
System profilaktyki i opieki 

nad  dzieckiem i rodziną 

w Gminie Sawin



Gmina Sawin zajmuje powierzchnię 19 020  ha, na terenie której znajduje się 28 

miejscowości  skupionych w 19 sołectwach, zamieszkuje w niej około 6 tys. 

mieszkańców. Położenie Gminy usytuowane jest w pasie strefy nadgranicznej 

przy trasie 812 łączącej Chełm -Włodawę.



Problemy dotyczące funkcjonowania 

rodzin w Gminie Sawin

 Bezrobocie

 Migracje zarobkowe

 Przemoc domowa

 Alkoholizm

 Niewydolność rodziców w sprawowaniu 

opieki nad dziećmi 

 Niepełnosprawność



Gmina Sawin realizuje zadania z zakresu profilaktyki i opieki nad 

dzieckiem i rodziną dzięki wsparciu i pomocy wielu instytucji
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Zadania opieki nad dzieckiem i rodziną w Gminie Sawin są realizowane przede 

wszystkim przez instytucje pomocy społecznej (Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy), 

placówki oświatowe i kulturalne oraz organizacje pozarządowe działające na 

rzecz rodzin
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GMINNY OŚRODEK POMOCY 

SPOŁECZNEJ W SAWINIE

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Sawinie swoim 

działaniem otacza opieką 
około 1100 osób udzielając 
wsparcia w różnych 

formach min.:

 zasiłki stałe, 

okresowe, celowe, 

pomoc rzeczowa.

 dożywianie uczniów 

w szkołach

 specjalistyczne 

usługi opiekuńcze

 praca socjalna



WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

W SAWINIE

Warsztaty Terapii Zajęciowej powstały w 2003 roku dla 20 osób 
niepełnosprawnych. W placówce prowadzona jest: rehabilitacja społeczna, 
zawodowa, przygotowanie do życia w środowisku lokalnym, kształtowanie 
umiejętności różnych czynności dnia codziennego, rozwijanie zainteresowań i 
uzdolnień w czterech pracowniach (gospodarstwa domowego, krawieckiej, 
poligraficznej i stolarskiej). Dzięki prowadzonej rehabilitacji usamodzielniono 
cztery osoby, które pracują na otwartym rynku pracy (1 mężczyzna, 3 kobiety).



SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

W dniach 7 – 8 grudnia 2006 roku 

w Zespole Szkół w Sawinie zorganizowano 

spotkanie osób niepełnosprawnych z terenu 

Gminy Sawin z przedstawicielami Instytucji –

PFRON w Lublinie, PCPR w Chełmie, GOPS 

w Sawinie, pracodawców i władz 

samorządowych oraz organizacji 

pozarządowych w sprawie tworzenia 

Spółdzielni Socjalnej. 

W spotkaniu udział wzięło 45 osób 

niepełnosprawnych zainteresowanych 

podjęciem pracy.  Przedstawione im zostały 

zasady tworzenia, finansowania, funkcjonowania 

spółdzielni. Spotkanie było początkiem dalszej 

aktywizacji osób niepełnosprawnych



ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 

W SAWINIE

Środowiskowy Dom Samopomocy 
funkcjonuje od grudnia 2006 roku, jest 
placówką wsparcia dziennego dla 15 osób z 
zaburzeniami psychicznymi. Wspiera osoby 
niepełnosprawne oraz ich rodziny.  Celem 
ŚDS jest zmniejszenie skutków 
niepełnosprawności w sferze zdrowia 
psychicznego poprzez prowadzenie: 

 treningów umiejętności samoobsługowych  

i zaradności życiowej,

 treningów umiejętności społecznych 

i  interpersonalnych,

 treningów umiejętności spędzania czasu 

wolnego,

 terapię zajęciową,

 rehabilitację ruchową



GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
wspiera rodziny z problemem alkoholowym poprzez finansowanie pracy  
psychologa - trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie 
oraz pracy  terapeuty uzależnień z Oddziału Odwykowego, który 
systematycznie od czterech  lat prowadzi indywidualną terapię odwykową, 
diagnozuje i udziela profesjonalnego wsparcia dla rodzin i osób uzależnionych 
od alkoholu. Dzięki  tym działaniom powstała grupa  AA prowadzona przez 
Chełmskie Stowarzyszenie.

W bieżącym roku prowadzono 21 postępowań administracyjnych w 
kierunku przymusowego leczenia odwykowego. 

W latach 2002 -2007 terapię na oddziałach odwykowych odbyło 19 osób. W 
2006 roku specjaliści udzielili 238 porad.

Z w/w środków finansowane są również programy profilaktyczne 
realizowane w szkołach na terenie gminy, Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz 
placówkach kulturalnych.

Ponadto ze środków Komisji prowadzona   jest bieżąca działalność  
Świetlicy Socjoterapeutycznej np. opłaty za energię,  telefon, środki czystości , 
materiały do zajęć z dziećmi, drobny sprzęt i wyposażenie.



