
 

Profilaktyczna Akcja Wakacyjna 

Lato 2021 

(czerwiec-sierpień) 

 
Organizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach 

 

W RAMACH REALIZACJI ZADAŃ: 

-GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH NA 2021 ROK, 

- GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2019-2023, 

-GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR 

PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2019-2023 

 

1.Kwota przeznaczona na realizacje zadania-7.000,00 zł brutto 

Kosztorys 

l.p. Rodzaj wydatku Kwota 

1.  

 

Wynagrodzenie dla pedagoga ulicy 

 

4.000,00 zł brutto 

2.  

 

Środki higieny i czystości, worki na śmieci 

 

200,00 zł brutto 

3.   

Materiały papiernicze, plastyczne 

 

800,00 zł brutto 

4.   

Wyżywienie - 3, 33 zł /os.  

ciastka, owoce, jogurty, soki, woda mineralna 

oraz inne artykuły spożywcze  

2000,00 zł brutto 

 

2. Miejsce: świetlice wiejskie/place zabaw 

                   w każdy wtorek -Piecki  9:30-11:30,  Cierzpięty 12:00-14:00 

                   w każdą środę   - Goleń  9:30- 11:30,  Machary  12:00-14:00 

3. Uczestnikami są dzieci i młodzież z miejscowości Piecki, Cierzpięty, Goleń, Machary. 

4. Ramowy program zajęć:  

Rodzaj zajęć: opiekuńczo – wychowawcze z elementami edukacyjno-profilaktycznymi 

Imię i nazwisko osoby realizującej zajęcia: Daria Woźniel 

Cele Profilaktycznej Akcji wakacyjnej ( zgodne z Gminnym programem Profilaktyki i 

Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2021 rok):    

1. profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,  

2. realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania 

dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych 



3.  praca nad osobistym rozwojem kompetencji psychospołecznych 

4. Liczba uczestników zajęć: nie więcej niż 15 dzieci 

 

Okres realizacji: 20.06.2021 r. do 30.08.2021 r. 

Planowane rezultaty: wzrost kompetencji psychospołecznych uczestników zajęć jako elementu 

chroniącego przed podejmowaniem zachowań ryzykownych w zakresie stosowania substancji 

psychoaktywnych oraz zachowań zagrażających demoralizacji dzieci i młodzieży oraz 

kształtowanie postaw prozdrowotnych. 

W ramach niniejszego programu przewiduje się przeprowadzenie w każdej ze wskazanych  

ŚWIETLIC lub placów zabaw po 10 spotkań. W dniu 30.08.2021 r. nastąpi podsumowanie 

pracy w każdej placówce – w miarę możliwości we współudziale wszystkich uczestników zajęć 

w siedzibie GOPS-u. 

Zajęcia będą miały charakter warsztatowo-rozwojowy. Każde ze spotkań będzie kończyło się 

autoewaluacją dokonywaną przez uczestników oraz punktacją za wykonane zadania, co 

pozwoli na wprowadzenie „gry rywalizacyjnej” pomiędzy placówkami z poszczególnych 

miejscowości.  

Szczegółowy program zajęć opracowany jest przez osobę prowadzącą zajęcia (zał. Nr.1). 

Bliższych informacji i zapisy dzieci do udziału w zajęciach można uzyskać pod nr tel. 89 613 

26 03, GOPS p. Katarzyna Kozak. 

 

sporządziła: 

Katarzyna Kozak 

sekretarz GKPiRPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HARMONOGRAM ZAJĘĆ 

L.p. Temat zajęć Forma zajęć Liczba 

godzin 

Uwagi 

1. Jeden za wszystkich –

wszyscy za jednego! 

Poznajmy się. Ustalenie 

zasad współpracy grupowej. 

Integracyjne 

Opiekuńczo-

wychowawcze 

2  

2. Moje wady i zalety – 

tworzymy osobisty i 

grupowy totem ! 

 

Integracyjne 

Opiekuńczo-

wychowawcze z 

elementami 

psychoprofilaktyki 

2  

3. Komunikujemy się bez 

przemocy. 

Warsztat edukacyjno-

profilaktyczny 

2  

4. Po co nam jest stres? Warsztat edukacyjno-

profilaktyczny 

2  

5. 

 

Nie ryzykuję – siebie 

szanuję. 

Rzecz o sztucznych 

reduktorach napięcia 

emocjonalnego. 

Warsztat edukacyjno-

profilaktyczny 

2  

6. 

 

Ćwiczymy – kroczymy-

kontrolujemy złość i 

umiejętnie ją wyrażamy! 

Warsztat edukacyjno-

profilaktyczny z 

zajęciami ruchowymi 

2  

7. 

 

Czy umiem 

odmawiać?(asertywność ) 

Warsztat edukacyjno-

profilaktyczny 

2  

8. 

 

W zdrowym ciele – zdrowy 

duch - ze sportem na co dzień 

 

Zajęcia ruchowe z 

elementami profilaktyki 

2  

9. 

 

Smaki życia – czyli debata o 

zdrowym odżywianiu 

 

Warsztat edukacyjno-

profilaktyczny 

2  

10. 

 

Moja mapa marzeń – 

ćwiczymy sztukę 

wyznaczania celów!  

Warsztat edukacyjno-

profilaktyczny 

2  

 

 


