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Styczeń 2010
DZIEŃ BABCI I DZIADKA Z TEATREM ZAGŁĘBIA
Pracownicy socjalni Punktu Terenowego Nr 3 zorganizowali wyjście do Teatru Zagłębia dla osób powyżej 50 roku
życia. Celem projektu było stworzenie możliwości kontaktu z kulturą i rozbudzanie wrażeń estetycznych. Spektakl
obejrzało 10 kobiet z rejonu pracy Punktu.

WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI Z RODZIN MAJĄCYCH TRUDNOŚĆI OPIEKUŃCZO
-WYCHOWAWCZE
Pracownicy socjalni PT Nr 1 wraz z wolontariuszami MOPS realizowali projekt mający na celu wyrównanie szans
edukacyjnych dzieci
z rodzin mających trudności opiekuńczo-wychowawcze.
Projekt
rozpoczęty
w październiku 2009 roku, polegał na udzielaniu korepetycji przez wolontariuszy. Zajęcia odbywały się 3 razy
w tygodniu, od 15.00 do 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej, Filii Nr 15. Ze wsparcia skorzystało 11 dzieci
wytypowanych przez pracowników socjalnych. W projekt zaangażowanych było 14 wolontariuszy.

Luty 2010
ZABAWA WALENTYNKOWA DLA DZIECI
W dniu 15 lutego z okazji Walentynek pracownicy socjalni PT Nr 3 zorganizowali zabawę dla dzieci w wieku od 5 do
10 lat, z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej. Podczas zabawy dzieci mogły poznać historię
o świętym Walentym, uczestniczyć w konkursach a także zjeść słodki poczęstunek.

KOLOROWA SERPENTYNKA
Czas karnawału to okres beztroskiej zabawy i radości. W związku z tym pracownicy socjalni PT Nr 6 przygotowali
zabawę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Głównym celem było zaproponowanie dzieciom atrakcyjnej formy
aktywnego spędzania wolnego czasu, pogłębienie pozytywnych relacji z rówieśnikami oraz nauka pracy w grupie,
poprzez gry i zabawy. W projekcie uczestniczyło 9 dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Partnerami w realizacji projektu była
Demokratyczna Unia Kobiet oraz Fundacja dla Młodych.

POMOCNA DŁOŃ – PIT 37- EFS
Celem projektu przygotowanego przez pracowników socjalnych PT Nr 5, w ramach Programu Aktywności Lokalnej,
było udostępnienie swoim klientom możliwości bezpłatnego rozliczenia podatku rocznego PIT. Uzasadnieniem dla
realizacji projektu był trwający okres rozliczeń podatkowych, duże zainteresowanie tego typu usługami, oraz często
brak możliwości skorzystania z płatnych biur rachunkowych. Projekt realizowany był w okresie od 15 lutego do 25
marca i cieszył się dużym powodzeniem - z pomocy w rozliczeniu podatkowym skorzystało 25 osób.
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Marzec 2010
MÓWIMY „STOP” PRZEMOCY
Projekt zrealizowany przez pracowników socjalnych PT Nr 3 polegał na uwrażliwianiu środowiska lokalnego na
problem przemocy i agresji. Podjęto działania w postaci roznoszenia ulotek i przeprowadzenia rozmów z rodzicami.
W dniu 1 marca w Klubie Integracji Społecznej zorganizowano również zajęcia warsztatowe dla 20 rodziców, których
dzieci sprawiają problemy wychowawcze. Zajęcia prowadzone były przez pedagoga. Na spotkaniu poruszono takie
tematy jak: zachowania agresywne, źródła agresji, rozładowanie napięć, stosowanie kar i nagród, okazywanie uczuć,
rozpoznawanie i nazywanie emocji. Warsztaty zakończyły się dyskusją i wymianą doświadczeń.