GMINNY OŚRODEK KULTURY

W SAWINIE

 Organizowanie warsztatów 

z twórcami ludowymi oraz warsztatów 

muzycznych (nauka gry na gitarze)

 Prowadzenie grupy modelarskiej

 Organizowanie imprez kulturalnych 

(Wieczór Kolęd, Wieczór Papieski, 

Powitanie Wiosny, Turniej Sołectw, Noc 

Świętojańska, Rodzinne Festyny Letnie, 

Dni Sawina, Biegi Niepodległościowe, 

Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek



ZESPÓŁ SZKÓŁ W SAWINIE

 Organizowanie 
zawodów sportowych, 
wyjazdów na basen

 Prowadzenie Szkolnego 
Koła „Caritas”, 
Uczniowskiego Klubu 
Sportowego, zespołu 
tanecznego „Grejs”, 
Szkolnego Koła 
Turystycznego „Dreptak”  
oraz sekcji zapaśniczej

 Organizowanie spotkań 

i imprez 
okolicznościowych



SZKOŁA PODSTAWOWA 

IM. JANA PAWŁA II W CZUŁCZYCACH

 Realizowanie programów 
profilaktycznych

 Organizowanie zawodów 
sportowych, Parafiady, 
zajęć plastycznych i 
teatralnych

 Organizowanie 
obchodów Święta Szkoły 
i świąt okazjonalnych

 Współpraca ze 
Stowarzyszeniem Polsko 
– Włoskim w Folonice 
(zorganizowanie 
dziesięciodniowego 
wyjazdu do Włoch)



SZKOŁA PODSTAWOWA 

W WÓLCE PETRYŁOWSKIEJ

 Organizowanie 

obchodów Święta 

Szkoły oraz świąt 

okazjonalnych

 Prowadzenie grupy 

turystycznej



SZKOŁA PODSTAWOWA 

W BUKOWEJ WIELKIEJ

 Realizowanie 

programów 

ekologicznych 

 Organizowanie 

spotkań z twórcami 

ludowymi

 Organizowanie zajęć 

plastycznych 

i teatralnych



STOWARZYSZENIE KOBIET

GMINY SAWIN

 Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin jest organizacją 
pozarządową powstałą w 2002 roku. Skupia około 20 
kobiet reprezentujących różne zawody

 Od początku swojej działalności prowadziło działania 
mające na celu wsparcie dzieci i ich rodzin.

 W strukturze Stowarzyszenia Kobiet Gminy Sawin 
funkcjonuje Świetlica Socjoterapeutyczna  udzielająca 
wsparcia dla ok. 300 dzieci w ciągu roku .



Świetlica Socjoterapeutyczna 

w Sawinie



W Świetlicy Socjoterapeutycznej 

prowadzone są różne formy zajęć:

 Terapia logopedyczna

 Terapia psychologiczna 

 Konsultacje z lekarzem 
psychiatrą, pedagogiem, 
pracownikiem socjalnym

 Terapia zajęciowa, 
teatroterapia

 Zajęcia rehabilitacyjne, 
hipoterapia

 Gry, zabawy, konkursy

 Wycieczki, rajdy

 Spotkania 
okolicznościowe



W latach 2002 – 2007 

Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin 

pozyskało kwotę 341 040 zł.

Zdecydowana większość projektów 

realizowana była w Świetlicy 

Socjoterapeutycznej w Sawinie



2002 rok
W 2002 roku Stowarzyszenie Kobiet 

Gminy Sawin zrealizowało 

3 projekty i otrzymało dotację 

w wysokości 48 000 zł



Projekty realizowane w 2002 roku

Źródło 

finansowania

Nazwa

projektu

Kwota 

dotacji

(zł)

Cel projektu

Polska 

Fundacja 

Dzieci i 

Młodzieży

„Forum 

młodych 

dziennikarzy”

15 000  integracja młodzieży z terenu gminy Sawin

 zainteresowanie młodych ludzi problemami lokalnymi

 kształtowanie umiejętności wyrażania myśli, 

zapoznanie z różnymi formami dziennikarskimi

 wyrównywanie szans edukacyjnych młodzież wiejskiej

PFRON „Sprawność –

kondycja –

zdrowie”

8 000  zorganizowanie integracyjnej imprezy sportowej

 rozbudzenie zainteresowań sportowych

 wyrobienie nawyków zdrowego stylu życia

 przezwyciężanie barier psychologicznych osób 

niepełnosprawnych

Lubelski 

Urząd 

Wojewódzki

Grupa 

wsparcia

25 000  Utworzenie i prowadzenie grupy wsparcia dla osób 

psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo oraz 

ich rodzin



POLSKA FUNDACJA DZIECI I MŁODZIEŻY

Projekt „ FORUM MŁODYCH DZIENNIKARZY”

Projekt „Forum Młodych Dziennikarzy” miał na celu integrację młodzieży z 

terenu Gminy Sawin oraz zainteresowanie młodych ludzi problemami 

lokalnymi, kształcenie umiejętności wyrażania myśli, zapoznanie z różnymi 

formami dziennikarskimi. 

Działania w ramach projektu rozpoczął cykl wykładów i warsztatów mający 

na celu zapoznanie młodzieży z różnorodnością gatunków 

publicystycznych.

