansowywanie opłat 
związanych z wynajmem i eksploatacją 
mieszkań. Warunkiem uzyskania wsparcia 
jest podejmowanie pracy, jeśli nie zarobko-
wej, to również wszelkich form wolontariatu. 
Ważnym aspektem jest także oszczędza-
nie- gromadzenie zarobionych środków 
w celu zabezpieczenia pierwszych dni czy 
tygodni samodzielnego życia, już po opusz-
czeniu Stowarzyszenia. Elementem wspie-
rania procesu usamodzielnienia naszych 
podopiecznych jest prężna współpraca 
dyrektora z Zarządem Budynków Mieszkal-
nych w Koszalinie, w wyniku której Amanda 
otrzymała w tym roku mieszkanie do re-
montu z socjalnych zasobów miasta. 

Życie w Młodzieżowej Wspólnocie Miesz-
kaniowej SOS to również zaplanowany 
wypoczynek i atrakcyjne formy aktywnego 
spędzania czasu wolnego w trakcie któ-
rych młodzież i jej opiekunowie, mają liczne 
okazje do integracji i lepszego poznania się 
nawzajem. W tym roku podopieczni i wy-
chowawcy wyjeżdżali wielokrotnie do War-
szawy na warsztaty teatralne. W ferie zimo-
we wybraliśmy się do Ustronia i Szczyrku, 
gdzie doskonaliliśmy jazdę na nartach. 
Za nami letnia wycieczka do Krakowa, 
Bochni i parku rozrywki Energylandia. W je-
den z grudniowym weekendów wybraliśmy 
się na wycieczkę do Trójmiasta.

Ogrom planów i pomysłów na pracę z na-
szą młodzieżą pozwala nam z nutą nie-
cierpliwości i pełnym zaangażowaniem 
powitać nowy 2020 rok.

MŁODZIEŻOWA WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA SOS 
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Współpraca ta przebiega bardzo  płyn-  nie 
dzięki wsparciu sponsora z programu 
„Fundacji Drzewo i  Jutro”,  która  udzieliła 
dofinansowań do remontów mieszkań 
przydzielonych naszym usamodzielniają- 
cym się podopiecznym z ZBM Koszalin. 
Opowiadając o procesie wkraczania mło- 
dzieży do samodzielności z radością 
wspominamy o rodzinach zakładanych 
przez naszych podopiecznych - tu mamy 
na myśli wspomniane wyżej Sandrę 
i Wiktorię.
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PROGRAM „SOS RODZINIE”  
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PROGRAM „SOS RODZINIE” 
W KARLINIE 
Program ”SOS Rodzinie” w Karlinie 
znacząco rozwinął swoją działalność. 
Oprócz prowadzonych od 2010 roku 
działań w gminie Karlino, od 2017 
roku w gminie Biesiekierz a od 2019 
roku w gminie Białogard realizowane 
jest wsparcie rodzin przeżywających 
trudności w zakresie pełnienia funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych. Efek-
ty i jakość naszej pracy skutkują dużą 
przychylnością władz gminy Karlino, 
gminy Biesiekierz oraz gminy Biało-
gard, które powierzyły nam realizację 
zadań publicznych. Praca programu 
”SOS Rodzinie” koncentruje się na 127 

rodzinach, w których wychowuje się 
328 dzieci i młodych dorosłych. 

Rok 2019 to czas rozwoju nowych lokaliza-
cji. Od kwietnia 2019 roku w gminie Biesie-
kierz została otwarta nowa świetlica w La-
skach Koszalińskich. Od marca 2019 roku 
Program ”SOS Rodzinie” rozwija się w gmi-
nie Białogard. Na podstawie porozumienia 
podpisanego z Wójtem Gminy Białogard 
pracujemy w jednej lokalizacji w miejsco-
wości Nasutowo z 20 rodzinami w których 
wychowuje się 34 dzieci oraz 10 młodych 
dorosłych. Nasze działania spotkały się 
z dużą otwartością i chęcią współpracy 
w społeczności lokalnej. Jednym z głów-
nych celów pracy była integracja środowi-
ska lokalnego. Realizowaliśmy ją poprzez 
wyjazdy rodzinne na kręgle oraz na lo-
dowisko do Koszalina. Zorganizowaliśmy 
także wspólny piknik rodzinny pod hasłem 
„Łączymy Pokolenia‘’ (zaangażowanie ca-
łych rodzin wspólnie z dziadkami ), oraz 
przyjęcie świąteczne - Wigilię. Działania 
te pomogły nam dać się poznać lokalnej 
społeczności i zyskać większe jej zaanga-
żowanie w codzienną pracę (m.in. treningi 
umiejętności wychowawczych, edukacja 
finansowa). Beneficjenci dostrzegają za-
sadność działań Programu, korzystając 
z pomocy.

Trudności z jakimi zmagają się nasze 
rodziny we wszystkich lokalizacjach 

to przede wszystkim: niskie umiejętności 
wychowawcze, skromne warunki mieszka-
niowe, trudności zdrowotne (choroba lub 
niepełnosprawność)i bezrobocie jednego 
z członków rodziny.

W gminie Karlino wspieramy 71 rodzin, 
w których wychowuje się 211 dzieci i mło-
dzieży. W gminie Biesiekierz wspieramy 
od 2017, 36 rodzin, w których wychowuje 
się 73 dzieci i młodzieży. Od 2019 roku ob-
jęliśmy pomocą 20 rodzin, w których wy-
chowuje się 44 dzieci i młodzieży w gminie 
Białogard. 

W roku 2019 odbyliśmy 2003 wizyty w do-
mach (wraz z kontaktami telefonicznymi) 
oraz 665 spotkań z rodzicami/opiekunami 
w świetlicach. Odbyło się 91 konsultacji 
w ośrodkach pomocy społecznej w Karli-
nie, Biesiekierzu i Białogardzie oraz 197 
konsultacji z instytucjami działającym 
na rzecz dziecka i rodziny tj. szkoły, po-
radnie, sądy, zakłady opieki zdrowotnej, 
lekarze specjaliści, prawnik.

Ważnym obszarem pracy w 2019 była 
edukacja prozdrowotna dotycząca przede 
wszystkim prowadzenia zdrowego stylu 
życia oraz zwrócenie uwagi na dzieci które 
mają zdiagnozowane zaburzenia senso-
ryczne, ale również osoby które większość 
czasu spędzają przed monitorem, TV, ta-
bletem, smartfonem. Dzięki przychylności 
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darczyńców udało się utworzyć w czerwcu 
salę do Integracji Sensorycznej, która znaj-
duje się przy Placówce Wsparcia Dzienne-
go w Karlinie. Odbyły się zajęcia/ćwiczenia 
z rehabilitantem/fizjoterapeuta, który wska-
zał ćwiczenia ogólnorozwojowe w celu pro-
filaktyki zaburzeń sensorycznych u dzieci. 
Sala jest wykorzystywana jako element 
działań „SOS Rodzinie” i PWD w Karlinie. 
Odbywają się także zajęcia indywidualne 
dla rodziców z dziećmi. 

Jednym w głównych działań jest także 
wyrównywanie szans dzieci w stosunku 
do rówieśników. Działania w placówkach 
i świetlicach są ukierunkowane na syste-

matyczne wsparcie dzieci w edukacji (za-
równo w trakcie codziennego odrabiania 
prac domowych, nadrabiania zaległości 
szkolnych jak też nauce czytania i pisania, 
nauki języków obcych). Wychowawcy co-
dziennie poświęcają wiele czasu i wysiłku, 
aby podczas pobytu w świetlicach i placów-
kach dzieci wyrabiały w sobie nawyk syste-
matyczności. Dzieci mają świadomość re-
gularności zajęć i harmonogramu działania 
świetlic. Chętnie uczestniczą w zajęciach 
tematycznych, jedzą obiad wzbogacony 
o wodę i owoc, a następnie odrabiają pra-
ce domowe, nadrabiają zaległości szkolne. 
Systematyczna frekwencja dzieci na zaję-
ciach świetlicowych pomaga w osiąganiu 
lepszych wyników w nauce. Dzięki regular-
nej pracy ponad 33 dzieci poprawiło swoje 
oceny, co dla nich było ogromnym sukce-
sem, w pokonywaniu własnych trudności, 
młodzież dostała się do szkół średnich, 
które sobie wybrała. 

Organizujemy także zajęcia językowe (ję-
zyk angielski), które mogliśmy organizo-
wać dzięki wsparciu finansowemu Fundacji 
InSpe. Zajęcia te oprócz rozwijania wie-
dzy pomagają w przełamywaniu wstydu 
oraz doskonaleniu wymowy. Zajęcia pro-
wadzone są w formie indywidualnej oraz 
grupowej. Odbyło się 160 godzin zajęć 
językowych. Systematyczna praca lektora 
z dziećmi przełożyła się na poprawę ocen 
w szkole w przypadku 15 dzieci.
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Ważnym elementem jest wspieranie dzieci 
w rozwoju ich zainteresowań. Dużym za-
interesowaniem cieszą się zajęcia z EKO 
wypieków – ponad 90 godzin dzieci spę-
dziły w kuchni poznając, pyszne i zdro-
we: ciasta, ciasteczka, smoothie, koktajle, 
batony, lody itp. których widząc w sklepie 
zdecydowanie by nie spróbowały, a także 
zajęcia „DIY- zrób to sam”. Młodzież od-
restaurowała całą kuchnię (wygląda jak 
nowa!), zrobiła ogrodzenia, donice na kwia-
ty, co jeszcze bardziej upiększyło placów-
kę – miejsce spotkań dzieci. Wykonaliśmy 
wspólnie również karmniki dla ptaków 
i wiele innych przedmiotów codziennego 
użytku. Takie zajęcia poszerzają wyobraź-
nie, uczą posługiwania się przedmiotami 
w kuchni, warsztacie a przede wszystkim 
dzieci mają poczucie, że dokonały tego 
same. Każdy dzień w Placówce Wsparcia 
Dziennego, świetlicach jest innym dniem 
tematycznym. Dzieci nie nudzą się i chęt-
nie uczestniczą w zajęciach. Udział w nich 
buduje, pewność siebie, podnosi umiejęt-
ności społeczne, ćwiczy pamięć, pozwa-
la radzić sobie w sytuacjach stresowych, 
rozwija motorykę, wyobraźnię, talent, 
wzmacnia pozytywne wzorce, kształtuje 
umiejętności posługiwania się wiedzą i in-
formacją. Średnia liczba dzieci uczestni-
czących w zajęciach w tygodniu w siedmiu 
lokalizacjach to ponad 300 osób. 

Dopełnieniem pracy są wyjazdy z dziećmi 
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– jedna z lepszych form poznania młodego 
człowieka, a także spojrzenie na funkcjo-
nowanie w obcym miejscu. Zorganizowane 
zostały wyjazdy do Multikina, na koncert 
znanej piosenkarki, na lodowisko, plażę, 
basen, do Motoparku, parku rozrywki „Po-
merania”, zoo w Człuchowie, parku roz-
rywki w Darłowie, zwiedzaliśmy również 
Gdańsk i Toruń. Byliśmy na 5 dniowej wy-
cieczce w Krakowie, Oświęcimiu i Zatorze. 
W/w aktywności ubogacają codzienną 
pracę i życie dzieci, często są podstawą 
do dalszej pracy, np. tematyka filmów, ob-
cowanie w dużym mieście, nauka kupowa-
nia biletów w biletomacie, itp. itd. To co dla 
przeciętnego mieszkańca dużego miasta 
jest normą, dla dzieci z terenów wiejskich 
jest nierzadko czymś zupełnie nowym. 

Wyjazd do miasta jest bardzo atrakcyjny, 
edukacyjny i zawsze robi duże wrażenie 
na dzieciach. 

Większość rodzin chętnie współpracuje 
z pracownikami, mają poczucie spraw-
stwa, są zdeterminowani i gotowi na zmia-
ny. Rodziny mogą liczyć na wsparcie spe-
cjalistów pracujących w Programie ”SOS 
Rodzinie”: pracownika socjalnego, wycho-
wawcy, asystenta rodziny oraz psychologa, 
a także innych osób pracujących na rzecz 
poprawy sytuacji dziecka i rodziny (asy-
stenci rodziny, służba zdrowia). Współpra-
ca z instytucjami służy przede wszystkim 
w podejmowaniu spójnych działań, wymia-
nie doświadczeń i dobrych praktyk. W tro-
sce o dobro dzieci i rodzin dbamy o dobrą 
i skuteczną współpracę. Dwa razy do roku 
w programie jest prowadzony zespół ds. 
okresowej sytuacji dzieci i rodziny, na który 
zapraszamy partnerów programu przed-
stawicieli sądów, szkół, ośrodków pomocy 
społecznej, którzy współpracują z rodzica-
mi i dziećmi.

 Prowadzimy także wsparcie specjalistycz-
ne, które jest przede wszystkim nastawio-
ne na konsultacje psychologiczne. Pomoc 
ta jest skierowana do dzieci, rodziców, któ-
re mają trudności w dotarciu do specjalisty 
w mieście. Dzięki naszej pomocy osoby 
są pod stałą opieką psychologa, co wpły-
wa na lepsze funkcjonowanie dzieci i rodzi-

PROGRAM „SOS RODZINIE”  
W KARLINIE

ców. Współpracujemy także z psychiatrą 
dziecięcym, który zawsze znajduje nieod-
ległe terminy dla naszych dzieci. Dzięki 
takiej współpracy dzieci mają postawioną 
diagnozę i zastosowane odpowiednie le-
czenie. Odbyło się ponad 40 konsultacji 
psychiatrycznych. 

Pracownicy przywiązują dużą wagę 
do kwestii zdrowotnych. Uwrażliwiamy 
i wskazujemy rodzicom, 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 mogliśmy przekazać pod-
opiecznym produkty do pielęgnacji ciała, 
zarówno dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
a także środki czystości/chemię. Ten rok 
był wyjątkowy, gdyż dzięki życzliwości dar-
czyńców mogliśmy pomóc 11 rodzinom, 
którym zostały przekazane paczki żyw-
nościowe, ubrania, sprzęt gospodarstwa 
domowego (pralki, lodówki, kuchenki, mi-
krofalówki, odkurzacze) oraz meble (biur-
ko, łóżka, krzesła) na Święta Bożego Naro-
dzenia. Regularnie odbywały się spotkania 
w Klubie Mamy. Kobiety miały możliwość 
spędzenia czasu ze sobą, wygadaniu się 
oraz poruszania często trudnych tematów 
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m.in. wychowanie, praca, partner, przy-
szłość. Kobiety spotykały się dwa razy 
w miesiącu a podsumowaniem był wspólny 
wyjazd na strefę basenową do Kołobrzegu, 
gdzie mogły wspólnie się zrelaksować i od-
począć od obowiązków dnia codziennego.

Wyjazdy dla całych rodzin charakteryzu-
ją się dużą frekwencją, daje nam to oka-
zję do obserwacji, modelowania postaw 
rodziców w stosunku do dzieci jak można 
spędzać czas z rodziną, dziećmi, do po-
znawania kultury, historii, nowych miejsc. 
Dzięki takim wyjazdom, rodziny nabierają 
odwagi do wyjazdów we własnym zakre-
sie w miejsca, w których byli już wcześniej 

z nami, a także nowe, których jeszcze nie 
odwiedzali. Zorganizowaliśmy wyjazdy 
rodzinne do parku rozrywki Pomerania, 
kręgielni, multikina w Koszalinie, parku 
rozrywki w Łebie oraz na grzybobranie. 
Podejmowane przez nas aktywności dają 
szansę nawiązania bliższych relacji mię-
dzy rodzinami uczestniczącymi w progra-
mie – to bardzo często początek do działań 
grup wsparcia. 

Program ”SOS Rodzinie” w Karlinie reali-
zował w roku 2019 cztery ważne projekty 
stanowiące uzupełnienie oferty dla rodzin:

• „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/
opiekunów, wybrały tematy prac jak rów-
nież przygotowały projekty prac konkur-
sowych. Prace konkursowe oceniane 
były przez komisję pod kątem zaawanso-
wania technicznego, innowacyjności, ory-
ginalności, jakości wykonania, podziału 
i organizacji prac w zespole oraz aspek-
tu ekonomicznego. Wygrała grupa dzieci 
wraz z opiekunem za realizację własnego 
projektu „Ekomiotły” z Programu ”SOS 
Rodzinie” w Karlinie. Nagrodą był rejs 
po jeziorze Jezioraki w Iławie

• SOS w Biznesie – Celem konkursu było, 
przekazanie podstaw wiedzy o przed-
siębiorczości i budowanie świadomości 
biznesowej z praktyczną nauką przy-
gotowania skróconego Biznes Planu 
(Planu działania przedsiębiorstwa) oraz 
uświadomienie uczniom istnienia meto-
dologicznego podejścia do zarządzania 
projektami. Wygrała grupa młodzieży 
wraz z opiekunem za realizację własne-
go Biznes Planu „Z deski intereski”. Na-
grodą był rejs żaglowcem Fryderykiem 
Chopinem z Danii do Holandii.

