
PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ PKPS W KOLBUSZOWEJ W 2017 r. 

 

 Na terenie gminy Kolbuszowa działa Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza przy Polskim 

Komitecie Pomocy Społecznej (Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miejsko – Gminny  

w Kolbuszowej - PKPS), z której w 2017 r. w sposób systematyczny skorzystało 26 dzieci z terenu  

tut. gminy. Świetlica adresuje swoją pomoc do dzieci i młodzieży w wieku 6 -15 lat, uczęszczających 

do szkoły podstawowej lub gimnazjum, wywodzących się z rodzin przeżywających trudności  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego,  

w szczególności z rodzin ubogich, rozbitych, niepełnych, niezaradnych, zagrożonych wykluczeniem 

społecznym lub uzależnieniami. 

Działalność świetlicy ma na celu utrzymanie dziecka w jego naturalnym środowisku poprzez 

wsparcie funkcji opiekuńczych i wychowawczych rodziny. W zakresie potrzeb bytowych Świetlica 

oferowała w dni robocze pomoc poprzez: pobyt dzieci w placówce w godzinach popołudniowych, 

wyżywienie, prowadzenie pracy wychowawczej w grupie, zajęcia korekcyjne i kompensacyjne, 

organizowanie zajęć dla dzieci, w szczególności rekreacyjnych, wypoczynkowych oraz sportowych  

i kulturalno – oświatowych. Pomoc była również świadczona poprzez: kultywowanie zasad życia 

społecznego oraz monitoring systematycznej realizacji obowiązku szkolnego i pomoc  

w przezwyciężaniu trudności w nauce. 

W 2017 roku PKPS w Kolbuszowej prowadził działalność profilaktyczną i pomocową poprzez 

realizowanie własnych programów profilaktycznych i pomocowych. Realizowane programy w 2017 

roku to : 

- „Kulturalna Świetlica”- program realizowany był od 12.06.2017 r. do 15.12.2017 r. i miał na celu 

wspieranie rodzin w realizacji funkcji opiekuńczo - wychowawczej, poprzez udzielanie pomocy  

w nauce dzieciom i młodzieży, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, organizację czasu 

wolnego. W ramach programu zrealizowano dodatkowe zajęcia edukacyjne, literackie, artystyczne, 

wspólne wycieczki oraz imprezy integracyjne. Ponadto zorganizowano dwa turnusy wypoczynku 

letniego, z którego skorzystało 57 osób, w tym 52 osoby z gminy Kolbuszowa; zajęcia wakacyjne  

w Klubie Dziecięcym PKPS w Krośnie dla 10 osób, w Komorowie dla 45 dzieci i młodzież poprzez 

prowadzenie działań promujących zdrowy styl życia oraz ukazujących zagrożenia używania alkoholu  

i innych środków psychoaktywnych. Zorganizowano spektakle profilaktyczne dla ok. 400 uczniów 

szkół z terenu miasta Kolbuszowa oraz uczniów świetlic socjoterapeutycznych z Głogowa 

Małopolskiego, Wysokiej Głogowskiej, Bud Głogowskich  i Przewrotnego. 

W  roku 2017 PKPS zorganizował półkolonie dla 52 dzieci z terenu Gminy Kolbuszowa. 

 W gminie Kolbuszowa organizuje się szereg spotkań na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży m.in.: 

warsztaty kulinarne, warsztaty plastyczne, plenery,  zajęcia sportowo – rekreacyjne, zajęcia wychowania 

fizycznego na basenie w Kolbuszowej.  

Placówki oświatowe z terenu gminy realizowały szereg projektów skierowanych do dzieci 

 i młodzieży. Projekty te były dla dzieci szczególnie uzdolnionych oraz dla dzieci wymagających 

dodatkowych zajęć korekcyjno - edukacyjnych i wsparcia. 



Na terenie gminy Kolbuszowa funkcjonuje Zespół Szkół Specjalnych o zasięgu powiatowym. 

W zajęciach uczestniczą dzieci i młodzież, które mają orzeczenie z poradni psychologiczno - 

pedagogicznej o potrzebie specjalnego kształcenia. Dzięki uczestnictwu w tych zajęciach dzieci mają 

możliwość indywidualnego kształcenia, dostosowanego do swojej niepełnosprawności. Oprócz 

standardowych zajęć edukacyjnych i wychowawczych, podopieczni mają możliwość uczestniczenia  

w przedstawieniach teatralnych, tanecznych i muzycznych, w przeglądach i konkursach, zajęciach 

dodatkowych i okolicznościowych imprezach z udziałem zaproszonych gości i rodziców. Szkoła 

otrzymała certyfikat „Szkoły z Klasą”. 

 