Uczestnicy projektu :

 Wzięli udział w Forum Edukacyjnym

„Przyjazna Szkoła 2002” w Warszawie

 Odwiedzili studio telewizyjne TVN 24,

redakcję „Dziennika Wschodniego” 

oraz studio chełmskiego radia 

„BON - TON”



W trakcie realizacji projektu „Forum Młodych 

Dziennikarzy” powstał ciekawy materiał 

reporterski. Wydano sześć numerów gazetki pod 

nazwą „My Młodzi” informującej o lokalnych 

problemach. W projekcie wzięło udział 18 osób w 

wieku od 14 do 20 lat , byli to uczniowie z  różnych 

szkół: podstawowej, gimnazjum, szkoły 

zawodowej, średniej oraz studentka.



GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB 

Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
Z inicjatywy Stowarzyszenia Kobiet Gminy 
Sawin w 2002 roku powstała Grupa 
Wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi. Lubelski Urząd Wojewódzki 
w Lublinie  przyznał dotację  na ten cel w 
wysokości 25 000 zł. 

Od grudnia 2002 roku dziesięcioosobowa 
grupa osób została objęta pomocą w 
formie specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi. Obecnie grupa ta liczy 32 
osoby. Zajęcia prowadzone są przez pięć 
dni w tygodniu, w dwóch grupach 
wiekowych, przez wykwalifikowaną kadrę 
wolontariuszy i osób zatrudnionych w 
ramach umowy zlecenia, tj. lekarza 
psychiatrę, psychologów, pedagogów, 
pracownika socjalnego, instruktora muzyki 
i terapeutę zajęciowego.



2003 rok
W 2003 r. Stowarzyszenie Kobiet 

Gminy Sawin zrealizowało 

3 projekty i otrzymało dotację 

w wysokości 34 110 zł



Projekty realizowane w 2003 roku

Źródło 

finansowania

Nazwa 

projektu

Kwota 

dotacji

(zł)

Cel projektu

Polska 

Fundacja 

Dzieci i 

Młodzieży

„Drzwi 

szeroko 

otwarte”

7 800  integracja środowiska dzieci, młodzieży, osób 

starszych z terenu gminy Sawin

 rozwijanie pasji i zainteresowań 

 prowadzenie warsztatów artystycznych 

(rzeźba, haft, rysunek, wyroby z gliny)

Fundacja Dom 

Europy

„Wspólnie 

zadbajmy 

o jakość 

życia”

4 310  utworzenie boiska i placu zabaw na Osiedlu 

Słonecznym w Sawinie 

Lubelski 

Urząd 

Wojewódzki

Grupa 

wsparcia dla 

osób z 

zaburzeniami 

psychicznymi

22 000  wsparcie psychologiczne, psychiatryczne, 

pedagogiczne oraz socjalne

 prowadzenie terapii zajęciowej, rehabilitacji 

ruchowej oraz zajęć muzycznych i kulinarnych

 organizowanie imprez integracyjnych



2004 rok
W 2004 roku Stowarzyszenie Kobiet 

Gminy Sawin otrzymało dotację 

w wysokości 40 900 zł

na realizację 5 projektów



Projekty realizowane w 2004 roku

Źródło 

finansowania

Nazwa 

projektu

Kwota 

dotacji

(zł)

Cel projektu

PFRON 11 500  wyposażenie siłowni w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny, 

który został użyczony Zespołowi Szkół w Sawinie

 propagowanie zdrowego stylu życia 

ROPS

w Lublinie

Prowadzenie 

Świetlicy

2 000  zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci 

korzystających ze świetlicy

 zakup telewizora

Fundacja 

Bankowa im. 

Mariana 

Kantona

Prowadzenie 

Świetlicy

4 000  zakup sprzętu komputerowego 

B. E. L. Rossi Darowizna 1 400  darowizna na rzecz dzieci niepełnosprawnych

Lubelski 

Urząd 

Wojewódzki

Grupa 

wsparcia …

22 000  wsparcie psychologiczne, psychiatryczne, pedagogiczne 

oraz socjalne

 prowadzenie terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej 

oraz zajęć muzycznych i kulinarnych

 organizowanie imprez integracyjnych



2005 rok
W 2005 r. Stowarzyszenie Kobiet 

Gminy Sawin otrzymało dotację 

w wysokości 41 500 zł

na realizację 5 projektów



Projekty realizowane w 2005 roku

Źródło 

finansowania 

Nazwa 

projektu 

Kwota 

dotacji

(zł)

Cel projektu

ROPS 

w Lublinie 

„Chcemy 

być 

trzeźwi”