DZIEŃ KOBIET Z TEATREM ZAGŁĘBIA
Z okazji święta kobiet pracownicy socjalni PT Nr 3 zaplanowali wyjście do Teatru Zagłębia dla 10 kobiet znajdujących
się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, niepracujących zawodowo i wychowujących dzieci do 5 roku życia. Celem
projektu było stworzenie możliwości kontaktu z kulturą, rozbudzenie wrażeń estetycznych, poprawa funkcjonowania
społecznego kobiet, a także poprawa samopoczucia i samooceny.

KOBIETA EFS
W dniu 26 marca w ramach PAL zrealizowano projekt socjalny pod nazwą „Kobieta”, przygotowany przez
pracowników PT Nr 5, adresowany do kobiet uczestniczących w grupie samopomocowej w 2009 roku. Jego celem
było wzmocnienie relacji oraz motywowanie do kolejnych spotkań. Podczas spotkania kobiety dzieliły się własnymi
doświadczeniami, uczestniczyły w wykładzie dotyczącym zachowań asertywnych oraz spędziły czas przy
poczęstunku. Partnerem projektu był Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2, a wzięło w nim udział 14 kobiet.

WITAJ WIOSNO EFS
Projekt zrealizowany w ramach PAL był adresowany do dzieci z najuboższych rodzin z rejonu pracy PT Nr 5. Impreza
miała na celu dostarczenie dzieciom niezapomnianych wrażeń, ale także minimalizację zachowań aspołecznych
u dzieci poprzez socjalizację oraz organizację czasu wolnego. Poprzez zabawę dzieci nabywały umiejętność
funkcjonowania w grupie. Dzieci brały udział w grach i konkursach związanych z przywitaniem wiosny. W projekcie
wzięło udział 16 dzieci w wieku od 8 do 15 lat.
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Kwiecień 2010
JAK CIĘ WIDZĄ TAK CIĘ PISZĄ, czyli JAK BYĆ KOBIETĄ ATRAKCYJNĄ EFS
Projekt przygotowany przez pracowników socjalnych PT Nr 5 w ramach PAL, adresowany był do kobiet
uczestniczących w grupie samopomocowej w 2009 roku. Jego celem było podniesienie samooceny kobiet i wiary we
własne możliwości, motywowanie do własnego rozwoju oraz zachęcanie kobiet do podejmowania inicjatyw i działań,
mających na celu poprawę funkcjonowania w sferze życia społecznego. Podczas spotkania kobiety dzieliły się
własnymi doświadczeniami, uczestniczyły w wykładzie dotyczącym postrzegania własnej osoby w wymiarach: moje
słabe i mocne strony, mój wygląd zewnętrzny. W spotkaniu wzięło udział 10 kobiet.

Maj 2010
OD TERAZ BĘDĘ BEZPIECZNY – 24.05
Projekt przygotowany przez pracowników socjalnych PT Nr 3 miał na celu przybliżenie dzieciom tematyki dotyczącej
bezpieczeństwa na drodze, prawidłowych zachowań w kontaktach z agresywnymi zwierzętami, a także rozwijania
umiejętności społecznych w kontaktach z rówieśnikami. W spotkaniu uczestniczyło 12 dzieci w wieku od 5 do 7 lat.
Aktywnie brały one udział w zabawach i konkursach tematycznych, a także konkursie plastycznym. Partnerem
w projekcie była Komenda Miejska Policji.

JAK BYĆ ŚWIADOMĄ MATKĄ – czyli konsekwencja kontra uległość EFS
Projekt przygotowany przez pracowników socjalnych PT Nr 5 w ramach PAL, adresowany był do kobiet w wieku od
25 do 60 lat, uczestniczek spotkań grupy samopomocowej dla rodziców mających trudności opiekuńczowychowawcze. Podczas spotkania w dniu 28 maja, omówiono właściwe postawy rodzicielskie i dobre style
wychowania. Uczestniczki poprzez udział w ćwiczeniach miały możliwość identyfikacji własnych postaw rodzicielskich
i ewentualnych błędów wychowawczych. Wymieniały się także własnymi doświadczeniami związanymi z pełnieniem
roli rodzica. Spotkaniu towarzyszył poczęstunek, były także upominki z okazji Dnia Matki. W projekcie wzięło udział
16 kobiet.