• Make a Change „Follow your dreams” 
– celem było rozwijanie u młodzieży kom-
petencji kluczowych takich jak: umiejęt-
ność podejmowania inicjatywy, zdolności 
organizacyjne, praca w grupie, organiza-
cja projektu, ale również empatia i świa-
domość, które to przydadzą się w doro-
słym życiu młodzieży. Jednym z istotnych 
elementów programu było szkolenie 
w zakresie skutecznego poszukiwania 
pracy. Przez półtora semestru udziału 
w programie uczestnicy budowali swoje 
CV, poprzez swoje aktywności. Wygra-
ła 19 letnia dziewczyna, która wyjechała 
na „Africa Camp” do Namibii w Afryce 
na tydzień. Piątka młodzieży wygrała 
„Ocean Camp” rejs żaglowcem „Pogoria” 
z Malagi do Lizbony”

• „Żółty talerz” projekt Kulczyk Foun-
dation – dzięki któremu, dzieci przycho-

dzące na zajęcia do świetlic otrzymują 
zdrowy, ciepły posiłek, w postaci dru-
giego dania, a także wodę i owoc dla 
uzupełnienia diety. III edycja zakończy-
ła się w sierpniu 2019 roku. IV edycja 
rozpoczęła się we wrześniu 2019 roku. 
Fundacja zorganizowała ogólnopolski 
konkurs „Daj Przepisa”. Beneficjentka 
zajęła III miejsce w konkursie na prze-
pis i zdjęcie „tęczowych placuszków”.  
W 2019 zostało wydanych ciepłych po-
siłków dla dzieci: 12921.
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Program Umacniania Rodziny „SOS Ro-
dzinie” w Koszalinie na koniec 2019 roku 
wspierał 36 rodzin, w których wychowu-
je się łącznie 92 dzieci i 9 młodych doro-
słych (razem 156 beneficjentów).

W Programie 75% rodzin to rodziny, w któ-
rych poziom odseparowania dzieci od ro-
dziców jest średni bądź wysoki, co ozna-
cza, że dorośli w niewłaściwy sposób 
realizują funkcje opiekuńczo – wychowaw-
cze, nie zapewniają dzieciom bezpieczne-
go rozwoju. Rodzice, bądź opiekunowie 
to najczęściej osoby potrzebujące wspar-
cia z uwagi na niski poziom umiejętności 
rodzicielskich, poważną chorobę lub nie-
pełnosprawność w rodzinie, wielodziet-
ność, bezrobocie, samotne rodzicielstwo, 

PROGRAM „SOS RODZINIE”  
W KOSZALINIE

PROGRAM „SOS RODZINIE”  
W KARLINIE



Raport  Roczny 2019 Raport  Roczny 2019 6564

czy nadużywanie alkoholu i narkotyków. 
Często czynniki te współwystępują. 

Poprzez nasze działania wzmacniamy 
kompetencje rodzin, by zapobiec odsepa-
rowaniu dzieci od najbliższych. Z każdą ro-
dziną pracujemy indywidualnie, na podsta-
wie pogłębionej diagnozy dostosowujemy 
działania do możliwości podopiecznych. 
Opierając naszą pracę na potencjale, za-

sobach i zaangażowaniu podopiecznych 
wzmacniamy ich motywację, sprawczość 
i odpowiedzialność. 

Podstawową formą wsparcia rodzin jest 
praca socjalna wykonywana zarówno 
w środowisku domowym, jak również 
siedzibie programu. Z analizy sprawoz-
dań miesięcznych pracowników wynika, 
że łącznie odbyło się 792 konsultacji w śro-
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dowisku domowym i siedzibie programu 
świadczących o systematycznej współpra-
cy i zaangażowaniu naszych podopiecz-
nych w działania programu. 

Zapewniamy rodzinom wsparcie w róż-
nych obszarach m.in.:

• profilaktyka i ochrona zdrowia – nasze 
działania skupione są na budowaniu 
świadomości podopiecznych w za-
kresie dbania o zdrowie, pomogliśmy 
w organizacji ponad 30 konsultacji spe-
cjalistycznych dla dzieci i dorosłych 
(konsultacje psychiatryczne, neurolo-
giczne, kardiologiczne, alergologiczne, 
gastrologiczne, dietetyczne). Motywuje-
my rodziny do systematycznej kontroli 
swojego stanu zdrowia. Uczymy rodziny 
także dbania o czystość i higienę oso-
bistą – prowadzimy warsztaty dla dzieci 
oraz rozmowy edukacyjne z rodzicami. 
Zorganizowaliśmy warsztaty udziela-
nia pierwszej pomocy przedmedycznej. 
W 2019 roku Program „SOS Rodzinie” 
w Koszalinie wziął udział w akcji Fir-
my Essilor „Zobacz lepszą przyszłość”, 
w ramach której wykonano przesiewo-
we badania wzroku dla 32 dzieci, 16 
podopiecznych otrzymało wskazania 
do konsultacji okulistycznej, 13 osób za-
lecenia do noszenia szkieł korekcyjnych. 
Wszystkie wskazane dzieci otrzymały 
również bezpłatne okulary korekcyjne 

od Darczyńcy. Jesteśmy przekonani, 
że poprawa widzenia dzieci wpłynie po-
zytywnie na funkcjonowanie społeczne 
naszych podopiecznych, lepszą koordy-
nację wzrokowo-ruchową, wyniki w na-
uce.

• budowanie i rozwijanie umiejętności wy-
chowawczych – prowadziliśmy rozmowy 
i konsultacje pedagogiczne, to wspólna 
z rodzicami praca nad stawianiem ja-
snych granic, pozytywną komunikacją 
z dziećmi, modelowaniem postaw wy-
chowawczych w trakcie wizyt domo-
wych. 

W 2019 r. prowadziliśmy Klub Mamy, 
a następnie Klub Rodzica, w trakcie czę-
ści warsztatowej rodzice mogli zdobyć nie-
zbędną wiedzę oraz ćwiczyć swoje umie-
jętności wychowawcze. Natomiast część 
dotycząca grupy wsparcia zapewniała 
bezpieczną atmosferę do podzielenia się 
z innymi uczestnikami swoimi trudnościa-
mi, wymianę doświadczeń i pomysłów, 
umożliwiła nawiązanie bliższych rela-
cji oraz budowanie sieci wsparcia wśród 
uczestników Klubu Rodzica. 

• Pomoc w poprawie warunków życia 
rodziny – pierwszy obszar dotyczy ak-
tywizacji zawodowej osób dorosłych 
(wsparcie w trakcie poszukiwania i ana-
lizy ofert pracy, procesu rekrutacyjnego 
oraz kontaktu z pracodawcą po zatrud-
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nieniu). Pomoc państwa w formie świad-
czeń wychowawczych wpłynęła znaczą-
co na sytuację naszych beneficjentów. 
Jednak pomimo wsparcia pieniężnego, 
rodziny nie radzą sobie z planowaniem 
wydatków i gospodarowaniem budże-
tem domowym. Kolejnym obszarem jest 
więc edukacja ekonomiczna - prowadzi-
my spotkania w zakresie finansów do-
mowych dla rodziców. 

Wspieramy osoby dorosłe w wyjaśnianiu 
spraw dot. zaległości finansowych, zobo-
wiązań na rzecz wierzycieli i komorników. 
Wspólnie z rodzinami planujemy, by otrzy-
mywane środki były skierowane na rozwój 
dzieci- udział w zajęciach dodatkowych, 
zapewnienie miejsca do nauki i zabawy, 
opiekę medyczną, zdrowe posiłki. Dzięki 
wspólnej pracy nasi podopieczni samo-
dzielnie odnowili pokój dziecięcy, zakupi-
li meble i drobny sprzęt AGD, zapewnili 
dzieciom przybory i podręczniki szkolne, 
odzież. Te drobne sukcesy rodzin pozy-
tywnie wpływają na satysfakcję naszych 
podopiecznych, poprawiają jakość życia, 
wpływają na ich samoocenę. Zdarza się, 
że konieczne jest nasze wsparcie material-
ne, by zabezpieczyć podstawowe potrzeby 
beneficjentów. Pomoc materialna obejmu-
je m.in. zakup produktów spożywczych, 
przekazanie ubrań, butów, zakup leków, 
środków czystości, przyborów szkolnych, 
pościeli czy mebli. Dzięki Darczyńcom 
możemy przekazać również podopiecz-
nym produkty higieniczne i do pielęgnacji 
ciała dla dzieci i dorosłych. 

• pomoc specjalistyczna – rozmowy i kon-
sultacje z psychologiem/psychoterapeu-
tą stanowią istotne wsparcie dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych w sytuacjach trud-
nych i kryzysowych. Często są począt-
kiem zmian w rodzinie. W 2019r. objęli-
śmy pomocą psychologiczną wszystkie 

PROGRAM „SOS RODZINIE”  
W KOSZALINIE

rodziny uczestniczące w Programie – 
odbyło się łącznie ponad 300 spotkań 
(w tym konsultacji i sesji terapeutycznych 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych). Po-
moc terapeutyczna skupia się na zmia-
nie przekonań i schematów myślowych, 
podopieczni zyskują przekonanie o swo-
im wpływie na sytuację, dostrzegają 
możliwość zmiany swojego życia. 

Kontynuujemy współpracę z neurologopedą 
– zajęcia indywidualne prowadzone są dla 
podopiecznych do 6 roku życia. Rodzice 
uczestniczą w zajęciach specjalistycznych 
wspólnie z dzieckiem, co pozwala na ob-
serwację sposobu pracy specjalisty oraz 
powielenie zabaw logopedycznych w śro-
dowisku domowym. Z terapii logopedycznej 
systematycznie korzysta 8 dzieci. 

• wsparcie społeczne i budowanie sieci 
wsparcia –modelujemy pozytywne re-
lacje w zakresie rodzinnego spędzania 
czasu wolnego. Organizujemy wycieczki, 
wyjścia, spotkania dla rodzin, by tworzyć 
i wzmacniać więzi rodzinne, budować po-
zytywne sytuacje, w których uczestniczą 
wszyscy członkowie rodziny. W 2019r. 
zorganizowaliśmy po raz pierwszy dwu-
dniową wycieczkę dla rodzin do Torunia – 
to wyjątkowe wydarzenie dla podopiecz-
nych Programu pozostało w pamięci 
dzieci jako „pierwsza wycieczka z rodzi-
cami poza miasto z noclegiem”.

Jako pracownicy cieszymy się, że może-
my rodzinom towarzyszyć w tych waż-
nych chwilach. Włączamy rodziny również 
w rozwój programu – cieszymy się z inicja-
tywy podopiecznych, którzy wsparli nas 
w remoncie nowej siedziby – przez kilka dni 
malowali pomieszczenia, pomogli w prze-
prowadzce, ustawieniu mebli. Na co dzień 
proponują swoje wsparcie w drobnych na-
prawach itp. Jak wynika z ich relacji: cieszą 
się, że są potrzebni i w ten sposób chcą 
podziękować za wsparcie ich rodziny. 

PROGRAM „SOS RODZINIE”  
KOSZALINIE
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Program SOS Wiosek Dziecięcych 
Siedlce funkcjonuje od 1 stycznia 
2016 r. W 2019 roku w Programie re-

alizowane były następujące zadania zleco-
ne przez samorządy:

1. Prezydenta Miasta Siedlce na orga-
nizację pieczy zastępczej na okres 
2018-2021.

2. Wójta Gminy Skórzec na wsparcie 
rodzin.

3. Wójta Gminy Domanice na wsparcie 
rodzin.

Ogólna liczba podopiecznych w pieczy za-
stępczej na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 61 
osób. 

W 2019 r. Prezydent Miasta Siedlce zle-
cił kontrolę poziomu realizacji zadania 
publicznego. Kontrola zakończyła się 
protokołem, który nie zawierał uwag i za-
leceń pokontrolnych. W programie ”SOS 
Rodzinie” odbyły się trzy kontrole Projek-
tu „Po pierwsze rodzina”( dwie terenowe 
i jedna kontrola dokumentów), projekt re-
alizowany jest w latach 2018-2020. Kon-
trole nie wykazały nieprawidłowości w re-
alizacji projektu. 

Na polecenie Dyrektora Krajowego w Pro-
gramie został przeprowadzony audyt, któ-
ry obejmował: 

• wdrożenie uwag i zaleceń pokontrolnych 
Rodzin SOS z 2018 r., 

• obszar przestrzegania przepisów i stan-
dardów opieki nad dziećmi w pieczy za-
stępczej, 

• przestrzeganie standardów pracy z rodzi-
ną w ramach programu “SOS Rodzinie”,

• przestrzeganie praw dziecka we wszyst-
kich jednostkach programowych,

• wdrożenie i przestrzeganie przepisów 
związanych z wypłatą kieszonkowego.

Nadrzędnym celem pracowników jest troska 
i wsparcie dzieci i młodzieży w harmonij-
nym rozwoju. Szczególne znaczenie w pra-
cy z dziećmi stanowi wyrównywanie szans 
edukacyjnych dzieci i powodzenie w eduka-
cji. Pracownicy programu pięć razy w tygo-
dniu, systematycznie pomagają dzieciom 
w odrobieniu prac domowych, nadrobieniu 
zaległości. Prowadzimy również indywidu-
alne zajęcia wyrównawcze z zakresu nauki 
rozpoznawania cyfr i liter, podstaw nauki 
czytania i pisania – korzystając z nowocze-
snych metod i pomocy dydaktycznych. Ra-
zem z dziećmi i rodzicami pracujemy nad 
systematycznością w nauce, by przekuć 
te doświadczenia w sukcesy i powodzenia 
szkolne oraz społeczne. 

Przez cały rok szkolny organizujemy zaję-
cia z języka angielskiego – w 2019 r. w zaję-
ciach systematycznie uczestniczyło 18 dzie-
ci. Ćwiczenia odbywają się w grupach 2-5 
osobowych, a forma i tematyka zajęć do-
stosowane są do wieku, umiejętności oraz 
indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży. 

Codzienne zajęcia z młodymi podopiecz-
nymi to również rozwój ich zainteresowań, 
zajęcia tematyczne (sportowe, majsterko-
wanie, kreatywne, muzyczne), a także za-
jęcia z tematyki ekologicznej, profilaktycz-
nej, finansowej, dotyczącej praw dziecka, 
pierwszej pomocy czy zasad bezpieczeń-
stwa. Dzięki wsparciu Darczyńcy dzieci 

uczestniczyły w nowatorskich zajęciach 
dot. zasad oszczędzania, które przygoto-
wali i przeprowadzili wolontariusze Banku 
PEKAO. 

Ważnym aspektem podczas zajęć jest 
praca metodą małej społeczności, nauka 
rozpoznawania i wyrażania emocji oraz 
budowanie umiejętności społecznych. 
W zajęciach grupowych dzieci uczą się 
postawy asertywnej, poznawać, nazywać 
i regulować swoje emocje. Część naszych 
podopiecznych jest objęta indywidualną 
pomocą psychoterapeutyczną, z uwagi 
na zgłaszane objawy depresyjne, lękowe 
lub całościowe zaburzenia rozwoju. 

Większość rodzin chętnie podejmuje dzia-
łania na rzecz poprawy swojej sytuacji ro-
dzinnej, inicjuje spotkania z pracownikami 
programu, aktywnie uczestniczy w aktyw-
nościach. Często wymaga jednak moty-
wowania i wsparcia ze strony specjalistów: 
asystenta rodziny, wychowawcy, pracow-
nika socjalnego czy psychologa. Zespół 
Programu na co dzień współpracuje z pra-
cownikami z Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie, Sądu Rejonowego i miejsco-
wych szkół i przedszkoli. Systematyczna 
współpraca umożliwia zapewnienie spój-
nego, wielowymiarowego wsparcia insty-
tucji i organizacji działających na rzecz 
dziecka i rodziny. Program „SOS Rodzinie”

PROGRAM „SOS RODZINIE”  
W KOSZALINIE

w Koszalinie od 2017 r. wspiera Fundacja 
Drzewo i Jutro (wcześniej Fundacja Bene-
fit Systems). 
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W minionym Dyrektor Programu przeprowa-
dził kontrolę wewnętrzną w następujących 
jednostach programowych i zespołach:

• w 9 Rodzinach SOS

• w Programie ”SOS Rodzinie”

• w Młodzieżowej Wspólnocie Mieszka-
niowej SOS

• w Zespole Wsparcia (dwukrotnie)

• w Zespole Administracyjnym. 

RODZINY SOS
Ważnym obszarem pracy w minionym roku 
było podniesienie jakości pracy Zespołu 
Wsparcia. Wdrożyliśmy nowe wzory do-
kumentów do pracy z dzieckiem i rodziną. 
Został wdrożony regularny system spotkań 
pedagogów z Wychowawcami w Rodzi-
nach SOS. Proces pracy z dzieckiem stał 
się bardziej profesjonalny, oparty na ce-
lach i efektach. Spowodowało to wysoką 
frekwencją dzieci na zajęciach i zwiększy-
ło poziom osiąganych rezultatów.

W trakcie 2019 r. współpracowaliśmy 
ze Środowiskowym Domem Samopomocy 
w Siedlcach z Niepubliczną Szkołą Pod-
stawową Aleksander w Siedlcach i dzia-
łającym w niej kołem wolontariackim oraz 
Fundacją Bieszczadzkie Anioły. Podsta-
wowe założenie działań podejmowanych 
z partnerami to wspieranie rozwoju dzieci. 

W styczniu 2019 r. w Programie SOS Wio-
sek Dziecięcych Siedlce zarejestrowa-
nych było 14 Rodzin SOS. W trakcie roku 
jedna Rodzina SOS uległa rozwiązaniu, 
a podopieczni zamieszkali w Młodzieżowej 
Wspólnocie Mieszkaniowej SOS. Jedna 

PROGRAM SOS WIOSEK DZIECIĘCYCH W SIEDLCACH
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Rodzina decyzją Wojewody została prze-
kształcona w placówkę typu socjalizacyj-
nego. Kolejna została zlikwidowana, a w jej 
miejsce zostało przeniesione biuro ”SOS 
Rodzinie”. Jedna z Rodzin SOS zamiesz-
kuje poza terenem Wioski SOS. 

W pierwszym półroczu 2019 r. w 11 Ro-
dzinach SOS opiekę znalazło 54 dzieci 
w wieku od 1 roku do 23 lat. W Rodzinach 
SOS, najliczniejszą grupę stanowiły dzieci 
w wieku 7-13 lat – dwadzieścia sześć osób 
(48%) i młodzież w wieku 14-17 lat – sie-
demnaście osób (31,4%). W Rodzinach 
SOS przebywało ośmioro młodych doro-
słych powyżej 18 r. ż. (14,8%), troje pod-
opiecznych w wieku 4-6 lat (5,5%). 