2 500  poprawa jakości życia dzieci z rodzin z problemem 

alkoholowym

 zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji

 propagowanie zdrowego stylu życia bez używek

 stworzenie większych szans w dostępie do edukacji

ROPS 

w Lublinie 

„Praca z 

rodzicami 

dzieci … „

3 000  prowadzenie terapii dzieci i rodzin dotycząca nabywania 

umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, 

podnoszenia poczucia własnej wartości

 działania z zakresu wychowania w trzeźwości, profilaktyki

 prowadzenie pozalekcyjnych działań świetlicowych 

 wspieranie rodzin dysfunkcyjnych

Lubelski 

Urząd 

Wojewódzki

Grupa 

wsparcia 

…

22 000  wsparcie psychologiczne, psychiatryczne, pedagogiczne 

oraz socjalne

 prowadzenie terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej oraz 

zajęć muzycznych i kulinarnych

 organizowanie imprez integracyjnych



Projekty realizowane w 2005 roku

Źródło 

finansowania 

Nazwa 

projektu 

Kwota 

dotacji

(zł)

Cel projektu

Polska 

Fundacja 

Dzieci 

i Młodzieży

„Z 

przeszłością 

w przyszłość”

7 000  rozpowszechnienie wśród dzieci i młodzieży potrzeby 

poznawania i kultywowania rodzimych tradycji, 

poznawania lokalnej historii i przekazywania jej kolejnym 

pokoleniom

 nawiązanie więzi i współpracy międzypokoleniowej

 pokazanie młodym osobom nowych dróg rozwoju 

intelektualnego i ruchowego

 pożyteczne i ciekawe zagospodarowanie czasu 

wolnego

Fundacja im. 

Stefana 

Batorego

„Żwirek i 

Muchomorek –

z przyjacielem 

łatwiej!”

7 000  integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z ich 

rówieśnikami 

 wsparcie specjalistyczne – konsultacje z lekarzem 

psychiatrą, psychologiem, logopedą, pedagogiem, 

pracownikiem socjalnym, rehabilitantem 

 Organizowanie spotkań i wycieczek integracyjnych



POLSKA FUNDACJA DZIECI I MŁODZIEŻY

PROJEKT: 

„ Z PRZESZŁOŚCIĄ W PRZYSZŁOŚĆ”
WYSOKOŚĆ DOTACJI: 7 000,00 zł

GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

 Nawiązanie więzi i współpracy 
międzypokoleniowej

 Kultywowanie tradycji i wierzeń regionalnych

 Pożyteczne i ciekawe zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieciom i młodzieży



Do realizacji projektu zaproszono lokalnych 

twórców ludowych, którzy przeprowadzili:

 Zajęcia kulinarne (wzięło w nich 

udział 18 osób)

 Warsztaty wyplatania ze sznurka

(16 osób)

 Warsztaty haftu krzyżykowego 

(24 osoby)

 Warsztaty tkackie (20 osób)

 Warsztaty wikliniarskie (24 osoby)

 Warsztaty malarskie (13 osób)

 Zajęcia plastyczne  (42 osoby)



W ramach projektu  „Z przeszłością w przyszłość” 

zorganizowano:

 Wycieczkę do Lublina, w której 

wzięło udział 40 osób

 Wycieczkę do Sobiboru, na którą 

pojechały 34 osoby

 Konkurs recytatorski poezji twórców 

ludowych, w którym uczestniczyło 26 

osób

 Zwiedzanie Skansenu „Świat staroci 

pana Józefa” (21 osób)

 Warsztaty taneczno – muzyczne  

(16 dzieci)



Podsumowaniem projektu był Gminny Przegląd Kolęd i 

Jasełek „Nad światem cicha noc”. W imprezie uczestniczyło 

wielu gości, przedstawiciele samorządu, księża, dyrektorzy 

i kierownicy jednostek organizacyjnych, sponsorzy, twórcy 

ludowi, rodzice i dziadkowie występujących dzieci.



FUNDACJA IM. STEFANA BATOREGO

PROJEKT:

„ ŻWIREK I MUCHOMOREK 

– Z PRZYJACIELEM ŁATWIEJ ! ”

KWOTA DOTACJI: 7 000,00 zł

Projekt miał na celu integrację dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej z ich rówieśnikami.



Osoby niepełnosprawne wraz ze swoimi 

rówieśnikami:

 Odrabiali prace domowe

 Brali udział w zajęciach plastycznych

 Ćwiczyli pod nadzorem rehabilitanta 

 Uczestniczyli w zajęciach    

prowadzonych przez logopedę

i psychologa

 Przygotowywali małe przedstawienia 

 Wspólnie bawili się oraz brali udział 

w konkursach

Zajęcia odbywały się dwa 
razy w tygodniu po 4 godziny. 

W projekcie udział wzięło 15 
dzieci niepełnosprawnych

i około 40 dzieci sprawnych.