„O UŚMIECH I RADOŚĆ DZIECKA”
W dniu 29 maja już po raz kolejny pracownicy socjalni Działu ds. Rodzin MOPS przy współpracy pracowników
z CUSiW, MOWR i Stołówki Środowiskowej, zorganizowali festyn plenerowy z okazji Dnia Dziecka. Uczestnikami
imprezy były dzieci z najuboższych rodzin pozostających pod opieką MOPS. Atrakcje zapewniła młodzież z zespołów
tanecznych, wokalnych i sportowych. Każde dziecko oprócz poczęstunku i niezapomnianych wrażeń, otrzymało
upominek. W projekcie wzięło udział 132 dzieci w wieku od 5 do 18 lat.
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Czerwiec 2010
BLISKIE SPOTKANIA Z WIEDZĄ
Pracownicy socjalni PT Nr 1 wraz z wolontariuszami zrealizowali cykl korepetycji dla dzieci z rodzin objętych pomocą
MOPS. Projekt nastawiony był na rozwój edukacyjny i kulturalny dzieci. Każdy uczeń miał możliwość uzyskania
kompleksowego wsparcia. Partnerem projektu była Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu
a współrealizatorami PT Nr 4 oraz PT Nr 3. W okresie od marca do czerwca ze wsparcia skorzystało 20 dzieci,
a w projekt zaangażowanych było 14 wolontariuszy. Projekt realizowany był w dwóch cyklach, kolejny realizowano od
listopada br. do czerwca 2011.

GIEŁDA PRACY DLA MŁODZIEŻY
Kolejny raz pracownicy socjalni PT Nr 3 przygotowali projekt, którego adresatem była młodzież poszukująca
zatrudnienia. Jego celem było zwiększenie szans na podjęcie pracy oraz przeciwdziałanie marginalizacji młodzieży.
W giełdzie uczestniczyło 3 pracodawców, a współorganizatorami były Młodzieżowe Biura Pracy OHP z Sosnowca,
Katowic, Dąbrowy Górniczej i Siemianowic Śląskich a także Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Nauki
i Biznesu „Żak”. Na giełdę przybyło łącznie 308 osób w wieku od 18 do 26 lat.

RODZINNY PIKNIK EFS
Projekt przygotowany przez pracowników socjalnych PT Nr 5 w ramach PAL, adresowany był do kobiet w wieku od 25
do 60 lat korzystających z pomocy MOPS oraz mieszkanek MOWR. Spotkanie miało charakter imprezy integracyjnej,
w trakcie której odbywały się konkursy z nagrodami dla dzieci oraz zabawy ruchowe i taneczne. Imprezie
towarzyszyło grillowanie oraz poczęstunek przygotowany przez uczestniczki projektu. Spotkanie odbyło się 11
czerwca i wzięło w nim udział 30 kobiet oraz 20 dzieci w wieku od 2 do 15 lat.

MAMO BAW SIĘ RAZEM ZE MNĄ EFS
Projekt adresowany był do rodzin z dzielnicy Pogoń w celu umocnienia więzi pomiędzy rodzicem a dzieckiem.
Podczas spotkania rodzice uczestniczyli wraz ze swoimi dziećmi w zabawach integrujących oraz kształtujących
prawidłowe postawy społeczne. Wspólny czas spędzono w miłej atmosferze urozmaiconej poczęstunkiem
przygotowanym przez uczestników projektu. Projekt przygotowali pracownicy socjalni PT Nr 5 w ramach PAL, przy
współpracy z DDPS Nr 2.