Od września podopieczni realizowali obo-
wiązek szkolny w szkołach podstawowych 
– 23 osoby, szkołach ponadgimnazjalnych 
i ponadpodstawowych – 16 osób, na uczel-
niach wyższych – 4 osoby, w przedszko-
lach – 4 osoby i jedna w żłobku. Troje 
podopiecznych z Rodzin SOS na co dzień 
przebywało w Młodzieżowych Ośrodkach 
Wychowawczych a dwóch w Młodzieżo-
wych Ośrodkach Socjoterapii. 

W 2019 r. nie zostały przyjęte dzieci 
do żadnej z Rodzin SOS. Żadne z dzieci 
nie zostało umieszczone w rodzinie adop-
cyjnej czy zastępczej. Trzynaścioro dzieci 
ma nieuregulowaną sytuację prawną Pię-

PROGRAM SOS WIOSEK DZIECIĘCYCH W SIEDLCACH
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Statystyki z programów SOS – dane 
statystyczne 31.12.2019 r.

Program Siedlce

Liczba dzieci w rodzinach SOS

42 – na 
dzień 

31.12.2019 
54 – w ciągu 
całego roku

Liczba dzieci w Przystani 6

Opieka nad 
młodzieżą

Liczba młodych ludzi 
w MWM 13

Liczba młodych ludzi 
w SIL 

8 – na dzień 
31.12.2019 

10 – w ciągu 
całego roku

Liczba podopiecznych, którzy wrócili do 
rodzin pochodzenia w ciągu 2019 r. 5

Dzieci 0-17 lat w rodzinach  
biologicznych  

(Program "SOS Rodzinie" )
312

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

97

Rodziny 
(Program ”SOS Rodzinie”) 137
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cioro podopiecznych, w tym dwoje zaraz 
po osiągnięciu pełnoletności, zdecydowa-
ło się opuścić Rodziny SOS i rozpocząć 
samodzielne życie. Dzięki współpracy 
z Urzędem Miasta Siedlce dwie podopiecz-
ne z tej grupy otrzymały mieszkania socjal-
ne. Wszyscy postanowili pozostać na tere-
nie miasta Siedlce. W połowie roku dwie 
osoby, po wcześniejszym przygotowa-
niu, przeszły do Młodzieżowej Wspólnoty 
Mieszkaniowej SOS. W związku z powyż-
szym 12 podopiecznych Rodzin SOS opu-
ściło Wioskę SOS. Na koniec 2019 roku 
w Rodzinach SOS pozostało 42 dzieci. 

Zgodnie z przepisami zwoływaliśmy ze-
społy ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, 
na których analizowaliśmy bieżące sprawy 

podopiecznych, tworzyliśmy i modyfikowa-
liśmy Plany Pomocy Dziecku, decydowali-
śmy o zasadności dalszego pobytu dzieci 
pod opieką Stowarzyszenia. W zespołach 
uczestniczyli wychowawcy, podopieczni, 
członkowie zespołu wspierającego roz-
wój dziecka, przedstawiciele Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, 
Ośrodka Adopcyjnego oraz w miarę moż-
liwości powiatów pochodzenia dzieci i ro-
dzice biologiczni.  W 2019 r. odbyły się 103 
posiedzenia zespołu. Po zespołach wysy-
łane były do sądów zasadności dalszego 
pobytu dzieci w Rodzinach SOS.

Podopieczni rozwijali swoje zainteresowa-
nia i zdolności uczestnicząc w zajęciach 
technicznych (6 osób), sportowych (16 
osób), tanecznych (2 osoby), wyjazdach 
na basen gdzie uczyli się pływać (8 osób). 
Prowadziliśmy zajęcia wyrównawcze z j. 
angielskiego (11 osób) i matematyki. W ra-
mach zajęć terapeutycznych umożliwiali-
śmy udział w zajęciach logopedycznych (7 
osób), zajęciach z terapii SI (8 osób), za-
jęciach socjoterapeutycznych (16 osób), 
zajęciach indywidualnych z psychologiem 
(14 osób), pedagogiem (11 osób) oraz  
w zajęciach z elementami terapii peda-
gogicznej (9 osób), biofeedback (1osoba). 
Na terenie Wioski SOS prowadzone były 
zajęcia treningu zastępowania agresji (9 
osoby) oraz neuroflow (3 osoby). Pod-
opieczni będący w procesie usamodziel-
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nienia uczestniczyli w indywidualnych 
spotkaniach z pracownikiem socjalnym (7 
osób). Skutecznie motywowaliśmy pod-
opiecznych do udziału w zajęciach również 
na terenie miasta: treningach piłki nożnej, 
kursach prawa jazdy, zajęciach tanecz-
nych, języków obcych, akrobatyki, kore-
petycjach z chemii, matematyki i j. angiel-
skiego, zajęciach plastycznych, balecie, 
chórze. 

Organizowaliśmy szkolenia dla młodzieży 
dotyczące handlu ludźmi i bezpieczne-
go wypoczynku. Podopieczni brali udział 
w warsztatach ekonomicznych „Robinson 
na plusie” oraz „Smart Young. Nauka, pa-
sja jako wartości w życiu”. 

Ważnym obszarem pracy z dzieckiem 
jest współpraca z rodziną pochodze-
nia podopiecznych. U wielu z nich pobyt 
u rodziny jest już stałym wydarzeniem 

PROGRAM SOS WIOSEK DZIECIĘCYCH W SIEDLCACH
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w ciągu roku. Dokładaliśmy wszelkich 
starań, aby monitorować sytuację ro-
dzinną podopiecznych oraz podtrzymy-
wać kontakty z bliskimi dzieci. Owoco-
wało to wyjazdami do domów rodzinnych  
w czasie świąt i wakacji. 74% dzieci miało 
kontakt bezpośredni lub telefoniczny z ro-
dziną biologiczną. 

Wszystkie dzieci z uregulowaną sytuacją 
prawną zgłosiliśmy do Wojewódzkiego 
Ośrodka Adopcyjnego O/Siedlce. W sto-
sunku do dwójki dzieci toczy się postępo-
wanie o ewentualny powrót do rodziny. 

Wiele sukcesów we wspieraniu rozwoju 
dzieci powierzonych naszej opiece osią-
gamy dzięki pomagającym nam organiza-
cjom i darczyńcom. W 2019 r. niezmien-

nie braliśmy udział w proponowanych 
przez Klub Rotary wspólnych imprezach 
kulturalnych i rozrywkowych. Zaszcze-
pienie w dzieciach zainteresowania grą 
w szachy w czasie zeszłorocznych spotkań  
i kursów szachowych, znalazło swój finał 
w postaci ufundowania przez Rotary ple-
nerowych szachów dla podopiecznych. 

Nawiązana współpraca z Fundacją Biesz-
czadzkie Anioły oraz Niepubliczną Szko-
łą Podstawową Aleksander, zacieśniła 
się w czasie wspólnej inicjatywy z okazji 
„Dnia drzewa”. W słoneczne październi-
kowe popołudnie mali i duzi, dzieci i doro-
śli złapali za szpadle, łopaty, saperki i ło-
patki. Każda z Rodzin SOS, pracownicy 
zespołu wsparcia oraz przedstawiciele 
szkoły Aleksander, zasadzili swoje iglaste 
drzewko. Wszyscy mieli znaczące funk-
cje; jedni kopali inni wsypywali ziemię, 
jeszcze inni przynosili wodę w wiader-
kach. Nikomu nie brakowało zaangażo-
wania i emocji. Dzieci wiedziały, że robią 
coś ważnego. Na koniec każdy iglaczek 
otrzymał wizytówkę ze swoim patronem. 
Trawnik w ciągu dwóch godzin zamienił się 
w młody lasek. Po wspólnej pracy wszy-
scy chętnie pożywili się przygotowanymi 
przez „Anioły” grillowanymi kiełbaskami  
i gorącą herbatą. Dzieci obiecały, że będą 
doglądać drzewek i trzymać kciuki aby za-
puściły korzenie i zdrowo rosły. Mały Ka-
rol spoglądając na drzewka głośno pomy-

ślał „No ciekawe które najwyżej urośnie?” 
a jedna z mam z uśmiechem dodała „Cie-
kawe kto kogo wcześniej przerośnie, dzieci 
czy drzewka?”

PRZYSTAŃ II - PLACÓWKA 
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA 
W SIEDLCACH
Od 01.02.2019 r. rozpoczęła działalność 
Przystań – placówka opiekuńczo – wy-
chowawcza typu socjalizacyjnego. Reali-
zujących zadania rodziców SOS, którzy 
zrezygnowali ze współpracy z nasza orga-
nizacją. Przekształcenie placówki związa-
ne było z zapewnieniem stałej opieki dla 
przebywających w tej placówce dzieci. 
Kontrola MUW w 2018 r. wykazała po-
trzebę uregulowania pracy wychowawców 
w tej jednostce. Przebywa w niej 6 pod-
opiecznych w wieku od 2 lat do 18. Czworo 
z nich to rodzeństwo biologiczne. Najmłod-
szy chłopiec jest synem pełnoletniej pod-
opiecznej. 

Od września 2019 r. dwóch podopiecznych 
Przystani kontynuowało naukę w szkole 
podstawowej (w tym jeden w Młodzieżo-
wym Ośrodku Socjoterapii), troje w ponad-
gimnazjalnej szkole zawodowej ucząc się 
wybranego fachu (w tym jedna w Młodzie-
żowym Ośrodku Wychowawczym). Malu-
szek dzielnie uczęszczał do żłobka.

W ciągu roku liczba podopiecznych w Przy-
stani nie zmieniła się. Nie zostały przyjęte 
dzieci, nikt nie podjął decyzji o usamodziel-
nieniu się. Obecnie dwoje podopiecznych 
jest w trakcie procesu usamodzielnienia. 
Trójka podopiecznych z uregulowaną sy-
tuacją prawną jest zgłoszona do Ośrodka 
Adopcyjnego. 

W pierwszym roku funkcjonowania pla-
cówki zwołanych było 16 posiedzeń zespo-
łu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka. 
Uczestniczyli w nich przedstawiciele Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Sie-
dlcach, Ośrodka Adopcyjnego, przedsta-
wiciele powiatów pochodzenia dzieci oraz 
rodzice biologiczni.

PRZYSTAŃ II   
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W SIEDLCACH
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MŁODZIEŻOWA WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA SOS 
W SIEDLCACH

Podopieczni rozwijali swoje zaintereso-
wania sportowe biorąc udział w trenin-
gach naszej drużyny piłkarskiej (2 osoby). 
W wolnym czasie uczęszczali na basen 
i lodowisko. Dwie osoby brały udział 
w zajęciach socjoterapeutycznych oraz 
konsultacjach z psychologiem, jedna 
z pedagogiem. Jedna osoba uczestniczy-
ła w treningu zastępowania agresji. Pod-
opieczna przygotowująca się do opusz-
czenia Przystani regularnie spotykała się 
z pracownikiem socjalnym.

W ciągu roku wychowawcy prowadzili roz-
mowy profilaktyczne z podopiecznymi do-
tyczące zdrowego żywienia, higieny oso-
bistej. Jedna z podopiecznych rozpoczęła 
kurs prawa jazdy.

Podopieczni Przystani aktywnie włączają 
się w organizowane w Programie szkolenia, 
imprezy kulturalne i rozrywkowe. Wycho-
wawcy zorganizowali dla podopiecznych:

• wyjazd do ZOO

• wyjścia do kina

• wyjście do Escape Room

• wyjście do parku trampolin

• udział podopiecznych w Siedleckim 
Marszu Charytatywnym

• rodzinny wyjazd na majówkę do Kazi-
mierza Dolnego

• wyjście do teatru na spektakl „Ta cisza 
to ja”

• wyjścia z dziećmi na lodowisko i kręgle 
w czasie przerwy świątecznej

MŁODZIEŻOWA WSPÓLNOTA 
MIESZKANIOWA SOS W SIEDLCACH
W 2019 roku w placówce opiekuńczo 
– wychowawczej Młodzieżowej Wspól-
nocie Mieszkaniowej SOS w Siedlcach 
opiekę znalazło 16 podopiecznych 
w wieku 17 – 24 lat.  
Na koniec 2019 r. we Wspólnocie przeby-
wało 13 młodych ludzi: pełnoletni – 11 osób 
(84,6 %), małoletni – 2 osoby (15,4 %). Pra-
cownicy wspierali też młodzież w opiece 
ograniczonej – 2 osoby.

Praca z młodzieżą prowadzona była w opar-
ciu o Plany Pomocy Dziecku oraz Indywidu-
alny Program Usamodzielnienia. Dla dwoj-
ga nowo przyjętych dzieci przygotowano 
diagnozę psychofizyczną. Odbyły się 33 ze-
społy ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, 
na których omawiano ważne dla rozwoju 
młodzieży zagadnienia. W spotkaniach brali 
udział przedstawiciele Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Siedlcach. Na zespół 
dotyczący jednej małoletniej podopiecznej 
zaproszono przedstawicieli Wojewódzkiego 
Ośrodka Adopcyjnego o/ Siedlce. W jednym 
spotkaniu uczestniczył rodzic biologiczny.

W Planach Pomocy Dziecku i Indywidual-
nych Programach Usamodzielnienia zo-
stały zapisane cele i działania wynikające 
z potrzeb młodzieży. Podopieczni w cią-
gu ostatniego roku korzystali z konsultacji 
i leczenia specjalistycznego: stomatologa, 
ortopedy, dermatologa, ginekologa, fizjo-
terapeuty, ortodonty, psychiatry dziecięce-
go. Jedna z dziewcząt otrzymała wspar-
cie od psychologa Programu SOS Wiosek 
Dziecięcych Siedlce.

W roku 2019 placówkę opuściło troje pod-
opiecznych, jedna osoba nadal korzysta 
z pomocy SOS, jest objęta Programem 
Opieki Ograniczonej. Usamodzielnianie się 

W kwietniu pożegnaliśmy Zofię, która 
21.04.2019 r. wyszła za mąż i założyła 
swoją rodzinę. Zofia została również mamą 
córeczki, świetnie sobie radzi w nowych 
rolach życiowych. W czerwcu obroniła pra-
cę licencjacką, a od października kontynu-
uje naukę na studiach magisterskich. Zofia 
została objęta także Programem Opieki 
Ograniczonej.

W lutym Młodzieżową Wspólnotę Miesz-
kaniową SOS opuścił Paweł, który podjął 
samodzielne życie, mieszka w Siedlcach 
i

 pracuje jako kierowca w międzynarodowej
firmie transportowej. W dalszym ciągu ma

W październiku usamodzielnił się Ma-
rek, który zamieszkał w Warszawie i tam 
podjął pracę jako tester oprogramowania. 
Marek jest dobrze przygotowany do sa-
modzielnego życia – świetnie radzi sobie 
w prowadzeniu własnego gospodarstwa 
domowego i został wyposażony w sze-
reg umiejętności z dziedziny IT. Przez lata 
spędzone we Wspólnocie ukończył studia 
licencjackie oraz szereg kursów z zakresu 
informatyki, co pozwoliło mu szybko odna-
leźć się na rynku pracy.

Nasz podopieczny Robert, który usamo-

MŁODZIEŻOWA WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA SOS 
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podopiecznych MWM w Siedlcach wspiera 
Fundacja Drzewo i Jutro poprzez dofinan-
sowanie  remontów mieszkań i studiów.

wej 

bardzo dobry kontakt z kolegami i koleżan- 
kami pozostającymi w MWM SOS oraz 
Wie, że w MWM SOS zawsze znajdzie 
osoby, które w ra- zie potrzeby służą 
wsparciem i swoim doświadczeniem.  
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dzielnił się w 2018 roku dzięki pomocy fi-
nansowej Stowarzyszenia SOS zakupił 
mieszkanie w Siedlcach, do którego w po-
łowie 2020 roku wprowadzi się ze swoją na-
rzeczoną oraz córką.

W ubiegłym roku do Wspólnoty przyjęliśmy 
dwójkę nowych podopiecznych z Rodzin 
SOS – 1 chłopca i 1 dziewczynę. Ich przej-
ście odbyło się zgodnie z planem pomocy 
dziecku. W miesiącach poprzedzających 
to ważne wydarzenie, młodzież aktywnie 
brała udział w życiu Wspólnoty. Podopiecz-
ni uczestniczyli w zebraniach społeczności, 
imprezach sportowych i integracyjnych, 
spotkaniach informacyjnych z przyszłymi 
wychowawcami. 

10 podopiecznych utrzymuje kontakt 
z członkami rodzin biologicznych. Często 
są to rozmowy telefoniczne lub kontakty on-
line. W 9 przypadkach młodzież odwiedzi-
ła rodziców lub rodzeństwo w ich miejscu 
zamieszkania w czasie wolnym od nauki 
szkolnej. 4 podopiecznych odwiedzili człon-
kowie rodzin we Wspólnocie przy okazji 
urodzin lub świąt.

W 2019 r. 1 podopieczna zdała egzaminy 
maturalne i dostała się na studia, 2 pod-
opiecznych obroniło prace licencjackie, 
3 podopiecznych ukończyła naukę w Za-
sadniczych Szkołach Zawodowych, w tym 
zdając egzaminy zawodowe. W ramach po-
mocy w nauce 4 osoby uczęszczały na ko-
repetycje na terenie miasta.

Aktualna sytuacja szkolna podopiecznych 
przedstawia się następująco: 

• 3 osoby studiują, w tym 1 na studiach 
II stopnia

• 3 osoby uczą się w technikum
• 1 osoba uczy się w Branżowej Szkole 

I stopnia
• 1 osoba uczy się w Branżowej Szkole 

I stopnia w MOS
• 5 osób uczy się w Liceum dla dorosłych.

Zaplanowaliśmy różnorakie kursy, szkole-
nia mające na celu przygotować młodzież 

MŁODZIEŻOWA WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA SOS 
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do samodzielności i umożliwić im lepszy 
start w dorosłe życie.