W ramach projektu  „Żwirek i Muchomorek”

– z przyjacielem łatwiej! zorganizowano:

 Wycieczkę do Zamościa, podczas 

której 47 dzieci zwiedziło stare 

miasto oraz ZOO  

 Wycieczkę do Lublina, w której 

wzięło udział 40 osób, zwiedziły 

stare miasto oraz Muzeum Wsi 

Lubelskiej 

 Wyjazd do kina „Zorza” ( wyjechało 

38 dzieci)



2006 rok
W 2006 r. Stowarzyszenie Kobiet 

Gminy Sawin otrzymało dotację 

w wysokości 64 730 zł

na realizację 8 projektów



Projekty realizowane w 2006 roku

Źródło 

finansowania

Nazwa 

projektu

Kwota 

Dotacji

(zł)

Cel projektu

Fundacja 

Wspomagania 

Wsi

„Wstąp do 

nas”

16 310  utworzenie świetlicy wiejskiej we wsi Łowcza 

Kolonia

 Integrację środowiska wiejskiego 

 Zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży 

wiejskiej po przez dostęp do Internetu

 Zapobieganie marginalizacji osób bezrobotnych i 

niepełnosprawnych ze środowiska wiejskiego

 Rozwój grup wolontariatu

 Nawiązanie współpracy międzypokoleniowej

 Włączenie młodzieży do działań na rzecz 

środowiska lokalnego

Fundacja 

Wspomagania 

Wsi

„Ciekawi 

ludzie są 

wśród nas”

1 920  zapoznanie dzieci i młodzieży z ciekawymi ludźmi 

z regionu Gminy Sawin

 ciekawe i pożyteczne zagospodarowanie czasu 

wolnego dzieciom i młodzieży podczas ferii 

zimowych



Projekty realizowane w 2006 roku

Źródło 

finansowania

Nazwa 

projektu

Kwota 

Dotacji

(zł)

Cel projektu

ROPS w 

Lublinie 

„Tacy sami” 2 000  integracja i aktywizacja dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej

 poprawa dostępu do specjalistycznego 

poradnictwa

ROPS w 

Lublinie

„Uzależnieni

om NIE!”

3 000  poprawa jakości życia dzieci z problemem 

alkoholowym

 propagowanie zdrowego stylu życia bez używek

 prowadzenie programów profilaktycznych

 prowadzenie punktu konsultacyjnego

ROPS w 

Lublinie 

„Krok w 

przyszłość”

3 000  pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego 

dzieciom i młodzieży

 zminimalizowanie różnic między młodzieżą ze 

wsi i miasta

 zapobieganie wykluczeniu społecznemu i 

marginalizacji



Projekty realizowane w 2006 roku

Źródło 

finansowania

Nazwa 

projektu

Kwota 

Dotacji

(zł)

Cel projektu

Fundacja 

Wspomagania 

Wsi

„Z 

dinozaurem 

za Pan 

Brat”

3 000  ciekawe i pożyteczne zagospodarowanie czasu 

letniego wypoczynku dzieciom i młodzieży

 przybliżenie stworzeń żyjących w czasach 

prehistorycznych oraz rosnących w tamtych 

czasach roślin

Lubelski Urząd 

Wojewódzki

Grupa 

wsparcia …

23 000  wsparcie psychologiczne, psychiatryczne, 

pedagogiczne oraz socjalne

 prowadzenie terapii zajęciowej, rehabilitacji 

ruchowej oraz zajęć muzycznych i kulinarnych

 organizowanie imprez integracyjnych

Ministerstwo 

Pracy i Polityki 

Społecznej

„Świetlica, 

praca, staż”

12  500  doposażenie świetlicy w sprzęt komputerowy, 

sprzęt nagłaśniający, rzutnik multimedialny i ekran

 zorganizowanie letniego wypoczynku dzieciom i 

młodzieży

 zorganizowanie wycieczki do Warszawy 



Fundacja Wspomagania Wsi

- projekt: „WSTĄP DO NAS”

kwota dotacji – 16 310 zł

Projekt miał na celu:

 Integrację środowiska wiejskiego – dzieci, młodzieży oraz osób 
dorosłych

 Zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej poprzez 
dostęp do Internetu

 Zapobieganie marginalizacji osób bezrobotnych i 
niepełnosprawnych ze środowiska wiejskiego

 Rozwój grup wolontariatu

 Nawiązanie współpracy międzypokoleniowej

 Włączenie młodzieży do działań na rzecz środowiska lokalnego



W ramach projektu:

Powstała  świetlica we wsi Łowcza  Kolonia wyposażona 

w komputery z dostępem do Internetu. Świetlica jest miejscem 

spotkań całej społeczności wiejskiej, gdzie można ciekawie

i pożytecznie spędzić czas wolny. Dzieci i młodzież mogą 

korzystać z pomocy w nauce i odrabianiu prac domowych oraz 

uczestniczyć w zajęciach plastycznych, spotkaniach z ciekawymi 
ludźmi. Rolnicy oraz osoby bezrobotne w świetlicy zdobywają 

wiedzę w zakresie korzystania ze sprzętu komputerowego 

i Internetu.



FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI

Projekt: „ Ciekawi ludzie są wśród nas

Celem projektu było zapoznanie dzieci  i młodzieży z ciekawymi 
ludźmi z naszego regionu. 

Do udziału w projekcie zaproszono:

 lokalnego malarza 

 pszczelarza i producenta świec woskowych   

 właściciela skansenu „Świat staroci Pana Józefa”

 uczestniczkę WTZ.