SPARTAKIADA DLA OSÓB BEZDOMNYCH
Pracownicy socjalni Działu ds. Uzależnień i Bezdomności oraz Wybranych Grup Społecznych zorganizowali
Spartakiadę dla osób bezdomnych. Projekt był kontynuacją przedsięwzięcia z 2009 r. Jego celem było nauczenie
osób bezdomnych wykorzystania swojego potencjału oraz zaprezentowanie innego spędzania wolnego czasu.
Partnerami w organizacji była Noclegownia Caritas, OOdB, SP Nr 6 oraz ZSO Nr 12 – VII LO im. K.K. Baczyńskiego
w Sosnowcu.
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Lipiec 2010
DZIECI I OGIEŃ EFS
Już po raz kolejny pracownicy socjalni PT Nr 4 w ramach PAL przygotowali projekt socjalny pt. „Dzieci i ogień”.
W trakcie trwania projektu odbyły się liczne pokazy zorganizowane przez strażaków, mające na celu przybliżenie
dzieciom pracę strażaków oraz zasygnalizowanie niebezpieczeństw wynikających z niewłaściwego obchodzenia się
z ogniem, a także edukacja dzieci, co należy zrobić i kogo poinformować gdy dojdzie do pożaru.

DZIECI I WODA EFS
Celem cyklicznego projektu przygotowanego przez pracowników socjalnych PT Nr 4 w ramach PAL było
uświadomienie czyhających niebezpieczeństw i zagrożeń związanych z kąpielami wodnymi. Istotą spotkania było
przekazanie dzieciom i młodzieży prawidłowych wzorców zachowań w wodzie, dzięki którym unikną sytuacji
zagrażających ich życiu lub zdrowiu. Partnerem w projekcie było Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Sierpień 2010
DZIECI I PIERWSZA POMOC EFS
Celem projektu było uświadomienie dzieciom jak powinny postępować w sytuacjach gdy są świadkami wypadku,
zasłabnięcia, pogryzienia itp. Realizatorem cyklicznego projektu w ramach PAL, byli pracownicy socjalni z PT Nr 4.
Warunkiem skutecznego działania w takich sytuacjach jest poznanie właściwych metod postępowania na miejscu
zdarzenia i dlatego tak ważna jest edukacja dzieci w zakresie niesienia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.
Partnerem w projekcie było Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu.

WAKACYJNA ŚWIETLICA PLENEROWA
W dniach od 5.07 do 27.08 pracownicy socjalni Działu ds. Rodzin MOPS jak co roku w okresie wakacji realizowali
projekt „Wakacyjna Świetlica Plenerowa”. W tegorocznej Świetlicy uczestniczyło w sumie 99 dzieci. Każdy uczestnik
miał zapewnione śniadanie, obiad z podwieczorkiem oraz prowiant na wycieczki wyjazdowe. Dzieci skorzystały
z licznych atrakcji tj. wycieczek wyjazdowych, zabawy w Aqua Parku, Parku Rozrywki, wyjść do kina, na basen, zajęć
w bibliotece, spotkania ze strażakami i ratownikami WOPR. Partnerami w projekcie był MOSiR, Stowarzyszenie
„Dobra Sprawa”, Stołówka Środowiskowa a także wolontariusze i prywatni sponsorzy.
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Wrzesień 2010
BEZPIECZNY POWRÓT DO DOMU EFS
W dniu 16 września na terenie Komendy Miejskiej Policji pracownicy socjalni PT Nr 4 w ramach PAL, zrealizowali
projekt zatytułowany „Bezpieczny powrót do domu”. Celem akcji było pokazanie najmłodszym jak powinni bezpiecznie
zachowywać się na drogach, zarówno tych oznakowanych, jak i tych, gdzie nie ma wydzielonych przejść dla
pieszych, brak jest sygnalizacji świetlnej oraz znaków drogowych. Dzieci miały możliwość omówić swoje
doświadczenia, zachowanie oraz podzielić się własną wiedzą dotycząca ruchu drogowego i skonfrontować ją
z ekspertami, czyli policjantami. Uczestnicy mieli możliwość zwiedzić Komendę, poznać działanie weneckiego lustra
a także monitoringu miejskiego. Na koniec wszyscy otrzymali pamiątkowe gadżety w postaci odblaskowych szkiełek.

