
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza ‘PRZYSTAŃ” 

Świetlica profilaktyczno – wychowawcza „PRZYSTAŃ” powstała w Domu Wsparcia Rodziny, 

działającego przy Parafii Wszystkich Świętych w Kolbuszowej. Świetlica jest nową placówką, 

rozpoczęła swoją działalność w 2022 r. w miejsce zamkniętej Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej 

Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.  

Aby zachować ideę placówki Zarząd PKPS w Kolbuszowej przekazał całe wyposażenie swojej 

placówki do nowo powstałego miejsca. Świetlica „PRZYSTAŃ” jest więc kontynuacją działalności 

Świetlicy – zatrudnia wychowawców, pracujących w  PKPS oraz obejmuje opieką wychowanków tej 

placówki. Kontynuowana będzie nadal tradycja wypoczynku letniego, który cieszył się zawsze 

ogromnym zainteresowaniem w środowisku lokalnym. 

Program półkolonii „Kulturalna Przystań” to zadanie, którego działania ukierunkowane są na 

wspieranie działań pomocowych realizowanych w placówkach wsparcia dziennego stacjonarnych i 

dziennych, ogniskach wychowawczych, świetlicach i klubach środowiskowych dla dzieci, młodzieży. 

Celem niniejszego programu jest wspieranie rodzin w realizacji funkcji opiekuńczo – wychowawczej 

poprzez realizację wypoczynku letniego w formie półkolonii dla wychowanków Świetlicy 

Profilaktyczno – Wychowawczej „Przystań”, korzystających w roku szkolnym ale, także dla dzieci 

spoza placówki. 

 Świetlica realizuje dwa 10-dniowe turnusy półkolonii pod nazwą  „Kulturalna Przystań”:  

 I Turnus: 27.06.2022r. – 8.07.2022r.          

  II Turnus: 11.07.2022r. – 22.07.2022r.    

Zajęcia będą prowadzone od poniedziałku do piątku. W czasie półkolonii dzieci będą przebywały w 

placówce od 7:30 – 15:30  (8 h). Przez ten czas dzieci będą pozostawały pod opieką trzech 

wychowawców. W ramach pobytu, dzieci będą miały zapewnione wyżywienie – śniadanie i obiad. 

Podczas przebywania w placówce realizowane będą zorganizowane zajęcia – plastyczne, malarskie, 

muzyczne, sportowe, edukacyjne i integracyjne. Dzieci będą mogły korzystać ze stałego wyposażenia 

placówki – gier, sprzętu sportowego, tablicy interaktywnej. Będą prowadzone zajęcia grupowe, dzieci 

będą miały także czas na indywidualne zabawy w grupach koleżeńskich.   

W ramach  półkolonii „Kulturalna Przystań” zaplanowano m.in.: 

-  wyjścia na basen „FREGATA” 

-  wyjście do kręgielni 

-  wyjście do Sali Zabaw „Kraina Uśmiechu”   

-  wyjście do Oddziału Edukacji Kulturalnej i Regionalnej w Kolbuszowej  

- zajęcia plastyczne i  techniczne ( wykonywanie identyfikatorów z imieniem, malarstwo akrylowe na 

bawełnianych plecakach, wykonanie linorytu oraz  odbicie go za pomocą farby drukarskiej na białych 

koszulkach) 

- zajęcia malarskie w plenerze, malowanie na płótnie -  zorganizowanie wystawy z powstałych prac 

plastycznych i zaproszenie rodziców dzieci oraz seniorów z pobliskiego Dziennego Domu Seniora na 

obejrzenie wystawy 

- zajęcia z udziałem animatorki 

-  zajęcia sportowe na boisku (rozgrywki piłkarskie) 

- zawody sportowe drużynowe z nagrodami 

- pokaz talentów, konkurs z nagrodami  

- Wybór Miss i Mister Pólkolonii  
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