W ramach projektu odbyły się:

 Warsztaty malarskie, w których wzięło 

udział 15 dzieci

 Warsztaty wytapiania świeczek z wosku  

pszczelego, w których uczestniczyło 15 osób

 Zajęcia kulinarne, na których pieczono 

pierogi z kaszą, słodkie rogaliki (16 dzieci)

 Zajęcia plastyczne (30 dzieci)

 Spotkanie z właścicielem lokalnego 

skansenu pod nazwą „Świat staroci Pana 

Józefa” (wzięło w nim udział 16 dzieci)



Projekt „Ciekawi ludzie są wśród nas” zapewnił 

dzieciom i młodzieży bezpieczne i ciekawe spędzenie 

ferii zimowych. W projekcie udział wzięło 50 osób –

dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i przedszkolnym.



FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI

Projekt: „ Z DINOZAUREM ZA PAN BRAT ”

Kwota dotacji: 3 000,00 zł

Celem projektu było:

- ciekawe i pożyteczne zagospodarowanie 

letniego wypoczynku dzieciom i młodzieży,

- przybliżenie stworzeń żyjących w czasach  

prehistorycznych oraz roślin rosnących w tamtych 
czasach.



W ramach projektu zorganizowano:

 Konkursy

 Zajęcia plastyczne

 Quizy i zabawy

 Wystawę prac

 Wycieczkę do Kopalni Krzemienia  

Pasiastego w Krzemionkach i Parku 

Jurajskiego w Bałtowie, w której wzięło 

udział  52 osoby



Projekt „ Z dinozaurem za pan brat” okazał się bardzo atrakcyjna formą 

spędzenia wolnego czasu przez dzieci i młodzież, a wycieczka do 

Bałtowskiego Parku Jurajskiego pozostała niezapomnianą wakacyjną 

przygodą dla większości wychowanków. W projekcie udział wzięło 66 dzieci.



REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI 

SPOŁECZNEJ W LUBLINIE

PROJEKTY:

- „ Krok w przyszłość ” – 3 000 zł

- „ Tacy sami ” – 2 000 zł

- „ Uzależnieniom NIE ” – 3 000 zł



„KROK W PRZYSZŁOŚĆ”
Organizacja i prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Dzieci i młodzież w ramach projektu uczestniczyły w:

 Zajęciach plastycznych prowadzonych przez terapeutę 
zajęciowego, zajęciach profilaktycznych

 Konkursach, grach i zabawach

 Zajęciach z zakresu obsługi komputera

 Terapii logopedycznej i psychologicznej

 Wycieczkach, rajdach



„TACY SAMI” -

działania zapobiegające izolacji i marginalizacji osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy projektu:

 Korzystali z pomocy przy nauce i odrabianiu prac domowych

 Brali udział w wycieczkach i rajdach – 42 dzieci,

 Korzystali z pomocy logopedy (14 dzieci) oraz lekarza 
psychiatry (5 dzieci i ich rodzice)



UZALEŻNIENIOM NIE ! –
Pozaszkolne programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

alternatywne wobec uzależnień.

W projekcie  wzięło udział 96 dzieci, które uczestniczyły w:

♦ Zajęciach plastyczno – artystycznych, w trakcie których wykonano rysunki  

na szkle, gobeliny ścienne, gazetki ścienne itp.

♦ Grach i zabawach planszowych

♦ Grach i zabawach ruchowych oraz konkursach

♦ Pogadankach i programach profilaktycznych

♦ Konsultacjach psychologicznych, pedagogicznych (ze wsparcia specjalistów   

skorzystało 28 osób)



Rządowy Program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej –

„Świetlica, Praca i Staż. Socjoterapia 

w środowisku wiejskim”.

.
Świetlica Socjoterapeutyczna 

w 2006 roku wygrała konkurs  na 

wzorcową świetlicę wiejską w 

województwie lubelskim i została 

nagrodzona  dotacją w wysokości 

12.500 zł. W ramach tych środków 

zakupiony został: rzutnik 

multimedialny, ekran, kamera, 

laptop oraz sprzęt nagłaśniający. 

44 osoby pojechały na wycieczkę 

do Warszawy. W projekcie, 

trwającym od 01.10.2006 r.  do 

31.12.2006 r. wzięło udział  96 osób 

– dzieci w wieku od 5 do 16 lat.



W ramach programu „Świetlica – Praca – Staż. Socjoterapia w 
środowisku wiejskim” Świetlica Socjoterapeutyczna w Sawinie 
zorganizowała „Dni otwarte”. Świetlicę odwiedzili miedzy innymi  
przedstawiciele ROPS w Lublinie, dzieci i kadra Świetlicy 
Terapeutycznej w Chełmie oraz goście z Ukrainy, którzy przyjechali 
do Sawina na konferencję w ramach projektu „Łączy nas 
niepełnosprawność”.