Podopieczni dokształcali się i zdobywali do-
datkowe uprawnienia na kursach:

• kurs wychowawcy wypoczynku dzie-
ci i młodzieży (2 osoby)

• kurs operatora wózków widłowych 
(1 osoba)

• kurs spawacza(1 osoba) 
• kurs komputerowy – tester oprogra-

mowania (1 osoba)
• kurs komputerowy – programowanie 

C++ (1 osoba)
• recertyfikacja uprawnień z kwalifiko-

wanej pierwszej pomocy (1 osoba)
• kursy maturalne (1 osoba)
• 2 osoby uzyskały prawo jazdy kat. B, 

a 4 kolejne rozpoczęły kurs
• Kursy fryzjerskie: „Strzyżenie dam-

skie”, „Upięcia” i „Kolory blond” 
(1 osoba).

W ciągu 2019 roku podopieczni uczestni-
czyli w szkoleniach i projektach:

• „Robinson na plusie” warsztat eko-
nomiczny przeprowadzony przez 
Fundację Robinson Crusoe

• Szkolenie z edukacji seksualnej
• Szkolenie nt. handlu ludźmi i bez-

piecznej pracy

• Szkolenie z profilaktyki uzależnień
• Spotkanie informacyjne dotyczące 

procesu usamodzielnienia prowa-
dzone przez pracownika socjalnego 
MWM SOS

• „Smart Young. Nauka i pasja-warto-
ści życia” Warsztaty dla młodzieży

• 1 podopieczny odbył praktyki w Ho-
telu Radisson Blu Sobieski w War-
szawie

• 2 podopiecznych wzięło udział 
w szkoleniu prowadzonym przez 
Fundację Make a change.

Nasza młodzież dba o swoją kondycję fi-
zyczną, chętnie uczęszcza na basen, siłow-
nię, do parku trampolin. Ważnym wydarze-
niem w życiu Wspólnoty był III Niebanalny 
Triathlon Młodzieżowy, który był okazją nie 
tylko do rywalizacji sportowej, ale również 
przyczynił się do integracji Stowarzyszenia 
SOS, MOPR w Siedlcach, Domu Dziecka 
„Pod Kasztanami”, Domu Dziecka z Kisie-
lan, Stowarzyszenia „Szansa”, dziennikarzy 
radiowych, pracowników firmy kurierskiej 
DPD oraz społeczności lokalnej. Na pod-
stawie zawartego porozumienia pracownicy 
MOPR w Siedlcach wspierali jako wolonta-
riusze organizację naszego Triathlonu. Im-
preza została pozytywnie oceniona, a w na-
szej oraz gości pamięci pozostawiła miłe 
wspomnienia.

MŁODZIEŻOWA WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA SOS 
W SIEDLCACH
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Podopieczni Młodzieżowej Wspólnoty 
Mieszkaniowej SOS w Siedlcach są bardzo 
pomysłowi i utalentowani. Często zaska-
kują nas wychowawców swoimi decyzjami 
i działaniami. Tak było w 2019 roku, kiedy 
jeden z nich postawił przed sobą niemałe 
wyzwanie.

Tomasz postanowił pobiec z Siedlec 
do Warszawy, czyli pokonać trasę o długo-
ści stu kilometrów. Swoją sportową inicja-
tywą chciał zwrócić uwagę na trudności, 
jakie codziennie muszą pokonywać dzieci 
z rodzin w kryzysie oraz te, które wycho-
wują się w opiece zastępczej. Młody bie-
gacz z wielkim zaangażowaniem przygo-
towywał się do tego wielkiego wydarzenia, 
trenował solidnie, aby ukończyć pomyślnie 
swój najdłuższy i jak sam mówił najważ-
niejszy bieg w życiu. „ Warto walczyć o lep-
szą przyszłość, podnosić sobie poprzecz-
kę”: to słowa Tomasza, którymi kieruje się 
na co dzień, i jak sam mówi: „wszystko jest 
możliwe, nawet kiedy w życiu pojawiają się 
przeszkody i piętrzą trudności”. 

Ta ważna inicjatywa Tomasza to wspólne 
działanie i praca osób w nim zaangażo-
wanych - firm, które zasponsorowały bieg 
i mediów, które go rozpowszechniły, a tak-
że pracowników Stowarzyszenia SOS. 
Jednakże to przede wszystkim czas, który 
pokazał, że nasi młodzi mieszkańcy Wspól-
noty potrafią wesprzeć siebie nawzajem, 

a także pomóc w realizacji wszelkich przed-
sięwzięć. Tomasz mógł liczyć na swoich 
kolegów, którzy dopingowali go w jego 
biegu, występowali razem z nim w nagry-
wanych reportażach. Jego starsza siostra, 
była podopieczna Młodzieżowej Wspólnoty 
Mieszkaniowej SOS, która podjęła już sa-
modzielne życie, także była przy nim, da-
wała wsparcie i dbała o niego. Wszyscy 
mieszkańcy siedleckiej Wspólnoty przyszli, 
aby pożegnać Tomasza, przybić „piątkę” 
i dodać otuchy. To była wielka lekcja solidar-
ności i jedności, bycia ze sobą i dla siebie.

Tomasz dzielnie dobiegł do mety w war-
szawskim Miasteczku Wilanów. Tam dołą-
czył do uczestników startujących w „Biegu 
czas na Wzrok”, w którym każdy uczestnik 
to jedna para okularów dla podopiecznych 
Stowarzyszenia i dzieci z rodzin zastęp-
czych. Firma NAC, która była sponsorem 
samodzielnego biegu Tomasza, za każdy 
jego kilometr przekazała 100 zł na Stowa-
rzyszenie SOS. 

„Chcę dać coś od siebie, pomóc innym tak, 
jak znaleźli się tacy, którzy pomogli mi”- tak 
odpowiedział Tomasz zapytany o pomysł 
i cel swojego biegu.

To jedna z najpiękniejszych i najważniej-
szych wartości w życiu ludzi, że widzą nie 
tylko siebie, ale też innych będących w po-
trzebie i są w stanie poświęcić dla nich swój 

MŁODZIEŻOWA WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA SOS 
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czas, zdobyć się na różne wyrzeczenia. Ta-
kim przykładem jest i Tomasz, który wymy-
ślił bieg, ale także wszyscy młodzi i dorośli 
zaangażowani w ten projekt.

Dobro zawsze wraca do tych, którzy go czy-
nią. Podopieczni Młodzieżowej Wspólnoty 
Mieszkaniowej SOS mają już jedną wielką 
lekcję za sobą; lekcję dzielenia się dobrem 
z innymi, którą odrobili na bardzo dobrą 
ocenę.

MŁODZIEŻOWA WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA SOS 
W SIEDLCACH
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POGRAM „SOS RODZINIE” SIEDLCE

Rok 2019 był dla programu „SOS Ro-
dzinie” w Siedlcach czasem wyzwań 
związanych z realizacją projektu RPO 
„Po pierwsze rodzina-program wsparcia 
rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-
-wychowawczych”, budowaniu zespołu 
oraz promocji naszej organizacji (wizyty 
przedstawicieli mediów i darczyńców). 
Rozliczyliśmy zaplanowane zadania 
na drugi rok realizacji projektu. Nawią-
zaliśmy dobre relacje z darczyńcami, 
co przełożyło się na dotacje celowe, dzię-
ki którym zespół „SOS Rodzinie” mógł 
realizować założone cele na ten rok. 

Wsparliśmy 409 dzieci i młodych dorosłych 
w 137 rodzinach. Wśród dzieci i młodzie-
ży mamy 35 osób z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności. W 9 rodzinach niepeł-
nosprawność dotyka rodziców. Dlatego 90 
razy kontaktowaliśmy się z komisją orzeka-
nia o stopniu niepełnosprawności w Siedl-
cach w celu uzyskania orzeczenia. Poma-
galiśmy w organizowaniu wizyt u lekarzy 
pierwszego kontaktu i specjalistów - 294 wi-
zyt, 2 rodziny otrzymało wsparcie w posta-
ci zakupu leków, materiałów medycznych,  
a jedna rodzina otrzymała okulary. 

Zawsze ważna w naszej pracy jest edu-
kacja dzieci. Możemy pochwalić się grupą 
8 studentów. Najwięcej dzieci uczęszcza 

do szkoły podstawowej (200), młodzież 
uczęszcza do szkół średnich (90) oraz 
na kursy kwalifikacyjne i zawodowe (69). 
Mamy też 16 przedszkolaków i 14 dzieci, 
które uczą się w szkołach specjalnych. 

Wszystkim uczącym się podopiecznym 
oferujemy dodatkowe zajęcia, dzięki któ-
rym mogą podnosić swoje kompetencje 
szkolne, jak również rozwijać zaintereso-
wania. Były to m.in. dodatkowe zajęcia 
z matematyki dla 39 dzieci (szansa na wy-
równanie zaległości szkolnych, poprawie-
nie ocen na półrocze i koniec roku szkol-
nego). 29,3% dzieci otrzymało pomoc 
w nauce, uczestniczyli w zajęciach dydak-
tycznych, reedukacyjnych i kompensacyj-
nych – 120 dzieci. Języka angielskiego 
uczyło się 81 dzieci. 

Nasi młodzi podopieczni mogli rozwijać 
swoje pasje na zajęciach teatralnych (10 
młodzieży), taneczno-ruchowych (27 dzie-
ci) oraz sportowych (35 osoby). Wiele pra-
cy nad sobą dokonało się również podczas 
zajęć profilaktycznych (80 dzieci w różnych 
grupach wiekowych). Bardzo ważna jest 
zarówno indywidualna jak i grupowa praca 
dzieci z psychologiem. Ile pracy wykonały 
dzieci i młodzież podczas zajęć socjotera-
peutycznych (dzieci) i sportowe (44 osoby) 
i zawodowe (56). (odpowiednio 215 i 71 
spotkań).

PROGRAM „SOS RODZINIE” 
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Lokalizacja Dzieci 0-17 lat Młodzi dorośli 
18+ Rodziny

Program „SOS Rodzinie” Siedlce 312 97 137

Ale najbardziej wyczekiwana są zawsze wy-
jazdy kulturalno-rekreacyjne do kina, teatru, 
na kręgle oraz wyjazd wakacyjny nad mo-
rze – udało się nam w 2019 roku zorgani-
zować aż 18 wyjazdów (łączny udział 401 
osób) - 98% wszystkich beneficjentów.

Dzieci wiedzą, że wypoczynek jest w życiu 
ważny, w tym roku rozmawialiśmy z dzieć-
mi o ich prawach i ochronie ich praw pod-
czas 6 spotkań warsztatowych, w których 
uczestniczyło 180 dzieci.

By nasza pomoc dzieciom była skuteczna, 
wpieramy też ich rodziców przez indywidu-
alną pracę psychologiczną - 93 spotkania. 
Pracę w środowisku rodzinnym związaną 
z nauką prowadzenia gospodarstwa domo-
wego - 2660 wizyt. W 2019 roku kontynu-
owaliśmy projekt RPO „Po pierwsze rodzi-
na”- program wspierania rodzin w pełnieniu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych”. Skie-
rowany jest on do rodzin z małych miejsco-
wości, gdzie występują trudności w budo-
waniu relacji. Działaniami prowadzonymi 
w ramach projektu objętych zostało 17 ro-
dzin, w tym 30 osób dorosłych oraz 44 
dzieci. Dzięki realizacji RPO podopieczni 

korzystają z konsultacji indywidualnych 
z terapeutą do spraw uzależnień (7 spotkań 
po 4h), prawnikiem (7 spotkań po 4h), psy-
chologiem (14 spotkań po 4h), 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. Projekt 
będzie realizowany do końca 2020roku. 

Nasze działania wspierają także partnerzy 
i darczyńcy. Dzięki wsparciu takich firm jak 
Pepco, Prudential, Pakao S.A., CEWE, 
S.C Jonson nasi podopieczni mieli szansę 
na zajęcia dodatkowe z matematyki, języ-
ka angielskiego, sportowe, a także brali 
udział w wycieczkach oraz obozie waka-
cyjnym nad morzem. Dzięki wparciu firm 
udało się zakupić dla jednej z rodzin piec, 
a także pomóc w remoncie domu, w któ-
rym doszło do pożaru. Rodziny otrzymały 
również 5 wózków dla dzieci oraz paczki 
świąteczne. Jedną z kluczowych potrzeb, 
jaką jest właściwe odżywianie mogliśmy 
realizować, dzięki współpracy z Kulczyk 

PROGRAM „SOS RODZINIE” 
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Foundation. Dzięki wsparciu, dzieci otrzy-
mywały ciepłe, pełnowartościowe dania 
obiadowe. Projektem Żółty Talerz objęte 
jest około 120 dzieci tygodniowo.

Wśród partnerów lokalnych należy rów-
nież wymienić Ośrodki Pomocy Społecz-
nej w Skórcu i Domanicach, Poradnię 
Psychologiczno- Pedagogiczną w Stoku 
Lackim, Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy w Siedlcach, Centrum In-
tegracji Społecznej, pracowników Punktu 
Konsultacyjnego przy Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
PCPR w Siedlcach, Szkołę Podstawową 
w Grali Dąbrowiźnie, Szkołę Podstawową 
w Olszycu Szlacheckimu, Szkołę Podsta-
wową w Domanicach. W sprawach benefi-
cjentów programu spotkaliśmy się 80 razy 
z kuratorami sądowymi, 130 razy z asy-
stentami rodziny w GOPS. 

Razem pomagamy, by rodziny radziły sobie 
z trudnościami, nasza praca zaowocowała 
usamodzielnieniem 6 rodzin, w których wy-
chowuje się 26 dzieci - rodzice zapewniają 
im bezpieczny, szczęśliwy, pełen miłości 
dom – już samodzielnie! Jedna rodzina 
opuściła program za względu na zmianę 
miejsca zamieszkania.

RODZINNY DOM CZASOWEGO 
POBYTU „SINDBAD"

W roku 2019 Rodzinny Dom Czasowego 
Pobytu „Sindbad” stał się czasowym 
domem dla 31 podopiecznych, dzieci 
skierowanych do placówki interwen-
cyjnej ze względu na niewydolność 
opiekuńczo-wychowawczą rodziców, 
przemoc psychiczną i fizyczną w rodzi-
nie, chorobę alkoholową i psychiczną, 
konflikty rodzinne. W 2019 roku wśród 
podopiecznych RD „Sindbad” było tro-
je półsierot, pozostałe miały dwójkę ro-
dziców. W przypadku 1 dziecka jeden 
rodzic był pozbawiony władzy rodzi-
cielskiej, a rodzice pozostałych dzieci 
mieli ograniczoną władzę rodzicielską. 
W ciągu roku dziewięcioro dzieci z siedmiu 
rodzin wróciło do rodziny pochodzenia, nato-
miast dziesięcioro dzieci z ośmiu rodzin sąd 
skierował do innych form pieczy zastępczej. 

Pracownicy „Sindbada” współpracują z ro-
dzinami pochodzenia dzieci. Wszyscy ro-
dzice korzystali z możliwości odwiedzania 
swoich dzieci w RD „Sindbad” (24 rodzi-
ców), 1 rodzic miał sądowy zakaz kontaktu 
z dzieckiem. 27 dzieci wyjeżdżało do swo-
ich domów rodzinnych. Rodzice spotykali 
się z psychologiem z RD “Sindbad”. Ko-

rzystali z rozmów wspierających i psycho-
edukacji. Z siedmioma rodzinami pracował 
asystent rodzinny (zatrudniony przez wła-
dze lokalne), by umożliwić dzieciom powrót 
do środowiska rodzinnego. 

Rodziny włączane były w proces planowania 
pomocy dziecku (PPD), co pozytywnie wpły-
nęło na wzrost ich zaangażowania w sprawy 
podopiecznych. 

Diagnoza dzieci prowadzona jest przez 
psychologa Sindbada lub we współpracy 
z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 
Dzieci korzystają z zajęć grupowych so-
cjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych. 
Prowadzone są indywidualne oddziaływa-
nia: terapia wspierająca, spotkania diagno-
styczne, konsultacje i porady psychologicz-
ne. Podopieczni uczestniczą w szeregu 
zajęć wspierających ich rozwój:

• zajęcia grupowe z psychologiem (so-
cjoterapeutyczne i psychoedukacyj-
ne) – 29 dzieci

• zajęcia indywidualne z psycholo-
giem: 

• terapia wspierająca - 14 dzieci; 

• spotkania diagnostyczne - 18 dzieci; 

RODZINNY DOM CZASOWEGO POBYTU 
„SINDBAD” W USTRONIU

Lokalizacja Liczba dzieci objętych opie-
ką w ciągu roku 2019

Liczba dzieci, które wróciły 
do rodzin pochodzenia 

w ciągu 2019.

Ustroń „Sindbad” 31 9

RODZINNY DOM CZASOWEGO POBYTU 
„SINDBAD” W USTRONIU
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• konsultacje i porady psychologiczne 
- 29 dzieci

• zajęcia logopedyczne (ćwiczenia) – 1 
dziecko

• zajęcia psychoedukacyjne z wycho-
wawcami - 29 dzieci

• zajęcia plastyczne - 25 dzieci

• zajęcia kulinarne - 22 dzieci

• zajęcia sportowe - 26 dzieci

• wycieczki edukacyjne - 28 dzieci

• wycieczki górskie - 14 dzieci

• wyjścia do kina, teatru, muzeum - 28 
dzieci

• zajęcia rekreacyjne (wyjścia na ba-
sen, kręgle) - 26 dzieci

Przyjmowane do RD “Sindbad” dzieci wy-
magają szczególnego wsparcia, w tym 
w obszarze zdrowia, dlatego też niektórzy 
podopieczni korzystają z pomocy psychia-
trycznej i innej specjalistycznej:

• diagnoza pedagogiczna (Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna) – 3 
dzieci

• diagnoza psychologiczna (Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna) – 5 
dzieci

• diagnoza psychologiczna w Poradni 
Zdrowia Psychicznego – 1 dziecko

RODZINNY DOM CZASOWEGO POBYTU 
„SINDBAD” W USTRONIU

• psychoterapia w Poradni Zdrowia 
Psychicznego – 1 dziecko

• diagnoza logopedyczna (Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna) – 3 
dzieci

• konsultacje i wizyty kontrolne (psy-
chiatra dziecięcy) - 3 dzieci

• hospitalizacja na oddziale psychiatrii 
dziecięcej - 1 dziecko

• konsultacja i terapia u seksuologa 
dziecięcego – 1 dziecko

• przesiewowe badanie słuchu (Porad-
nia Psychologiczno-Pedagogiczna) 
– 5 dzieci

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 „Sindba-
da” są w stałym kontakcie z wychowawca-
mi klas, uczestniczą w spotkaniach klaso-
wych, a dzieci mają zapewnione wsparcie 
pedagoga i psychologa szkolnego - 12 
dzieci w Szkole Podstawowej.

