"ŚWIETLICA DLA DZIECI"
Jest to juŜ kolejny tekst na temat funkcjonującej w naszej Parafii Świetlicy
Profilaktyczno Wychowawczej, która pracuje juŜ blisko dwa lata z dziećmi
z terenu naszego Osiedla zarówno w okresie roku szkolnego jak i w
wakacje. Patronat nad tym przedsięwzięciem sprawuje Ksiądz Proboszcz
oraz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Zachęcamy wszystkich rodziców
zainteresowanych tą formą opieki nad dziećmi do zgłaszania ich do
Świetlicy. Przedstawiamy zatem podstawowe informacje o jej aktualnej
działalności:
l. Adres świetlicy: Parafia p.w. DUCHA ŚWIĘTEGO, ul. M. Pisarka
16, 39-300 MIELEC, w budynku Katolickiego Ośrodka Kultury,
sala nr 3.
2. Czas pracy: 5 dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku - po 4
godziny dziennie od godz. 1300_ do 1700
3. DoŜywianie: Dzieci są doŜywiane codziennie w formie
podwieczorku składającego się z kanapek, herbaty, a często z
dodatkowych produktów takich jak owoce lub słodycze
urozmaicające posiłek.
4. Liczba dzieci: W dzienniku zajęć zgłoszonych jest 26 dzieci
wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu.
Faktyczna frekwencja dzieci bywa bardzo zmienna w zaleŜności
od wielu czynników, ale codziennie korzysta z naszej Świetlicy co
najmniej kilkanaścioro dzieci w wieku od 7 do 14 lat.
5. Personel stały:
a) Od powstania Świetlicy - w marcu 2004 r. - opiekę nad
dziećmi sprawowało dwoje wychowawców, dla których
pozyskiwaliśmy zatrudnienie w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Mielcu zgodnie z przepisami o odbywaniu staŜy
przez osoby bezrobotne oraz absolwentów szkół wyŜszych.
W ten sposób mieliśmy zapewnioną kadrę do końca
listopada 2005 r., Obecnie nie mamy juŜ takiej moŜliwości
uzyskania kolejnego staŜu w PUP w Mielcu. Powstało zatem
realne zagroŜenie zaniechania naszej działalności z powodu
braku stałej opieki. Aby temu zapobiec, staraliśmy się
wspólnie z Panią Urszulą Malińską i Panem Jerzym
Studzińskim znaleźć rozwiązanie tego pilnego problemu na
grudzień 2005 r. i na styczeń 2006 r. UmoŜliwiły nam to
władze miasta Vice Prezydent Miasta Pan Bogdan Bieniek i
Pan Dyrektor Arkadiusz Gałkowski - dając zatrudnienie
jednej osobie na te dwa miesiące. W opiece nad dziećmi
bardzo pomagają nam równieŜ dwie Siostry Nowicjuszki Magdalena i Maria, odbywające praktykę w naszej Parafii.
Jest to tymczasowe rozwiązanie sprawy stałej opieki nad
dziećmi, a od nowego roku kalendarzowego ponownie
zabiegać będziemy o zatrudnienie wychowawców, aby nie

dopuścić do zaniechania funkcjonowania Świetlicy,
poniewaŜ jest to takie przedsięwzięcie organizacyjne,
którego szkoda byłoby zmarnować z powodu braku opieki
nad dziećmi, które tej pomocy bardzo potrzebują.
b) Administrowaniem i koordynowaniem wszystkich tych
spraw zatrudnianiem wychowawców, pozyskiwaniem
darczyńców,
zaopatrywaniem
w
niezbędne
do
funkcjonowania placówki materiały i produkty spoŜywcze,
organizowaniem
opieki
lekarskiej
i
rehabilitacji
angaŜowaniem
wolontariuszy
oraz
prowadzeniem
dokumentacji finansowej - zajmuje się wskazany przez
Księdza Proboszcza i Radę Duszpasterską Opiekun
Świetlicy.
6. Wolontariusze: PrzewaŜnie jest to jedna osoba dziennie. Wolontariuszami są
nauczyciele pomagający w nauce poszczególnych przedmiotów i nadrabianiu
zaległości i braków w nauce. Pozyskaliśmy do stałej pomocy logopedę,
terapeutę zajęciowego, pedagoga, rehabilitanta wad postawy i lekarza
pediatrę. Przy odrabianiu zadań domowych pomagają wychowawcy.