2007 rok
W 2007 roku Stowarzyszenie Kobiet 

Gminy Sawin otrzymało dotację 

w wysokości 111 800 zł

na realizację 7 projektów



Projekty realizowane w 2007 roku

Źródło 

finansowania

Nazwa 

projektu

Kwota 

Dotacji

(zł)

Cel projektu

ROPS w 

Lublinie

„Wyjdź z 

domu”

3 000  integracja osób niepełnosprawnych ze 

środowiskiem lokalnym

 utworzenie klubu twórczości artystycznej

ROPS w 

Lublinie 

„Używki do 

kosza”

4 500  zmniejszenie liczy młodzieży zagrożonej 

marginalizacją 

 organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży

 prowadzenie programów profilaktycznych

ROPS w 

Lublinie 

„Kto co lubi” 2 500  utworzenie kółek zainteresowań – plastyczne, 

teatralne, ruchowe i muzyczne

ROPS w 

Lublinie 

„Razem 

raźniej”

2 500  utworzenie punktu konsultacyjnego (porady 

psychologa, logopedy, pedagoga, pracownika 

socjalnego)

 zwiększenie świadomości rodziców na temat 

przyczyn trudności szkolnych występujących u ich 

dzieci



Zestawienie dotacji – 2007 rok

Źródło 

finansowania

Nazwa 

projektu

Kwota 

Dotacji

(zł)

Cel projektu

Fundacja im. 

Stefana 

Batorego

„Nasi 

przyjaciele”

10 000  prowadzenie rehabilitacji ruchowej, muzykoterapii 

oraz teatroterapii  dla dzieci młodzieży 

niepełnosprawnej

Ministerstwo 

Pracy i Polityki 

Społecznej 

„Razem z 

rodziną „

66 300  zwiększenie świadomości rodziców na temat potrzeb 

i możliwości rozwojowych ich dzieci

 zwiększenie wiedzy rodziców na temat form pracy z 

dzieckiem

 zdobycie umiejętności obserwacji własnego dziecka

 zdobycie umiejętności przez rodziców i dzieci 

współdziałania w grupie

 zapobieganie powstania i pogłębiania się dysfunkcji 

rodzin

Lubelski 

Urząd 

Wojewódzki

Grupa wsparcia 

dla osób z 

zaburzeniami 

psychicznymi

23 000  wsparcie psychologiczne, psychiatryczne, 

pedagogiczne oraz socjalne

 prowadzenie terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej 

oraz zajęć muzycznych i kulinarnych

 organizowanie imprez integracyjnych



MINISTERSTWO PRACY 

I POLITYKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ

PROJEKT:

„RAZEM Z RODZINĄ”
– szeroko rozumiana praca z rodziną dziecka w palcówkach 

opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego

Projekt adresowany jest do rodziców dzieci 

z trudnościami szkolnymi. 

Realizowany jest w Świetlicy Socjoterapeutycznej 

w Sawinie w okresie od 01.09.2007 r. do 30.12.2007 r.



CELE PROJEKTU:

 Zmniejszenie liczby młodzieży zagrożonej 
marginalizacją

 Zwiększenie świadomości rodziców na temat 
potrzeb i możliwości rozwojowych ich dzieci

 Zwiększenie wiedzy rodziców na temat form 
pracy z dziećmi

 Zdobycie umiejętności obserwacji własnego 
dziecka 

 Zdobycie umiejętności (przez rodziców i dzieci) 
współdziałania w grupie

 Zapobieganie powstania i pogłębiania się 
dysfunkcji rodzin



W ramach projektu „Razem z rodziną”:

 Zatrudniono specjalistów 

(psychologa, lekarza, psychiatrę, 
pedagoga, terapeutę, 
rehabilitanta), którzy rozpoczęli 
prace w kierunku zdiagnozowania 
problemów rodziny. 
Zdiagnozowanych zostało 16 
środowisk przez psychologa 

i 6 przez lekarza psychiatrę.

 Doposażono świetlicę 

w sprzęt komputerowy i pomoce 
naukowe (programy do terapii 

logopedycznej, gry   edukacyjne, 
zabawki  dydaktyczne, ksiązki, 

test psychologiczny)



REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI 

SPOŁECZNEJ W LUBLINIE

PROJEKTY:

 „Wyjdź z domu” – 3 000 zł

 „Używki do kosza!” – 4 500 zł

 „Kto co lubi” – 2 500 zł

 „Razem raźniej” – 2 500 zł



„WYJDŻ Z DOMU”
działania zapobiegające izolacji i marginalizacji osób 

niepełnosprawnych

W ramach projektu:

 Z porad psychologa skorzystało14 

osób, z konsultacji lekarza psychiatry 

skorzystało 12 osób

 Został utworzony klub twórczości 

artystycznej („galeria”), w którym są 

prezentowane prace uczestników 

projektu, min: obrazy ze skóry, 

gobeliny, kwiaty z folii, wytwory 

origami.