Co pół roku oraz każdorazowo po przyję-
ciu nowego dziecka, odbywają się posie-
dzenia zespołów ds. okresowej oceny sytu-

acji dziecka, w których uczestniczą rodzice 
dzieci i ich krewni oraz przedstawiciele są-
dów, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie, pracownicy socjalni i asystenci rodzin 
z Ośrodków Pomocy Społecznej, nauczycie-
le oraz inne osoby zajmujące się na co dzień 
pracą z dziećmi i rodziną. W 2019 roku 20 ro-
dziców uczestniczyło w spotkaniach zespołu 
ds. oceny sytuacji dziecka.

We wrześniu w Miejskim Domu Kultury 
„Prażakówka” w Ustroniu odbył się wyjąt-
kowy koncert duetu fortepianowego AHHA 
PIANO DUO. Pianistki Agata Hołdyk i Alek-
sandra Hałat zagrały z myślą o podopiecz-
nych “Sindbada” Rodzinnego Domu Cza-
sowego Pobytu. Wydarzenie zostało objęte 
Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta 
Ustroń, Przemysława Korcza. Podczas 
koncertu przeprowadzona została zbiórka 
pieniędzy, za którą zostało zakupione pia-
nino elektryczne dla dzieci objętych opieką 
„Sindbada”. Dzięki prowadzonym przez nas 
zajęciom dodatkowym, warsztatom i wy-
cieczkom kulturalnym, dzieci mogą oderwać 
się od codziennych trosk, uczą się pracować 
nad trudnymi emocjami i wspomnieniami. 
Lekcje gry na instrumencie są dla naszych 
podopiecznych bardzo cennym kontaktem 
ze sztuką, szansą na zrodzenie nowej pasji 
i ważne w rozwoju dziecka umuzykalnienie. 

W grudniu podopieczni Sindbada wraz 
z opiekunami wybrali się do Fabryki Bom-
bek „Armar” w Bęble. W cudownej świą-

RODZINNY DOM CZASOWEGO POBYTU 
„SINDBAD” W USTRONIU
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tecznej atmosferze zwiedziliśmy fabrykę, 
widzieliśmy pokaz sposobów dekoracji 
ozdób i obejrzeliśmy film dotyczący poka-
zania etapów powstania szklanych ozdób. 
Największą frajdą była możliwość uczestni-
czenia w warsztatach, w których mogliśmy 
malować własną bombkę. Bogata kolekcja 
bombek o cudownych wzorach i mnóstwie 
kolorów rozbudziła wyobraźnię naszych 
podopiecznych, a niesamowita atmosfera 
Świąt unosząca się tam przez cały czas 
uruchomiła wszystkie ich zmysły. Na koniec 
wycieczki wszyscy udali się do firmowego 
sklepu, aby dokonać zakupu świątecznych 
ozdób dla siebie i dla swoich bliskich.

Następnie pojechaliśmy na Rynek w Kra-
kowie, gdzie odbywał się jarmark świątecz-
ny. Wspaniałe dekoracje cieszyły oczy na-
szych milusińskich, którzy zachwycali się 
wszystkim wokoło. Dźwięki kolęd, zapach 
choinek oraz kolorowe światełka sprawiły, 
że ten dzień był niezapomniany. Nasi pod-
opieczni wrócili do domu zadowoleni, peł-
ni wspaniałych wrażeń. Poza wykonaną 
własnoręcznie bombką, przywieźli również 
pamiątki dla rodzin.

RODZINNY DOM CZASOWEGO POBYTU 
„SINDBAD” W USTRONIU

PROGRAM SOS WIOSEK DZIECIĘCYCH W KRAŚNIKU 
SOS WIOSKA DZIECIĘCA W KRAŚNIKU

Rok 2019 był szczególnym czasem 
rozwoju lokalizacji Kraśnik. 01.01. 
2019 r. uruchomiony został Pro-

gram SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, 
w skład którego początkowo weszło: 13 
rodzin SOS, Programy Młodzieżowe, Pro-
gram ”SOS Rodzinie” wraz ze wspólną ob-
sługą księgowo-administracyjną. W ciągu 
2019 podejmowano pracę nad rozwojem 
nowych działań. W listopadzie podpisana 
została umowa na prowadzenie mieszkań 
chronionych dla młodych ludzi opuszcza-
jących pieczę zastępczą z terenu powiatu 
kraśnickiego, a także uruchomiono pierw-
sze Centrum Specjalistyczne dla dziecka 

Rodzinna Opieka Zastępcza - dane statystyczne 
31.12.2019.r. 

Lokalizacja Kraśnik

Liczba podopiecznych 
w rodzinach SOS (wioska) 61

Liczba młodych w opiece ograni-
czonej (SIL) 13

Liczba rodzin SOS 31.12.19 r. 13

Średnia liczba dzieci –podopiecz-
nych w rodzinie SOS 4,7

Liczba podopiecznych, które 
wróciły do rodzin pochodzenia  

w ciągu 2019 r.
2

Liczba usamodzielnionych 
podopiecznych  
w ciągu 2019 r.

9
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PROGRAM SOS WIOSEK DZIECIĘCYCH W KRAŚNIKU 
SOS WIOSKA DZIECIĘCA W KRAŚNIKU

i rodziny, prowadzone przez Stowarzysze-
nie SOS Wioski Dziecięce w Polsce.

Intensywnie rozwijał się Program ”SOS 
Rodzinie”, podpisane zostały dwie umo-
wy o współpracę na prowadzenie punktu 
konsultacyjnego dla mieszkańców miasta 
i gminy Kraśnik. Nową formułę wypraco-
wywano w kontekście pracy z młodzieżą 
w rodzinach SOS oraz w ramach Progra-
mu Opieki Ograniczonej. Duży wkład pra-
cy włożony został w budowanie zespołu 
programu poprzez szkolenia i superwizję, 
zatrudniono nowych pracowników. 

W roku 2019 realizowano dwa zadania pu-
bliczne na prowadzenie rodzin SOS oraz 
mieszkania chronionego, a także dwie 
umowy o współpracę na prowadzenie 
punktu konsultacyjnego dla rodzin z tere-
nu gminy i miasta Kraśnik. 

Ważnym działaniem całego Programu 
była integracja ze środowiskiem lokalnym 
poprzez organizację jubileuszowego XXV 
Biegu po uśmiech, który zgromadził re-
kordową liczbę uczestników. W organiza-
cji tego wydarzenia udział wzięło ponad 
30 firm i instytucji. W grudniu 2019 roku 
otrzymaliśmy nagrodę w uznaniu zasług 
na rzecz poprawy bezpieczeństwa pu-
blicznego w województwie lubelskim oraz 
realizację projektów profilaktycznych.

PROGRAM SOS WIOSEK DZIECIĘCYCH W KRAŚNIKU 
SOS WIOSKA DZIECIĘCA W KRAŚNIKU

W 2019 roku Program SOS Wiosek Dzie-
cięcych Kraśnik prowadził 13 placówek 
opiekuńczo-wychowawczych typu rodzin-
nego, w których mieszkało od stycznia 
do grudnia 70 podopiecznych (67 w roku 
2018), na koniec 2019 roku pod opieką 
rodzin SOS znajdowało się 61 podopiecz-
nych. Najmłodszy podopieczny miał 4 lata 
i 7 miesięcy, zaś najstarszym był 22 letni 
student. Wszyscy podopieczni uczęszczali 
do placówek oświatowych. Do przedszkola 
uczęszczało 5 wychowanków. Najbardziej 
liczną, bo aż 34 osobową grupę stanowili 
uczniowie szkoły podstawowej. 

Drugą grupą pod względem liczebności 
byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych/
ponadpodstawowych, w których skład wli-
czamy 1 ucznia liceum ogólnokształcące-
go, 5 uczniów technikum oraz 11 uczniów 
szkoły branżowej I stopnia. W zawodowym 
studium kontynuowało naukę 3 podopiecz-
nych. Dwoje najstarszych podopiecznych 
to studenci studiów wyższych w trybie dzien-
nym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
oraz Uniwersytecie Marii Curie Skłodow-
skiej. Studenci aktywnie uczestniczyli w se-
minariach, by podjąć się obrony pracy licen-
cjackiej i kontynuować studia magisterskie  
w 2020 roku. Podopieczni Wioski SOS re-
alizowali także naukę z Młodzieżowych 
Ośrodkach Socjoterapeutycznych (3 oso-
by) oraz decyzją Sądu w Młodzieżowych 
Ośrodkach Wychowawczych (5 osób).

W 2019 przyjęto 3 podopiecznych (w 2018 
r. przyjęto 14 podopiecznych). Do dwóch 
Rodzin SOS przyjęte zostały dwie dziew-
czynki w wieku 10 i 17 lat oraz chłopiec 
w wieku 14 lat. Powodem umieszczenia 
dzieci w pieczy zastępczej było porzuce-
nie przez jednego z rodziców, nadużywa-
nie alkoholu, przemoc fizyczna względem 
członków rodziny, zaniedbania opiekuńczo 
– wychowawcze. Dzięki wytężonej pracy 
i zaangażowaniu rodziców SOS, rodziców 
biologicznych, psychologów, pedagogów, 
asystentów rodziny, kuratorów oraz pra-
cowników ośrodka pomocy społecznej 
możliwy był powrót decyzją sądu dwojga 
podopiecznych do rodziny pochodzenia. 
W 2019 roku dwie podopieczne zamiesz-
kały w Domu Młodzieży SOS w Lublinie 
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w związku z wyborem nowej szkoły po-
nadgimnazjalnej/ponadpodstawowej. 

Każdy z nowoprzyjętych podopiecznych 
został objęty specjalistyczną opieką psy-
chologiczno-pedagogiczną. Przeprowa-
dzona została szczegółowa diagnoza ich 
potrzeb rozwojowych i stanu zdrowia, 
na której podstawie powstały 3 nowe dia-
gnozy psychofizyczne. By jak najlepiej 
zaplanować pracę w oparciu o Plan Po-
mocy Dzieci dokonano aktualizacji 10 dia-
gnoz psychofizycznych podopiecznych już 
przebywających w rodzinach SOS. W celu 
przeprowadzenia wieloaspektowej dia-
gnozy i wsparcia dzieci, ze szczególnymi 

potrzebami przeprowadzono 10 diagnoz 
pod kontem rozpoznania lub wykluczenia 
Alkoholowego Zespołu Płodowego oraz 
10 diagnoz w poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej pod kontem dysleksji, dysgra-
fii, dostosowania wymagań edukacyjnych, 
niepełnosprawności lub potrzeby kształce-
nia w warunkach MOS. W celu dokonania 
pogłębionej diagnozy dwoje podopiecz-
nych zostało przebadanych przez I opinio-
dawczy Zespół Specjalistów Sądowych. 

Bardzo ważnym elementem pracy z pod-
opiecznymi była organizacja i przeprowa-
dzenie zajęć specjalistycznych dostosowa-
nych do indywidualnych potrzeb każdego 
dziecka. Pracownicy zespołu wspierające-
go rozwój dziecka oraz współpracownicy 
przygotowali bogatą ofertę zajęć, skiero-
waną do różnych grup wiekowych, mają-
cych na celu wspieranie rozwoju psycho-
fizycznego, kompensowanie ograniczeń, 
deficytów oraz trudności występujących 
wśród dzieci i młodzieży. 

W ramach zajęć specjalistycznych prowa-
dzone były indywidualne zajęcia z psycho-
logiem, w których uczestniczyło 28 pod-
opiecznych. Celem zajęć było budowanie 
poczucia własnej wartości podopiecznych, 
poprawa relacji i komunikacji z rodziną  
i innymi osobami, wspieranie ekspresji 
emocji, regulacji emocjonalnej, a także na-
uczenie adaptacyjnych strategii radzenia 

sobie z trudnościami. Psycholog prowadził 
także grupowy trening umiejętności spo-
łecznych dla 6 podopiecznych, którego ce-
lem było wspomaganie prawidłowego roz-
woju społeczno-emocjonalnego dziecka, 
prawidłowych postaw i umiejętności pro-
społecznych, a także zajęcia z preorientacji 
zawodowej dla 3 podopiecznych wspierają-
ce wybór przyszłej ścieżki edukacyjnej.

Pedagodzy prowadzili indywidualne zaję-
cia o charakterze ogólnorozwojowym dla  
18 podopiecznych wspierające wszech-
stronny rozwój dzieci. Ważne dla 14 
podopiecznych, którzy posiadają pewne 
deficyty edukacyjne, były zajęcia wyrów-
nawcze z przedmiotów szkolnych. Zajęcia 
te miały na celu wyrównywanie zaległo-
ści z konkretnych przedmiotów szkolnych. 
Grupa 8 podopiecznych wymagający 
szczególnego wsparcia edukacyjnego 
uczestniczyła w zajęciach korekcyjno-
-kompensacyjnych mających na celu kory-
gowanie nieprawidłowości w uczeniu się, 
będących przyczyną niepowodzeń dziec-
ka. Sześcioro podopiecznych uczestniczy-
ło w indywidualnej terapii pedagogicznej 
prowadzonej przez specjalistę zewnętrz-
nego. Zajęcia te miały na celu dosko-
nalenie umiejętności czytania i pisania, 
liczenia, sprawności manualnej i grafomo-
torycznej, usprawniania funkcji wzrokowej 
i koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

Kolejnymi zajęciami specjalistycznymi 
jakimi zostali objęci uczniowie klas IV – 
V były zajęcia pt. Jak uczyć się szybciej 
i skuteczniej, czyli o metodach i techni-
kach uczenia się. Na tego typu zajęciach 
przedstawiano uczestnikom wybrane me-
tody samodzielnego uczenia się, sposo-
by robienia własnych notatek, elementy 
szybkiego czytania oraz ćwiczenia relak-
sacyjne, zwalczające stres. W indywidu-
alnej terapii logopedycznej z elementami 
terapii pedagogicznej uczestniczyło 16 
podopiecznych. Celem ogólnym tych za-
jęć było rozwijanie sprawności komuni-
kacyjnych: społecznych, sytuacyjnych, 
pragmatycznych, wzbogacanie systemu 
leksykalno-gramatycznego, usprawnianie 
funkcji słuchowych. 

PROGRAM SOS WIOSEK DZIECIĘCYCH W KRAŚNIKU 
SOS WIOSKA DZIECIĘCA W KRAŚNIKU

PROGRAM SOS WIOSEK DZIECIĘCYCH W KRAŚNIKU 
SOS WIOSKA DZIECIĘCA W KRAŚNIKU
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Kolejną formą były grupowe zajęcia pro-
wadzone metodą Montessori dla 5 dzie-
ci w wieku przedszkolnym. Dużą wagę 
przywiązywano do rozwoju językowego, 
wzbogacania słownictwa i struktur grama-
tycznych, rozwijania dialogu, wzmacniania 
zachowań komunikacyjnych oraz społecz-
nych (kulturę zabawy, pomaganie wzajem-
ne, porządek miejsca pracy). Inną formą 
pracy były „Gry i zabawy językowe” dla 9 
dzieci z różnych grup wiekowych: dzieci 
w wieku przedszkolnym, uczniów klas I-III. 
Tematyka tych zajęć dotyczyła m.in. ergo-
terapii stymulującej rozwój mowy, zabaw 
językowych (kalambury, sztuka wyobraź-
ni), zabaw i gier logicznych. Prowadzono 
także grupowe zajęcia z elementami dra-
my dla 9 podopiecznych, podczas których 
wchodzenie w określone role oraz im-
prowizacje pozwalały dzieciom kreować 
rzeczywistość. W zajęciach ruchowych 
wykorzystujących elementy metody Ru-
chu Rozwijającego Weroniki Sherborne 
uczestniczyło 8 podopiecznych. Dzięki 
ćwiczeniom zawartym w metodzie dzieci 
uczyły się poznawać przestrzeń; metoda 
ta pozwalała dzieciom poznać swoje ciało 
i uczy kontrolować jego ruchy.

Przeprowadzono indywidualne pogadan-
ki dotyczące polityki ochrony dziecka dla 
wszystkich nowoprzyjętych dzieci Odby-
wały się także zajęcia z języka niemiec-
kiego dla 11 dzieci. Zajęcia te odbywały 

się w formie indywidualnej lub w grupach  
2-3 osobowych. W grupowych zajęciach 
z języka angielskiego uczestniczyło  
32 podopiecznych. Zajęcia językowe mia-
ły na celu wsparcie edukacyjne dzieci 
i wyrównywanie zaległości szkolnych.