7. Lokal: Mamy siedzibę w budynku parafialnym przy ul. Mariana Pisarka 16,
w dwóch salach - przeznaczonych przez Księdza Proboszcza - na potrzeby
dzieci korzystających ze Świetlicy. Jedna sala jest przeznaczona przede
wszystkim na indywidualną naukę, zajęcia rehabilitacyjne oraz zabawy
ruchowe. Drugie pomieszczenie - z przylegającym do niej aneksem
kuchennym, pomieszczeniem pomocniczym i dwiema toaletami wykorzystywana
jest
do
róŜnorodnych
zajęć
świetlicowych,
przygotowywania i spoŜywania posiłków, odrabiania lekcji itp. celów.
WyposaŜenie świetlicy gromadziliśmy sukcesywnie i pozyskiwaliśmy od
darczyńców. Mamy niezbędne do funkcjonowania świetlicy meble, lodówkę,
czajnik elektryczny, naczynia i sztućce oraz środki czystości, a takŜe
konieczne materiały do realizowania bieŜącej działalności. Nie posiadamy
Ŝadnego sprzętu audiowizualnego, ale mamy moŜliwość korzystania - z
mieszczącej się w tym samym budynku - salki komputerowej oraz dostępu
do odbiornika TV.
8. Środki na działalność bieŜącą:
a) Dzieci codziennie otrzymują podwieczorek, które same przygotowują
z produktów otrzymywanych od właścicieli kilku okolicznych
sklepów jako darowizny dla Świetlicy. Jest to systematyczna i
trwająca juŜ drugi rok pomoc właścicieli kilku małych firm i chociaŜ
stanowi to niewątpliwie stosunkowo duŜe obciąŜenie dla nich, to
wszyscy, którzy przy organizowaniu tego przedsięwzięcia
zadeklarowali swoją pomoc, nadal jej udzielają.
b) Uzyskujemy równieŜ wsparcie ze strony Parafian w formie
dobrowolnych wpłat na nasz rachunek bankowy. Przez cały okres
pracy Świetlicy przeciętna wysokość miesięcznych wpłat na ten
rachunek wynosiła około 424,- zł. Zgromadzone na rachunku środki
przeznaczamy na bieŜące potrzeby - materiały plastyczne, przybory do
pisania, gry planszowe, piłki, rakietki itp. sprzęt wyposaŜenia
Świetlicy. Zakupujemy takŜe konieczne produkty spoŜywcze

uzupełniając potrzeby Ŝywieniowe dzieci, a okazjonalnie nabywamy
słodycze. Dotychczasowe wydatki na te cele wyniosły 2.635, - zł.
c) Uzyskujemy takŜe pewne świadczenia rzeczowe od róŜnych
darczyńców, którym przedstawiamy nasze potrzeby z prośbą o pomoc
w naszej działalności.
d) Parafialny Oddział CARITAS udzielał nam wielokrotnie wsparcia
rzeczowego, a takŜe staraniem Pani Teresy Skrzyniarz dzieci po raz
drugi otrzymały paczki świąteczne.
e) Dotychczas nie otrzymywaliśmy Ŝadnego dofinansowania samorządu
lokalnego ani organizacji pozarządowych, ale czynimy o to starania.
9. Kontakt: Opiekun Świetlicy - mgr Maria Danuta Gomoła, ul. M. Pisarka
21/6, Mielec, tel. (017) 58-52-195, e-mail: gomdań@wp.pl
Utworzenie Świetlicy Profilaktyczno Wychowawczej było z pewnością
przedsięwzięciem uŜytecznym i potrzebnym społeczności parafiabtej, a świadczy
o tym zarówno wytrwałe zaangaŜowanie naszych darczyńców jak i dobro dzieci,
które tej pomocy potrzebują. Dotychczasowe funkcjonowanie naszej Świetlicy
jest oczywistym dowodem zapotrzebowania na taką działalność. Jej
zorganizowanie własnymi siłami Księdza Proboszcza, Rady Duszpasterskiej i
Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy wymagało wielu
starań i ofiarności oraz wysiłku. NaleŜałoby dołoŜyć wszelkich starań, aby tę
pracę kontynuować. Przemawiają za tym liczne argumenty merytoryczne i
organizacyjne, a przede wszystkim uŜyteczność Świetlicy dla społeczności
parafialnej, poniewaŜ działa to niejako w obie strony -jest poŜytkiem zarówno
dla ofiarodawców jak i potrzebujących pomocy. Winni jesteśmy serdeczne
podziękowanie WSZYSTKIM, którzy wspierają nasze skromne działanie w myśl
maksymy, Ŝe "wiara bez uczynków jest martwa". Czyńmy ją zatem wiarą Ŝywą
dla naszego wspólnego dobra.
Opiekun świetlicy:
Danuta Gomoła.
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