 Osoby niepełnosprawne 

uczestniczyły w rajdzie rowerowym 

do stadniny koni w Bukowie Małej 

oraz ognisku integracyjnym



„UŻYWKI DO KOSZA”
- program z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych

W ramach projektu prowadzone 

są różne formy zajęć:

 Zajęcia plastyczne, w trakcie 

których dzieci min. malują plakaty 

promujące zdrowy styl życia, robią 

biżuterię

 Gry i zabawy edukacyjne – gry 

planszowe, zabawy integrujące 

grupę

 Ćwiczenia gimnastyczne, 

 Konkursy o tematyce 

profilaktycznej,

Ogniska i zabawy na świeżym 

powietrzu



„KTO CO LUBI” 
- pomoc w organizowaniu różnorodnych form wsparcia,

a zwłaszcza w organizacji i prowadzeniu placówek wsparcia dziennego

W ramach projektu w świetlicy 

przeprowadzono wiele ciekawych 

zajęć min:

 Zajęcia ruchowe – zabawy 

integracyjne,  ćwiczenia ogólno-

usprawniające,

 Konkursy plastyczne oraz konkursy 

z zakresu wiedzy ogólnej

 Zajęcia plastyczne – obrazki 

malowane pastelami, figurki z origami, 

koszyczki z papierowej wikliny

 Zajęcia z biblioterapii – bajki 

relaksacyjne, historyjki pisane 

wyobraźnią

 Rajdy rowerowe i piesze



„ RAZEM RAŻNIEJ! ”
- wspieranie działań na rzecz dzieci i rodzin zagrożonych 

wykluczeniem społecznym

CELE PROJEKTU:

 Zmniejszenie liczby młodzieży zagrożonej 
marginalizacją 

 Zwiększenie świadomości rodziców na temat potrzeb

i możliwości rozwojowych ich dzieci

 Zwiększenie wiedzy rodziców na temat form pracy 

z dziećmi 

 Zdobycie umiejętności obserwacji własnego dziecka

 Zdobycie umiejętności (przez rodziców i dzieci) 
współdziałania w grupie



Fundacja im. Stefana Batorego 

„NASI PRZYJACIELE”

KWOTA DOTACJI – 10 000 ZŁ

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.07.2007 – 30.06.2008

CELE PROJEKTU:
 Integracja dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi rówieśnikami

 Prowadzenie zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi z zakresu terapii logopedycznej, 

psychologicznej

 Prowadzenie rehabilitacji ruchowej, hipoterapii, muzykoterapii oraz teatroterapii  

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej



W ramach projektu „Nasi przyjaciele”

 Zatrudniono specjalistów: rehabilitanta, psychologa, terapeutę 
zajęciowego

 Utworzono kółko artystyczne -wykonano pacynki oraz 
scenografię do przedstawienia

 Stworzono kółko teatralne – wystawiono sztukę pt. „Kopciuszek”

 Przeprowadzono ćwiczenia z rehabilitacyjne z 8 dzieci 
wprowadzające do zajęć z zakresu hipoterapii

 Przeprowadzono wstępne badanie logopedyczne z 6 osobami

 Odbył się rajd rowerowy dla 16 dzieci do ośrodka jeździecko-
hodowlanego gdzie dzieci zapoznawały się z końmi



Zajęcia z języka angielskiego

Dzięki Fundacji Banku 

Zachodniego WBK SA i Szkoły 

Języków Europejskich 

„Edukacja Plus” w ramach 

ogólnopolskiego programu „Bank 

Dziecięcych Uśmiechów” w 

okresie od marca do czerwca 

2007 r. w świetlicy prowadzone 

były zajęcia z języka 

angielskiego. Zajęcia odbywały 

się dwa razy w tygodniu w trzech 

grupach wiekowych dla 60 osób.



Uchwałą nr XXI/130/05 Rady Gminy Sawin z dnia 9 

marca 2005 r. przyjęto „Strategię Integracji i Polityki 

Społecznej Gminy Sawin na lata 2005 – 2010”

Efekty osiągania celów strategii:

 Utworzenie nowych miejsc pracy

 Zmniejszenie się liczby osób ubiegających się o 
skierowanie do DPS, pozostawienie osób starszych i 
niepełnosprawnych w ich naturalnym środowisku 
zamieszkania

 Minimalizacja skutków rozwoju patologii społecznej, 
usamodzielnienie się byłych wychowanków domu 
dziecka 

 Poprawa sytuacji społecznej kobiet ze środowisk 
alkoholowych 

 Wzrost ogólnego poziomu funkcjonowania



Uchwałą  nr IX/38/07 z dnia 23 lipca 2007 r. Rady Gminy Sawin 

przyjęto do realizacji Gminny Program Opieki nad Dzieckiem i 

Rodziną w Gminie Sawin na lata 2007 - 2015

CELE PROGRAMU:

 promowanie modelu zdrowej rodziny

 edukowanie i wczesne interweniowanie w rodzinach 

zagrożonych dysfunkcją 

 rozwijanie umiejętności rodzicielskich, wspomaganie funkcji 

opiekuńczo- wychowawczej rodziny poprzez formy wsparcia 

dziennego

 przygotowanie rodzin biologicznych do powrotu dzieci 

funkcjonujących w zastępczych formach opieki, 

przywracanie prawidłowego funkcjonowania rodzin

 przygotowywanie wychowanków opuszczających placówki 

opiekuńczo- wychowawcze i rodziny zastępcze do 

samodzielności



PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

 Realizowanie Gminnej Strategii 

Integracji i Polityki Społecznej 

 Realizowanie Gminnego Programu 

Opieki na Dzieckiem i Rodziną 

 Pozyskiwanie pozabudżetowych 

środków na wsparcie dziecka i rodziny w 

Gminie Sawin