Poza realizacją obowiązku szkolnego 
czy organizacją zajęć specjalistycznych 
ważne było animowanie czasu wolnego, 
wspieranie rozwoju zainteresowań i talen-
tów podopiecznych rodzin SOS. W związ-
ku z tym jak każdego roku przygotowana 
została bogata oferta zajęć dodatkowych 
realizowanych w Wiosce jak i poza nią. 
Tak jak i w poprzednim roku najbardziej 
popularnymi zajęciami pozalekcyjnymi 
były treningi piłki nożnej, w których uczest-
niczyło ponad 30 podopiecznych. Drużyna 
reprezentująca Wioskę SOS brała udział 
w turniejach piłkarskich, m.in. w Turnie-
ju Piłki Nożnej SOS Wiosek Dziecięcych 
o Puchar Dyrektora Krajowego. Oprócz 
treningów piłki nożnej dzieci uczęszczały 
na treningi piłki siatkowej (3 osoby). Na te-
renie SOS Wioski Dziecięcej przy współ-
pracy z wolontariuszami odbywały się 
treningi ju-jitsu, w których uczestniczyło 
10 podopiecznych. W dalszym ciągu kon-
tynuowany był cykl zajęć realizowany przy 
współpracy z Klubem Sportowym „za Bra-
mą” z Kraśnika. Zajęcia te były połącze-
niem zabaw ruchowych o charakterze 
ogólnorozwojowym z elementami boksu. 

W zajęciach tych uczestniczyło 8 pod-
opiecznych. Od września wprowadzono 
nową formę zajęć – treningi tenisa stoło-
wego. W dwóch grupach wiekowych tre-
nowało 9 podopiecznych. 

Poza zajęciami sportowymi podopieczni 
uczestniczyli w zajęciach muzycznych gru-
powych (14 osób) oraz indywidualnych lek-
cjach nauki gry na instrumentach i śpiewu  
(4 osoby). W zajęciach plastycznych za-
wierających elementy arteterapii uczest-
niczyło 5 osób. Wśród innych aktywności, 
w jakich brali udział podopieczni były zaję-
cia wędkarskie, techniczne, a także lekcje 
jazdy konnej z elementami hipoterapii (25 
osób).
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W 2019 roku 3 zespoły wzięły udział 
w projekcie ekologicznym organizowanym 
przez Fundację In Spe. Celem konkursu 
„SOS Przyrodzie 2019" było zwrócenia 
uwagi na problemy ekologiczne, zakty-
wizowanie podopiecznych SOS Wioski 
Dziecięce w Polsce do szukania rozwią-
zań w celu poprawy lokalnego środowiska 
naturalnego, wspieranie pracy w grupach. 
Dzięki wytężonej pracy zespoły prowa-
dzone przez Rodziców SOS zajęły dwa 
pierwsze miejsca i w nagrodę wyjechały 
na wakacyjny rejs po jeziorze Jeziorak. 

W czasie świąt, dni wolnych od nauki 
bądź ferii, wakacji wielu podopiecznych 
wyjeżdżało na do swoich rodzin biolo-

gicznych. Dzieci, które pozostały w Ro-
dzinach SOS uczestniczyły w zajęciach 
pozalekcyjnych organizowanych przez 
pracowników Wioski SOS. W wakacje 
43 podopiecznych uczestniczyło w zor-
ganizowanych wyjazdach wakacyjnych 
– koloniach i obozach, min. w Murzasi-
chle. Pozostali podopieczni uczestniczyli  
w jednodniowych wyjazdach, np. do Lu-
blina, Magicznych Ogrodów, itp. W czasie 
wakacji pracownicy Programu organizo-
wali szereg aktywności przeznaczonych 
dla dzieci w czasie wolnym, np. wyjścia 
do kina, na basen, ogniska, wycieczki pie-
sze i rowerowe, gry i zabawy na świeżym 
powietrzu. Ośmiu podopiecznych uczest-
niczyło w zorganizowanym wypoczynku 
feryjnym – zimowiskach organizowanych 
w Białym Dunajcu, Poniku.

Przez cały 2019 rok aktywnie i prężnie 
działał Samorząd Wioskowy. W minio-
nym roku Samorząd wioskowy włączył 
się w liczne akcje charytatywne, m.in. 
„Mikołaj o Tobie nie zapomni” czy zbie-
ranie karmy dla zwierząt przebywają-
cych w schronisku w Rachowie Starym. 
Zainicjował pomysł organizacji i pomógł 
w przygotowaniach oraz poprowadze-
niu różnych zabaw tanecznych, dyskotek 
czy zajęć dla swoich kolegów i koleżanek  
z Wioski SOS. Opracował plan remontu 
i nowej aranżacji młodzieżowego klubu 
„Klamka”. Podczas dyskoteki andrzejkowej 

samorząd zorganizował loterie fantową. 
Uzyskany dochód zostanie przeznaczo-
ny na remont „Klamki”. Współorganizował 
takie wydarzenia jak zakończenie roku 
szkolnego, Dzień Dziecka, turniej piłkar-
ski, kolędowanie, zabawę andrzejkową. 
Aktywnie włączył się w organizację XXV 
Biegu Po Uśmiech, ponieważ działając 
wspólnie z Centrum Wolontariatu w Kra-
śniku był odpowiedzialny za stanowisko 
z animacjami. Na pierwsze urodziny Pro-
gramu ”SOS Rodzinie” w Kraśniku człon-
kowie samorządu wioskowego przygoto-
wali okolicznościowe „tablo” ze wspólnymi 
zdjęciami. W październiku członkowie sa-
morządu po konsultacjach z innymi pod-
opiecznymi wytypowali 7 pracowników 
na kandydata do zespołu ds. Ochrony 
Dziecka. Następnie przeprowadzili demo-
kratyczne wybory, w których mogli wziąć 
udział wszyscy podopieczni Wioski SOS. 
Ponadto członkowie samorządu przygoto-
wali spotkanie wigilijne dla całej społecz-
ności Programu, gdzie wystąpili z krótką 
inscenizacją Jasełek. Spotkanie to było 
to miłym doświadczeniem dla całej spo-
łeczności wioski kończącym 2019 rok. 

Bardzo ważnym elementem działalności 
Programu była integracja ze środowiskiem 
lokalnym oraz współpraca z różnymi or-
ganizacjami. 8 czerwca 2019 roku odbył 
się XXV Bieg Po Uśmiech – największa 
i najważniejsza impreza organizowana 
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przez kraśnicką wioskę. W XXV Biegu 
po Uśmiech wzięło udział 360 zawodników 
w konkurencjach dziecięco- młodzieżo-
wych na dystansach od 100 do 1500 m, 92 
zawodników w Biegu Głównym im. Andrze-
ja Kandzierskiego na 5 km. W Biegu Gości 
Honorowych wzięło udział 23 zawodników. 
Niezależnie od zajętego miejsca wszyscy 
uczestnicy świetnie się bawili biegnąc 
po uśmiech, choć rywalizacja w niektórych 
biegach była bardzo zawzięta. Jednym 
z ważniejszych biegów był bieg integra-
cyjny, w którym wzięło udział 29 biegaczy. 
To oni po dobiegnięciu na metę otrzymali 
najgłośniejsze brawa. Wszyscy uczest-

nicy biegów okolicznościowych dostali 
dyplomy, a zwycięzcy poszczególnych 
konkurencji zostali wyróżnieni trofeami 
sportowymi. Ponadto, jak co roku, każdy 
zawodnik brał udział w losowaniu atrakcyj-
nych nagród. W sumie we wszystkich kon-
kurencjach biegowych wzięło udział 504 
zawodników.

PROGRAMY MŁODZIEŻOWE 
W KRAŚNIKU

Programy Młodzieżowe to część Programu 
SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, rok 2019 
był pierwszym rokiem innej formy wspiera-
nia młodzieży po zamknięciu Młodzieżowej 
Wspólnoty Mieszkaniowej SOS . W styczniu 
odbyło się kilka spotkań zespołu specjali-
stów do spraw Programów Młodzieżowych 
celem opracowania Koncepcji Programów 
Młodzieżowych oraz „Harmonogramu 
Programów Młodzieżowych”. Z dokumen-
tami zostali zapoznani wszyscy pracow-
nicy Programu. W obydwu dokumentach 
zawarte zostały szczegółowe działania  
w poszczególnych obszarach pracy: 

1. Program przejściowy (Program dla 
byłych podopiecznych, kontynuują-
cych naukę po wygaśnięciu placów-
ki typu socjalizacyjnego - Młodzieżo-
wej Wspólnoty Mieszkaniowej SOS 
w Kraśniku); 

2. Praca z młodzieżą w rodzinach SOS; 

PROGRAMY MŁODZIEŻOWE
W KRAŚNIKU

3. Program Opieki Ograniczonej (POO); 
4. Środki sponsorskie; 
5. Mieszkanie chronione. 

Zespół specjalistów wspierał młodzież 
do samodzielnego życia realizując:

Program Przejściowy, który został przy-
gotowany dla podopiecznych, kontynu-
ujących naukę po wygaszeniu MWM 
SOS w Kraśniku. W okresie od stycznia 
do czerwca 2019 r. w Programie Przejścio-
wym mieszkało 2 podopiecznych na wa-
runkach określonych w umowie, kontynu-
owali oni naukę w szkołach zawodowych 
Annopolu i Lublinie. W ramach Programu 
Opieki Ograniczonej młodzież miała za-
oferowaną pomoc i wsparcie w realizacji 
Indywidualnego Planu Usamodzielnienia, 
pomoc finansową, opiekę mentorską spe-
cjalistów ds. programów młodzieżowych 
poprzez dostępność na dyżurach od po-
niedziałku do piątku oraz w miarę potrzeb 
w niedziele i święta. W procesie usamo-
dzielnienia podopiecznych praca z nimi 
była ukierunkowana na przygotowanie 
do funkcjonowania poza strukturami Stowa-
rzyszenia. Po zakończeniu programu spe-
cjaliści zapewnili młodym ludziom wsparcie  
i pomoc w znalezieniu mieszkania i pracy. 

Następnym zadaniem zespołu PM była 
praca z młodzieżą przebywającą w Ro-

dzinach SOS. W 2019 r. działaniami ze-
społu Programów Młodzieżowych objętych 
było 13 rodzin wioskowych. Pod opieką 
specjalistów ds. programów młodzieżo-
wych w rodzinach SOS znajdowało się 37 
osób. W ciągu roku dwie osoby podjęły 
decyzję o kontynuowaniu nauki w Lubli-
nie, zamieszkały więc w Domu Młodzieży 
SOS, trzy podjęły decyzję o usamodziel-
nieniu. Budowanie relacji z rodzinami SOS 
było priorytetem do promowania pozytyw-
nych kontaktów i polegało na spotkaniach 
osobistych z rodzicami SOS i asystentami 
wychowawców. W ciągu roku odbywały się 
spotkania zespołu PM, które miały na celu 
zapoznanie z rodziną, zbadanie potrzeb, na-
wiązanie pozytywnej relacji. Odbywały się 
cykliczne spotkania z młodzieżą, na których 
podopieczni byli motywowani do udziału  
w różnorodnych aktywnościach zawar-
tych w Harmonogramie PM, który został 
opracowywany w porozumieniu z mło-
dzieżą. Priorytetowym polem działania 
dla pracowników Programów było zapew-
nienie podopiecznym wszechstronnego 
rozwoju oraz pomoc w szeroko pojętym 
usamodzielnieniu, w tym obszary doradz-
twa zawodowego, edukacji oraz procesu 
planowania rozwoju. Zespół specjalistów 
PM wspierał młodzież w wyborze przyszłej 
drogi zawodowej, osobistego rozwoju i do-
brego samopoczucia, zarządzania finan-
sami, budowaniu świadomości społecz-

PROGRAMY MŁODZIEŻOWE
W KRAŚNIKU
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nej. Zespół PM uczestniczył we wszystkich 
zespołach do spraw okresowej oceny sytu-
acji dziecka młodzieży w klasach ósmych 
i starszych. Odbyło się kilkanaście wyjaz-
dów specjalistów ds. PM w sprawach pod-
opiecznych. Były to wyjazdy do MOW-ów, 
MOS-ów, szkół, lekarzy. Odbyło się 11 
spotkań z młodzieżą pełnoletnią w ramach 
omówienia działań zawartych w Indywidu-
alnym Programie Usamodzielnienia, za-
proszona młodzież wzięła w nich udział 
w 100%.

Kolejnym obszarem pracy zespołu PM był 
Program Opieki Ograniczonej. W roku 
2019 z Programu Opieki Ograniczonej sko-
rzystały 22 osoby, 9 osób zostało usamo-

dzielnionych. Każdy młody człowiek miał 
możliwość uzyskania pomocy i wsparcia  
w realizacji Indywidualnego Programu Usa-
modzielnienia. Współpracowano z PCPR-
-em, MOPR-em, władzami samorządowy-
mi z miejsc pochodzenia podopiecznych. 
Specjaliści służyli pomocą w zakresie 
prawidłowego korzystania ze wsparcia fi-
nansowego PCPR, MOPR, Stowarzysze-
nia oraz wydatkowania własnych środków. 
Członkowie zespołu PM byli w stałym kon-
takcie z byłymi podopiecznymi w POO, 
na podstawie czego byli rekomendowani 
do wypłaty środków finansowych wynika-
jących z umów darowizny. Odbyło się kil-
ka wyjazdów zespołu PM do byłych pod-
opiecznych korzystających z POO w celu 
zapoznania się z sytuacją życiową i oceną 
możliwości pomocy ze strony pracowni-
ków Programu Kraśnik. Podopieczni byli 
objęci wsparciem specjalistów PM poprzez 
motywowanie do realizacji działań zapla-
nowanych w Indywidualnym Programie 
Usamodzielnienia związanych z podję-
ciem zatrudnienia, wspierano młodych do-
rosłych w rozwiązywaniu sytuacji dotyczą-
cych zamieszkania, a także w zawieraniu 
umów wynajmu. 

Kolejnym zadaniem zespołu PM było mo-
nitorowanie wypłaty środków sponsor-
skich. W 2019 roku 15 osób złożyło 25 
wniosków o przyznanie środków spon-
sorskich, wszystkie zostały rozpatrzone 

pozytywnie. Rozpatrywano wnioski, zgod-
nie z procedurą wypłaty środków, monito-
rowano właściwe wydatkowanie zgodnie 
z wcześniej opracowanym planem oraz 
bieżącymi potrzebami podopiecznego. 
Wniosek opiniował zespół wspierający 
rozwój dziecka. Odbyło się kilka wyjazdów 
do miejsc zamieszkania byłych podopiecz-
nych w celu zweryfikowania zasadności 
wypłaty środków oraz nawiązania współ-
pracy z pracownikami pomocy społecznej, 
asystentami rodziny. 

Nowym działaniem w oparciu o potrzeby lo-
kalne było otwarcie mieszkań chronionych, 
skierowanych do młodzieży opuszczającej 
pieczę zastępczą. W mieszkaniu docelowo 
będzie mogło zamieszkać 5 osób. W grud-
niu została podpisana umowa na realizację 
zadania publicznego w tym zakresie.

PROGRAM „SOS RODZINIE” 
W KRAŚNIKU 
Program Umacniania Rodziny „SOS 
Rodzinie” w Kraśniku na koniec 2019 
roku obejmował opieką 34 rodziny, jest 
to 118 beneficjentów. Swoją działalność 
opierał głównie na dwóch filarach. Były 
to oddziaływania systemowej pracy 
z rodziną zapewniającej m.in. wsparcie 
psychologiczne, pracę w środowisku 
rodziny, jak również zajęcia świetlicowe 
dla młodszych beneficjentów Programu. 

Zajęcia świetlicowe w okresie szkolnym 
miały charakter cykliczny, odbywały się re-
gularnie dwa razy w tygodniu. Oferta zajęć 
obejmowała naprzemiennie zajęcia z języka 
angielskiego oraz zajęcia sportowe. Prowa-
dzone były różnorodne warsztaty tematycz-
ne, psychoprofilaktyczne, kulinarne, bądź 
ruchowe. W okresie feryjnym oraz wakacyj-
nym częstotliwość prowadzonych zajęć zo-
stała zwiększona, by zapewnić podopiecz-
nym ciekawie i bezpiecznie spędzony czas. 
Stałym punktem zajęć świetlicowych były 
zajęcia edukacyjne. Kilkoro dzieci, o szcze-
gólnych potrzebach, korzystało z indywidual-
nych zajęć kompensacyjnych prowadzonych 
przez pracowników ”SOS Rodzinie”. Niektó-
re z prowadzonych spotkań, odbywały się 

PROGRAM „SOS RODZINIE”  
W KRAŚNIKU

PROGRAMY MŁODZIEŻOWE
W KRAŚNIKU
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Rodzaj zajęć świetlicowych prowadzonych na terenie FSP w Kraśniku Liczba i [%] dzieci

Pomoc w odrabianiu lekcji 30 (43%)

Praca edukacyjna w środowisku domowym 5 (7%)

Plastyczne 22 (32%)

Indywidualne z psychologiem 14 (20%)

Socjoterapeutyczne 24 (35%)

Sportowe 25 (36%)

Zajęcia z języka angielskiego 24 (35%)

Zajęcia z logopedą  8 (12%)

Zajęcia akcyjne/okolicznościowe

Zajęcia feryjne organizowane we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną 7 (10%)

Zajęcia „Gry i zabawy językowe” 25 (36%)

Gra terenowa z okazji Dnia Dziecka 13 (19%)

Udział w XXV Biegu po Uśmiech  5 (7%)

Udział w Turnieju Piłki Nożnej 12 (17%)

Zajęcia nocne w świetlicy 10 (14%)

Bieg na orientację 10 (14%)

Zajęcia kulinarne  9 (13%)

Wycieczka piesza – Zalew Kraśnicki 16 (23%)

Wycieczka piesza – Park Jana Pawła II 25 (36%)

Zakończenie wakacji- wyjście do kina 21 (30%)

Warsztaty świąteczne – tworzenie ozdób choinkowych  8 (12%)

Ubieranie choinki z OSP  9 (13%)

Przesiewowe badanie wzroku 10 (14%)

Badanie stomatologiczne 21 (30%)

PROGRAM „SOS RODZINIE”  
W KRAŚNIKU

również w domu podopiecznych. Co tydzień 
ośmioro dzieci brało również udział w indywi-
dualnych konsultacjach logopedycznych.

W ramach wsparcia z zakresu tematyki 
opiekuńczo-wychowawczej rodzice mie-
li możliwość korzystania z cyklu 10 co-
tygodniowych Warsztatów Umiejętności 
Wychowawczych. Niestety tylko czworo 
rodziców podjęło się udziału w warszta-
tach. Mała liczebność grupy pozwoliła 
na bardziej zindywidualizowane podejście 
do każdego z uczestników przy omawianiu 

poszczególnych trudności oraz na dokład-
niejsze poznanie rodziców i nawiązanie 
bliskiej relacji pomiędzy rodzicami i pra-
cownikami. 

Każdy z beneficjentów na bieżąco otrzymy-
wał wsparcie psychologiczne oraz pomoc 
asystencką w trudnych dla siebie sytuacjach. 
Praca w środowisku domowym zakładała 
towarzyszenie rodzinie, poprzez wsparcie 
i motywowanie jej członków do podejmowa-
nia konstruktywnych działań na rzecz po-
prawy sytuacji rodziny. Dzięki wypracowa-

PROGRAM „SOS RODZINIE”  
W KRAŚNIKU

Rodzaj aktywności dla rodzin prowadzonych w punkcie FSP Kraśnik Liczba rodziców biorących 
 udział w proponowanych aktywnościach

Warsztaty plastyczne dla rodzin 4

Warsztaty Umiejętności Wychowawczych „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” 4

Wycieczka rodzinna do Bałtowa 16

Dzień Mamy - spotkanie integracyjne 8

Urodziny KOMPASU - integracja ze środowiskiem lokalnym 8

Udział rodziców w Turnieju Piłki Nożnej – integracja ze środowiskiem lokalnym 6

Kontakty rodzicielskie realizowane na terenie Punktu Konsultacyjnego 2

Praca socjalana w środowisku domowym, konsultacje, kontakty telefoniczne 38

Praca psychologiczna z rodzicami w świetlicach, konsultacje telefoniczne i praca w 
srodowisku domowym 27

Praca psychologiczna w środowisku domowym 4
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nej relacji, udało się egzekwować wspólnie 
ustalone z rodziną działania np.: rejestracja 
w Urzędzie Pracy, uczestnictwo w terapii 
uzależnień, podjęcie pracy zarobkowej.

W celu spójnych oddziaływań w pra-
cy z rodziną Program nawiązał i uściślił 
współpracę z instytucjami (policja, ku-
ratorzy, asystenci rodzin, szkoły, RDD). 
W ramach poprawy oddziaływań holi-
stycznych dla beneficjentów Programu, 
podpisano dwa porozumienia z przedsta-
wicielami miasta i gminy Kraśnik. Współ-
praca z wyżej wymienionymi instytu-
cjami opierała się głównie na wymianie 
informacji kluczowych, budowaniu sieci 
wsparcia dla rodziny oraz konsultowaniu 
możliwości realizacji postawionych sobie 
przez rodzinę celów. Współpraca z insty-
tucjami wspierającymi rodzinę przełożyła 
się na jakość świadczonych przez Pro-
gram usług, ponadto pomagała wspólnie 
reagować w sytuacjach kryzysowych, 
przykładem czego były wspólne wizyty 
w środowisku domowym.

CENTRUM SPECJALISTYCZNE 
W KRAŚNIKU

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce 
uruchomiło w Kraśniku Centrum Specja-
listyczne. Placówka oficjalnie rozpoczęła 
działalność 05.11.2019 r. Jest pierwszym 
tego typu miejscem w ramach SOS, gdzie 

PROGRAM „SOS RODZINIE”  
W KRAŚNIKU

rodziny i dzieci otrzymują poszerzoną ofer-
tę specjalistycznej, zindywidualizowanej 
i kompleksowej pomocy psychopedago-
gicznej i wsparcia terapeutycznego. Za-
kres i formy udzielanej pomocy psycholo-
giczno-pedagogicznej dla beneficjentów 
Programu SOS Kraśnik obejmują:

• Terapię logopedyczną, skierowaną 
do dzieci u których zdiagnozowano wady 
wymowy, opóźniony rozwój mowy czy 
inne zaburzenia językowe. Zajęcia logo-
pedyczne umożliwią korektę wad mowy, 
poprawę sprawności językowej i prawi-
dłową komunikację.

• Terapię TRE – działania skierowane 
do dzieci z doświadczeniem traumy czy 
chronicznego stresu. Oddziaływania po-
mogą w zmniejszeniu stresu fizyczne-
go i psychicznego, umożliwią stosowa-
nie właściwych reakcji emocjonalnych 
w przyszłych życiowych sytuacjach. 

• Terapię SI – która ma na celu pomoc dzie-
ciom z zaburzoną lub zbyt wolno rozwi-
jającą się umiejętnością integracji bodź-
ców sensorycznych. Jej zadaniem jest 
nauczenie dziecka jak prawidłowo reago-
wać na wrażenia zmysłowe i oswojenie 
go z różnorodnością świata. Oddziały-
wania z zakresu SI umożliwiają właści-
wą integrację sensoryczną, niezbędna  
w procesie nauki szkolnej.

• Rehabilitację ruchową – której oddzia-
ływania ukierunkowane są na zdiagno-
zowane wady postawy i nieprawidłowo-
ści w zakresie rozwoju motorycznego 
dzieci. Zajęcia te umożliwiają korektę 
zaburzeń i podniesienie sprawności ru-
chowej dzieci. 

Aktualnie, Centrum Specjalistyczne obejmu-
je pomocą psychologiczno-pedagogiczną  
i specjalistycznym wsparciem dzieci z ro-
dzin SOS: 16 dzieci uczęszcza na zajęcia 
terapii logopedycznej; 15 dzieci uczestni-
czy w zajęciach z zakresu terapii SI. Z re-
habilitacji ruchowej korzysta 8 dzieci.

W grudniu 2019 r. Centrum Specjalistycz-
ne rozpoczęło współpracę z Programem 
”SOS Rodzinie” W zakresie diagnozy i tera-
pii dzieci z rodzin wskazanych przez ”SOS 
Rodzinie”, objęto specjalistyczną pomocą 2 
dzieci w zakresie terapii logopedycznej, 4 
uczestniczy w zajęciach z zakresu terapii 
SI. Z rehabilitacji ruchowej korzysta 4 dzieci.

Centrum Specjalistyczne rozpoczęło także 
działania w zakresie wsparcia rodzin Wio-
ski SOS. Jedną ze specjalistycznych form 
są konsultacje i spotkania prowadzone 
przez specjalistę zajmującego się terapią 
więzi. Wszystkie rodziny korzystające z te-
rapii oferowanych przez CS mają możliwość 
uczestnictwa w indywidualnych konsulta-
cjach z poszczególnymi specjalistami CS.

PROGRAM „SOS RODZINIE”  
W KRAŚNIKU
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Skoordynowane i zintegrowane działania 
zespołu specjalistów CS są oparte o bie-
żące konsultacje z koordynatorem oraz 
systematyczne spotkania zespołu, gdzie 
opracowywany jest proces diagnostycz-
no-terapeutyczny wskazanej rodziny oraz 
monitorowanie dotychczas podejmowa-
nych działań terapeutycznych.

Centrum Specjalistyczne odwiedziły 
dwie grupy studentów, w listopadzie stu-
denci z UMCS Lublin, w grudniu, grupa 
z UR Rzeszów.

DOM MŁODZIEŻY SOS W LUBLINIE

W 2019 r. Dom Młodzieży SOS sprawo-
wał opiekę nad 25 podopiecznymi w wie-
ku 15 - 21 lat (13 dzieci i 12 młodzieży 
pozostającej w placówce z art. 37) oraz 
wspierał 16 młodych osób w programie 
opieki ograniczonej.

Podopieczni brali aktywny udział w opra-
cowywaniu Planów Pomocy Dziecku i In-
dywidualnych Programów Usamodzielnie-
nia. Praca z młodzieżą prowadzona była 
w oparciu o w/w dokumenty, w których uję-
to cele do realizacji. Odbyło się 30 Zespo-
łów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, 
na których szczegółowo omawiano ważne 
dla rozwoju młodego człowieka zagadnie-
nia. W posiedzeniach zespołów uczestni-
czyli pracownicy pedagogiczni placówki 

oraz w 8 zespołach przedstawiciel Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lubli-
nie, w tym w 5 pracownik Sekcji ds. Pomocy 
Osobom Usamodzielnianym. W minionym 
roku w 6 zespołach brali udział również wy-
chowawcy SOS i rodzice biologiczni. Pra-
cownicy Domu Młodzieży SOS współpra-
cowali z 11 rodzinami biologicznymi oraz 
z 1 asystentem rodziny. 

Wszyscy podopieczni placówki realizowali 
obowiązek szkolny: 5 – uczyło się w Liceum 
Ogólnokształcącym, 5 – w Technikum, 11 – 
w Branżowej Szkole I Stopnia, 4 – na uczel-
ni wyższej. Młodzież wykazująca trudności 
w nauce miała zapewnioną pomoc w po-
staci korepetycji z matematyki trzy osoby, 
języka hiszpańskiego jedna osoba i języka 
angielskiego pięć osób.

Podopieczni uczestniczyli w dodatkowych 
szkoleniach i kursach, dzięki czemu do-
kształcali się i uzyskiwali dodatkowe upraw-
nienia: kurs operatora wózka widłowego – 
2 osoby, kurs prawa jazdy kat. B – 4 osoby, 
kurs wulkanizatora – 2 osoby, kurs lakierni-
ka – 1 osoba, kurs grafika komputerowego 
– 2 osoby, kurs manicure – 1 osoba, kurs 
kelnerski – 1 osoba, kurs baristyczny – 1 
osoba, kurs trenera personalnego – 2 oso-
by, kurs trenera Fitness Aerobik – 2 osoby, 
szkolenie na stopień Instruktora Pierwszej 
Pomocy – 5 osób, kurs młodszego sterni-
ka jachtowego – 1 osoba. Uzyskane cer-

DOM MŁODZIEŻY SOS
W LUBLINIE

tyfikaty w przyszłości umożliwią młodzieży 
łatwiejsze poruszanie się po rynku pracy 
i pozyskanie zatrudnienia. 

W roku sprawozdawczym podopieczni brali 
udział w warsztatach i projektach:

• „Zaburzenia odżywiania”, przepro-
wadzone przez studentkę Między-
narodowego Stowarzyszenia Stu-
dentów Medycyny IFMSA – Oddział 
Lublin, uczestniczyło 16 młodzieży;

• Szkolenie z zakresu praw dziec-
ka i handlu ludźmi, przeprowadzo-
ne przez wychowawców DM SOS, 
uczestniczyło 15 młodzieży;

• Zajęcia socjoterapeutyczne, prze-
prowadzone przez certyfikowanego 
socjoterapeutę, uczestniczyło 8 mło-
dzieży;

• Zajęcia indywidualne z doradz-
twa zawodowego, przeprowadzone 
przez psychologa DM SOS, uczest-
niczyło 4 młodzieży;

• „Usamodzielnienie – Program Opieki 
Ograniczonej Stowarzyszenia SOS 
oraz pomoc w usamodzielnieniu 
z PCPR/MOPR” oraz „Usamodzielnie-
nie – program i wybór opiekuna usa-
modzielnienia”, przeprowadzone przez 
pracownika socjalnego DM SOS, łącz-
nie uczestniczyło 11 młodzieży;

• „Wybierzmy dobrą przyszłość” oraz 
„Razem wejdźmy w dorosłość”, pro-
jekty realizowane przez Fundację 
Inicjatyw Menedżerskich w Lublinie, 
w których łacznie udział wzięło 11 
podopiecznych.

Młodzież w ciągu całego roku czynnie 
uczestniczyła w licznych zajęciach dodat-
kowych oferowanych przez placówkę jak 
i miasto Lublin. Na terenie Domu Młodzieży 
SOS korzystali z siłowni, brali udział w roz-
grywkach piłki siatkowej i piłki nożnej, pra-
cach ogrodniczych, warsztatach stolarsko-
-mechanicznych. Dodatkowo w dni wolne 
od nauki w zajęciach sportowo-rekreacyj-
nych, ogniskach, wyjściach do kina, aqu-
aparku a w sezonie zimowym na lodowisko 
i narty. Miasto Lublin oferując różnorodne 
zajęcia dodatkowe sprzyja podopiecznym 
w rozwijaniu ich zainteresowań i pasji. 
Dwóch podopiecznych trenuje sztukę wal-
ki Muay Thai, jeden jest czynnym zawodni-
kiem rugby i wchodzi w skład drużyny K.S. 
„Budowalni” Lublin. Jedna nastolatka pod 
koniec minionego roku rozpoczęła naukę 
tańca współczesnego, kolejna uczęszcza 
na zajęcia umuzykalniające z emisją gło-
su, następna doskonali swoje umiejętności 
żeglarskie.

Beata – jedna z podopiecznych od kilku lat 
współpracuje z Fundacją „Ocean Marzeń”. 
W maju była na rejsie po Pojezierzu Mazur-

DOM MŁODZIEŻY SOS
W LUBLINIE
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skim i zdała egzamin na młodszego ster-
nika jachtowego. W sierpniu brała udział 
w rejsie morskim po Bałtyku, a we wrze-
śniu żeglowała z niepełnosprawną mło-
dzieżą do Niemiec i Danii. Po powrocie 
Beata stwierdziła „Ten rejs był zupełnie 
inny. Doświadczenie bycia z osobami nie-
pełnosprawnymi, na tak małej przestrzeni 
jak jacht i przez całą dobę uczy pokory i zu-
pełnie inaczej ustawia priorytety życiowe”. 
Kolejną pasją nastolatki jest sztuka, dlatego 
uczęszcza do Liceum Plastycznego w Lu-
blinie. Klasę drugą ukończyła ze średnią 5,0 
i wzorowym sprawowaniem. Podopieczna 
zastanawia się nad losami swojej kariery 
zawodowej. Może wybierze studia o innym 
kierunku np. pedagogika lub psychologia. 
Beata razem z koleżankami z klasy przez 
cały miniony rok chodziła jako wolontariusz 
do przedszkola specjalnego. Dziewczyny 
organizowały tam zajęcia plastyczne i za-
bawy z dziećmi. „Może praca z ludźmi po-
trzebującymi opieki i wsparcia to moje dru-
gie powołanie poza plastyką?” – pyta samą 
siebie nastolatka. 

Wszystkie działania Domu Młodzieży SOS 
mają na celu wszechstronne wsparcie na-
szych podopiecznych w przygotowaniu 
do samodzielnego funkcjonowania w przy-
szłości. Wysiłki te wspiera Fundacja Drzewo 

Mateusz jest studentem drugiego roku 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

DOM MŁODZIEŻY SOS
W LUBLINIE

na kierunku zarządzanie i inżynieria pro-
dukcji. Poza nauką chłopiec angażuje się 
w kolejne projekty. Jest aktywnym honoro-
wym dawcą krwi oraz członkiem zarządu 
Mundurowego klubu HDK im. por. Józefa 
Klarnera. W minionym roku brał udział przy 
rejestracji potencjalnych dawców szpiku 
kostnego, sam był już wcześniej zarejestro-
wany. W 2019 r. ukończył kursy potwierdzo-
ne certyfikatem i stosownymi uprawnienia-
mi trenera personalnego i trenera Fitness 
Aerobik. Od dłuższego czasu chętnie ko-
rzysta z zajęć na siłowni, rozwój fizyczny 
stawiając na równi z rozwojem intelektu-
alnym. Mateusz wkrótce podejmie pracę 
w zlokalizowanych na terenie placówki 
kortach tenisowych. Złożył też podanie 
i jest na liście oczekujących na mieszkanie 
z zasobów miejskich w Lublinie. Jak mówi, 
„udział w tych projektach, i moje zaanga-
żowanie społeczne dają mi możliwość po-
znawania nowych ludzi, rozwoju osobiste-
go, ale też dobrego przygotowania do życia 
zawodowego na przyszłość.”

Bartosz, dzięki finansowemu wsparciu Sto-
warzyszenia SOS Wioski Dziecięce, Fun-
dacji Drzewo i Jutro oraz aktywnej pomocy 
wychowawcy, pod koniec roku 2019 zakoń-
czył remont i modernizację zakupionego dla 
niego mieszkania w bloku. Generalny re-
mont, piękny i praktyczny wystrój oraz wy-
posażenie poszczególnych pomieszczeń 
napawają dumą chłopca, ale dają też dużo 
radości zaangażowanym w to pracownikom 

i Jutro dofinansowując remonty mieszkań 
i wsparcie studentów. 
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placówki. Bartosz poza zaangażowaniem 
w remont własnego mieszkania cały czas 
inwestuje we własny rozwój. W 2019 roku 
ukończył kurs wózków widłowych i kurs la-
kiernika, co w połączeniu ze zdobywaniem 
zawodu stolarza, pozwala mu spokojnie 
patrzeć w swoją przyszłość zawodową. 
W minionym roku ukończył kurs na prawo 
jazdy, a w tym roku podejdzie do egzaminu 
państwowego, by uzupełnić swoje przygo-
towanie do dorosłości. Bartek pełen wigoru 
i optymizmu spokojnie patrzy w przyszłość, 
a jak sam mówi, „odwracanie kolejnych 
kartek w kalendarzu daje mi nadzieję, a nie 
powoduje strachu przed tym, co może się 
jutro, czy pojutrze wydarzyć”. 

Angelika wiosną 2019 r. ukończyła szkołę 
średnią i z powodzeniem zdała egzamin 
dojrzałości. Podjęła pracę wakacyjną w Ho-
landii przy sortowaniu cebulek tulipano-
wych. Zależało jej na każdej godzinie pracy, 
aby zarobić jak najwięcej pieniędzy. Dla na-
stolatki najtrudniejszy był pierwszy tydzień 
pracy, tęsknota za Domem Młodzieży, bra-
tem biologicznym, wychowawcą, koleżan-
kami i kolegami. Zarobione pieniądze pod-
opieczna przeznaczyła na umeblowanie 
domu rodzinnego, który niedawno przy po-
mocy Stowarzyszenia wyremontowała. Na-
stolatka jest cała rozpromieniona, gdy opo-
wiada o swoim domu, w którym zamieszka 
razem z bratem Kamilem. Podczas rozmo-
wy z wychowawcą powiedziała, że „jest 

to jej przystań na całe życie”. W październi-
ku 2019 r. rozpoczęła naukę na wymarzo-
nym kierunku Iberystyki na Uniwersytecie 
Marii Curie – Skłodowskie w Lublinie. Jest 
bardzo pilną studentką, w przyszłości chce 
zostać tłumaczem języka hiszpańskiego. 
Ewa klasę III Liceum Plastycznego w Lubli-
nie ukończyła ze średnią ocen 4,8 i wzoro-
wym sprawowaniem. Dodatkowo uczy się 
języka angielskiego i uczęszcza na kurs 
przygotowawczy do matury z matematyki. 
Całe wakacje pracowała przy pakowaniu 
czekoladek do pudełek. Za zarobione fun-
dusze kupiła swój pierwszy laptop. ,,Gdy-
by nie ten plan na komputer, to nie wsta-
wałabym w wakacje o 5 rano do pracy…
nie jest to łatwe” - mówi Ewa. Zadziwiła 
nas wszystkich, gdy za pierwszym po-
dejściem zdała egzamin na prawo jazdy. 
Zdarzyło się to po raz pierwszy w całej hi-
storii Domu Młodzieży i zawstydziło kilku 
kolegów Ewy. Mimo pracy wakacyjnej, na-
stolatka wygospodarowała czas na zasłu-
żony wypoczynek w Rimini we Włoszech. 
W ramach wycieczki fakultatywnej poje-
chała zwiedzać Barcelonę w Hiszpanii. 
Szkoda, że na zwiedzanie tego pięknego 
miasta miała tyko jeden dzień. „Na pewno 
tam wrócę, ale najpierw matura i wyma-
rzone studia na Akademii Sztuk Pięknych 
w Poznaniu” – mówi Ewa. 

Dom Młodzieży w ciągu roku w Programie 
Opieki Ograniczonej objęła pomocą 25 

osób, w tym 6 studentów i 19 osób pracu-
jących.

W roku sprawozdawczym opiekę w Stowa-
rzyszeniu SOS zakończyło 7 podopiecz-
nych, którzy rozpoczęli w pełni samo-
dzielne dorosłe życie (3 osoby to studenci 
uczelni wyższych, 4 – osoby pracujące). 
Dwie absolwentki uczelni wyższych uzy-
skały tytuł magistra pedagogiki i pracy so-
cjalnej (jedna podjęła pracę w wyuczonym 
zawodzie a druga sprawuje opiekę nad 
swoimi dziećmi). Obie kobiety mieszkają 
we własnościowym mieszkaniu zakupio-
nym przy pomocy Stowarzyszenia SOS. 
Student kontynuuje naukę na IV roku stu-
diów inżynierskich na Uniwersytecie Przy-
rodniczym w Lublinie i jest na liście osób 
oczekujących na mieszkanie z Mieszka-
niowego Zasobu Miasta Lublin. 4 osoby 
pracujące utrzymują stałe zatrudnienie, 
dwoje z nich mieszka we własnym miesz-
kaniu na terenie Lublina (1 mieszkanie 
zakupiono przy pomocy Stowarzyszenia, 
drugie pozyskano z Mieszkaniowego Za-
sobu Miasta Lublin).

DOM MŁODZIEŻY SOS
W LUBLINIE
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Program Umacniania Rodziny „SOS Ro-
dzinie” realizowany w Placówce Wsparcia 
Dziennego „JUTRZENKA” w Lublinie pro-
wadzi swoją działalność nieprzerwanie 
od 15 lat.

• Rodzaje wsparcie dla dzieci i dla ro-
dzin oraz najważniejsze działania 
w procesie wsparcia dziecka i rodziny:

• 92 beneficjentów Programu to dzieci 
(68) i młodzież (24) z 38 rodzin obję-
tych pomocą. W 2019 roku program 
opuściły 4 usamodzielnione rodziny 

• Największą grupę podopiecznych 
programu są dzieci w wieku 6-13 lat 
(45.65%), młodzież powyżej 18 roku 
życia stanowi 26.66 % uczestników 
programu.

• Dzieci w wieku szkolnym uczą się 
w szkołach podstawowych 46 dzieci, 
szkołach średnich 27 osób, studiują 
– 4 osoby.

W Programie ponad 68.41 % rodzin cha-
rakteryzuje średni i wysoki poziom ryzyka 
odseparowania dzieci od rodziców, tzn. 
rodzice niewłaściwie wykonują swoje funk-
cje opiekuńczo-wychowawcze. Dodatkowo 
w rodzinach są złe warunki bytowe, niepeł-
nosprawność rodzica, choroba alkoholowa, 

samotne rodzicielstwo, w tym z powodu 
osadzenia jednego z rodziców w więzieniu. 
Wszystko to nie sprzyja zapewnieniu dzie-
ciom bezpiecznego rozwoju. 

Dlatego tak ważna jest pomoc im oferowa-
na, by mogły prawidłowo się rozwijać emo-
cjonalnie, społecznie, by zapewnić im wła-
ściwą edukację i opiekę zdrowotną. 

• 100% dzieci ma zapewnioną opiekę 
medyczną, wszystkie dzieci posiada-
ją obowiązkowe szczepienia

• 100% rodzin otrzymało wspar-
cie w zakresie opieki nad dziećmi 
i wsparcie psycho-socjalne

• 100% dzieci zostało w swoich rodzi-
nach (brak działań separacyjnych)

Pomoc psychologiczna jest bardzo ważna 
dla dzieci z rodzin dotkniętych choroba al-
koholową, rodzin skonfliktowanych, rodzin 
z przemocą, dlatego w zajęciach indywidu-
alnych z psychologiem brało udział 30 dzie-
ci, a w zajęciach z socjoterapii uczestniczy-
ło 30 dzieci (cykl 20 zajęć).

Stałe wsparcie reedukacyjne zapewnione 
jest w placówkach wsparcia dziennego dla 
37 dzieci. Z grupy dzieci wymagających re-
edukacji 21,62% znacząco poprawiło swoje 
wyniki w nauce.

Ogromną popularnością cieszyły się zaję-
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cia dodatkowe dla dzieci, w tym z gotowa-
nia (20 osób), podczas których dzieci uczyły 
się, jak przyrządzać rożne potrawy z kuchni 
świata. Dzieci podczas zajęć mogły się rów-
nież nauczyć planowania i zarządzania bu-
dżetem domowym poprzez aktywny udział 
w przygotowaniu zajęć kulinarnych.

Rozwój dzieci umożliwiały też inne zajęcia 
dodatkowe: 

Dzięki pomocy darczyńców dla 32 pod-
opiecznych programu udało się zorga-
nizować wypoczynek wakacyjny. Do-
pełnieniem aktywności prowadzonych 
w Programie ”SOS Rodziny” w Lublinie 
było zorganizowanie 3 wyjazdów wakacyj-
nych (Góry Sowie, Karlino, Roztocze) dla 
dzieci i młodzieży. Było to działanie wyjąt-
kowe w swoim charakterze – wzmacniają-
ce efektywność dotychczasowego wspar-

Zajęcia wspierające rozwój zainteresowań  
prowadzone w Placówce Wsparcia Dziennego

Liczba dzieci  
biorących udział  

w zajęciach

Zajęcia indywidualne z psychologiem – 1 x tydz. 6

Zajęcia z psychologiem grupowe – 1 x tydz. 30 

Zajęcia socjoterapeutyczne – 1 x tydz. 30 

Zajęcia plastyczne – 2x tydz. 34

Zajęcia sportowe – 2 x tydz. 34

Zajęcia komputerowe - 2 x tydz. 34

Zajęcia integracyjne z elementami pedagogiki zabawy 3 x tydz. 34

Zajęć dot. praw dziecka – 4 x rok 34

Zajęcia Taekwon-do – 2 x tydz. 30

Zajęcia kuglarskie – 1 x tydz 25

Zajęcia kulinarne – 1 x tydz. 20

Zajęcia edukacyjne (stylizacja urody) – 1 x tydz. 15

Zajęcia terenowe – 1 x tydz. 37



Raport  Roczny 2019 Raport  Roczny 2019 115114

PROGRAM „SOS RODZINIE”  
W LUBLINIE

cia, a także pozwalające wielu dzieciom 
wykonać pierwszy krok ku zmianie obrazu 
siebie, pozwoliła uwierzyć w ich potencjał 
i możliwości – często stłumione przez brak 
wiary we własne siły.

Budowanie relacji to proces bardzo indy-
widualny, a jednocześnie wymagający sys-
tematycznych działań i czasu spędzonego 
wspólnie.

Te wszystkie aktywności przyczyniły się 
do tego, że nasi podopieczni czuli i czują 
się akceptowani, bezpieczni w relacji opar-
tej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Ogromną radość dzieciom sprawił Święty 
Mikołaj, odpowiedział prezentami na 76 li-
stów dzieci oraz akcja „Charytatywna Cho-
inka” przy współpracy z Fundacja Auchan 
podczas, której podopieczni otrzymali 
34 prezenty pod choinkę. Przygotowania 
do Bożego Narodzenia były także okazją 
do wspólnego spędzania czasu dzieci i ro-
dziców objętych pomocą programu pod-
czas 5 warsztatów kulinarnych, w których 
wzięło udział 45 osób. 

By funkcjonowanie rodzin uległo poprawie 
rodzice otrzymywali pomoc zaplanowaną 
wspólnie z nimi w planach rozwoju rodziny 
(100% rodzin ma przygotowany i ewalu-
owany plan). 

PROGRAM „SOS RODZINIE”  
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• 73 % rodzin korzysta z programu doży-
wiania

• 84 % otrzymało wsparcie materialne 
(pomoc ubraniowa, kosmetyki, żywność, 
paczki mikołajkowe, środki czystości, 
chemia, wyprawki szkolne dla dzieci, 
zabawki, słodycze, pościel, meble itp. 
)1 rodzina z programu włączona zosta-
ła do ogólnopolskiej akcji „Szlachetna 
Paczka”. Ponadto udzielano wsparcia 
finansowego rodzinie borykającej się 
z ciężką chorobą przewlekłą (mukowi-
scydoza).

• 12 rodziców skorzystało z warsztatów 
rozwijających umiejętności indywidual-
ne. Z tą myślą przygotowany został cykl 
warsztatów zawodowych i szkoleń, które 
miały pomóc w powrocie na rynek pracy. 
Zajęcia obejmowały techniki malarskie 
i lakiernicze, techniki sprzedaży, a tak-
że umożliwiały zapoznanie się z ele-
mentami procesu rekrutacji. Wszystkie 
zajęcia prowadzone były przez eks-
pertów zewnętrznych. Po zakończeniu 
każdego z warsztatów uczestnicy otrzy-
mywali od firmy AkzoNobel, sponsora 
zajęć certyfikat potwierdzający zdobyte 
umiejętności. Jak podkreślali uczestnicy 
szkoleń „Super było to, że duży nacisk 
położony został na część praktyczną, 
poprzez którą zdobywaliśmy doświad-
czenie cenione na rynku pracy”.

• Wsparcie psychologiczne dla rodziców – 
294 konsultacji w placówkach i w środo-
wisku domowym, 4 szkolenia dotyczące 
kompetencji i umiejętności społecznych 
dla 12 rodziców. Głównym celem dzia-
łania grupy wsparcia było umacnianie 
rodziny w jej prawidłowym funkcjonowa-
niu poprzez rozwijanie kompetencji opie-
kuńczo-wychowawczych, w tym napra-
wę i ochronę więzi emocjonalnych, czy 
zdobycie wiedzy na temat uwarunkowań 
rozwojowych dzieci. Ponadto działanie 
grupy przyczyniły się do budowania ade-
kwatnej samooceny, zwalczania bez-
radności wobec problemu, np. własnej 
choroby czy trudnej sytuacji życiowej, 
a także podjęcie aktywności społecz-
nej i zawodowej. Co więcej, uczestnicy 
spotkań uświadamiali sobie, że ich wła-
sny rozwój może pozytywnie wpłynąć 
na sposób wychowywania dzieci oraz 
na relacje wewnątrz rodziny.

• Z rodzinami pracowaliśmy też w miejscu 
zamieszkania, podczas 200 wizyt domo-
wych. Sytuację rodzin analizowaliśmy 
podczas 51 spotkań z kuratorami sądo-
wymi oraz pracownikami socjalnymi. By-
liśmy też w częstym kontakcie ze szko-
łami, do których uczęszczają dzieci - 69 
spotkań z pracownikami szkół. Współ-
praca pozwoliła odpowiedzieć na wiele 
potrzeb rodzin, miała też duży wpływ 
na efektywność pracy z rodziną.
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Dopełnieniem udzielanego wsparcia dzie-
ciom i rodzinie były również projekty jakie 
realizowaliśmy wspólnie z naszymi partne-
rami i darczyńcami. 

Wspólnie z firmą AkzoNobel zrealizowa-
liśmy projekt „Let’s Colour”. W jego re-
alizację zaangażowaliśmy nie tylko wo-
lontariuszy ale przede wszystkim dzieci 
oraz rodziców korzystających ze wsparcia 
Programu ”SOS Rodzinie”. Projekt umoż-
liwił odmalowanie sal Jutrzenki oraz od-
nowienie i wspaniałe wyposażenie naszej 
kuchni. Wnętrza są teraz jeszcze bardziej 
kolorowe, przytulne i zachęcają do wspól-
nego spędzania czasu, a dzięki nowemu 
wyposażeniu kuchni, możemy organizo-
wać zajęcia kulinarne. Wspólne gotowa-
nie łączy, buduje domową atmosferę, po-
zwala się dzieciom otworzyć. Realizacja 
projektu wspólnie z pracownikami Akzo-
Nobel, wolontariuszami, rodzinami przy-
niosła wszystkim uczestnikom ogromną 
satysfakcję.

Niemniej istotnym był dla nas projekt „Make 
a Change” służący wydobyciu z młodzie-
ży posiadanych przez nią mocnych stron, 
drzemiącego w nich potencjału. Uczył rów-
nież jak dobrze zaprezentować się na ryn-
ku pracy. Dwie nasze podopieczne ujęły 
swoim konkursowym CV jurorów i znalazły 
się w pierwszej piątce konkursu, która pre-
miowana była „wyjazdem życia”. Kaja i Ola 
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mogły podążyć za swoimi marzeniami, 
dokonać zmiany i zrealizować marzenie. 
Dzięki udziałowi w projekcie dziewczyny 
na przełomie kwietnia odwiedziły jeden 
z rezerwatów w Namibii. Wyjazd poprze-
dziło szkolenie fotograficzne w Warszawie. 
Podopieczne „Jutrzenki” spędziły w Afryce 
9 dni. Czas ten spędziły niezmiernie inspi-
rująco obcując z inną, obcą i tajemniczą 
przyrodą, stając się na tę krótką chwilę jej 
częścią, rytmem. Kaja i Ola miały okazję 
rozwinąć swoją wiedzę w zakresie wagi 
ochrony środowiska. Udział w projekcie 
miał znaczący wpływ na podopiecznych 
Stowarzyszenia i pozwolił im na dokona-
nie rzeczywistych zmian w swoim życiu. 
Rozbudził zainteresowanie problematyką 
ochrony przyrody, wrażliwość społeczną, 
jak i pozwolił na nabycie praktycznych 
umiejętności z zakresu fotografii. Jak pod-
kreśla Ola „ to była podróż jej życia, z której 
wraca silniejsza mentalnie i gotowa do dal-
szej pracy nad sobą (nauka języka angiel-
skiego).”

Dzięki wsparciu firmy Allianz udało nam 
się wyremontować salę, w której powstała 
pracownia logopedyczno- multimedialna 
„Pasjomat”. Prowadzone są tam zajęcia z 
dziećmi, młodzieżą i rodzinami w tym 
zajęcia logopedyczne i socjoterapeuty-
czne. „Pasjomat” stał się również miejs-
cem do rozwijania i prezentowania pasji.
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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. 

Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości (art.53 
ust.1) sprawozdanie finansowe Stowarzysze-
nia SOS Wioski Dziecięce w Polsce za rok 
2019 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

WŁADZE STOWARZYSZENIA - ZARZĄD

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.

Współpraca z firmami:
• Program Dobra Firma SOS przeznaczo-
ny dla małych i średnich przedsiębiorstw
• filantropia
• akcje CRM
• eventy
• kartki świąteczne

Wśród partnerów biznesowych wspierają-
cych Stowarzyszenie SOS Wioski 
Dziecięce są firmy i fundacje, bez których 
realizacja naszej misji byłaby niemożliwa 
w tym:

Wszystkie firmy zapraszamy do kontaktu: 
firmy@sos-wd.org

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.

Fundacja Drzewo i Jutro, Kulczyk Foundation, 
Dr Oetker, BorgWarner, Cewe, Henkel, 
Allianz, Procter and Gamble, marka Kasia, 
Kaufland, SC Johnson, Johnson & Johnson, 
Goodman, Krispol, Nivea, Lohmann, NAC, 
Remix, Pepco, Action, Boehringer Ingelheim, 
Nest Bank, TNS, Auchan, Gofin, Hays, 
Balluff, Akzo Nobel, Profi Credit, 
Kraftverkehr Nagel, Prudential, Bank 
Pekao, Fundacja PZU, Fundacja In Spe, 
Fundacja Śnieżki, Fundacja CAFA, 
Fundacja Auchan, Fundacja Stefczyka, 
Fundacja KGHM, Radisson, Marriott, 

Hotel Bristol, GAEU,AGC Glass,
Samsung, Chris, Vaillant, Krispol, Disney



Raport  Roczny 2019120

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce 
 ul. Niedźwiedzia 39, 02-737 Warszawa

 
tel. 22 622 16 72

email: info@sos-wd.org
KRS 0000 056 901

Numer konta
07 1240 6247 1111 0000 4975 0683

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

www.wioskisos.org