FESTYNY INTEGRACYJNO-EDUKACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW EFS
Pracownicy socjalni Punktów Terenowych realizujących PAL (PT Nr 2, PT Nr 4 i PT Nr 5), zorganizowali we wrześniu
festyny integracyjno-edukacyjne dla mieszkańców swoich dzielnic. W sumie odbyły się 3 festyny, na których
mieszkańcy mogli wziąć udział w konkursach, zabawach, występach artystycznych a także meczach sportowych.
Dla wszystkich uczestników przewidziany był również poczęstunek. W festynach łącznie uczestniczyło 840 osób.

Październik 2010
RAZEM – grupa samopomocowa dla osób bezdomnych
W październiku br. pracownicy socjalni DUB utworzyli grupę samopomocową. Uczestnicy grupy mają możliwość
zapewnienia sobie wzajemnego wsparcia psychicznego, mogą wymieniać się swoimi doświadczeniami, doradzać
sobie i pomagać. Rozmowy prowadzone podczas spotkań grupy uświadamiają jej uczestnikom, że nie są sami ze
swoimi problemami, a wokół nich są inni, którzy byli w podobnych sytuacjach życiowych i wyszli z nich obronną ręką.
Działalność grupy przewidziana jest do czerwca 2011 r.

Listopad 2010
ZABAWA ANDRZEJKOWA
Z inicjatywy pracowników socjalnych z PT Nr 3 zorganizowano zabawę z okazji Andrzejek. Adresatami projektu były
dzieci z najuboższych rodzin z rejonu pracy Punktu. Celem projektu była m. in. minimalizacja zachowań
aspołecznych, organizacja czasu wolnego, a także monitoring środowiska lokalnego poprzez zwiększenie współpracy
z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Zabawie towarzyszyły wróżby, konkursy, tańce przy
największych hitach oraz poczęstunek. W zabawie wzięło udział 20 dzieci.
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CHODŹ POMALUJ MÓJ ŚWIAT
Pracownicy socjalni PT Nr 2 zainicjowali projekt, który ma na celu cykliczne organizowanie wystaw dla uzdolnionych
artystycznie niepełnosprawnych podopiecznych Ośrodka. Celem projektu było umożliwienie prezentacji prac
plastycznych przez utalentowane osoby niepełnosprawne, ułatwianie dostępu do sztuki mieszkańcom z otoczenia
osób niepełnosprawnych, a także wskazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Partnerem projektu była
Herbaciarnia „Esencja sztuki”. W projekcie wzięło udział 48 osób.

ŚWIĄTECZNA PACZKA
W dniach od 15 listopada do 9 grudnia, pracownicy socjalni PT Nr 1 zorganizowali świąteczną zbiórkę darów.
Głównym celem akcji była aktywizacja społeczności lokalnej do podjęcia wspólnych działań na rzecz osób najbardziej
potrzebujących, korzystających z pomocy Ośrodka. Podjęte działania tj. współpraca ze szkołami z rejonu pracy
PT Nr 1, pozyskanie prywatnych sponsorów oraz przygotowanie listy osób najbardziej potrzebujących, pozwoliły
zebrać żywność i przygotować paczki świąteczne. Świątecznymi paczkami zostały obdarowane 63 rodziny.

S.O.S. – cykl korepetycji
Projekt zainicjowany przez pracowników socjalnych PT Nr 2 polegał na wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci
uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych. Od listopada 2010 do czerwca 2011 roku zaplanowano
cykl korepetycji dla uczniów i specjalistycznego wsparcia dla ich rodzin. W projekcie wzięło udział 5 dzieci z 5 rodzin.

GRUPA SAMOPOMOCOWA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH - EFS
W 2010 roku w ramach PAL pracownicy socjalni PT Nr 2 utworzyli grupę samopomocową dla osób bezrobotnych.
Od maja do czerwca odbyło się 8 spotkań z różnymi specjalistami. Natomiast w okresie od września do listopada
odbył się trening umiejętności społecznych z elementami aktywnego poszukiwania pracy. Grupa samopomocowa
liczyła 12 osób.

Grudzień 2010
ZABAWA MIKOŁAJKOWA
W dniu św. Mikołaja pracownicy socjalni PT Nr 3 zorganizowali zabawę mikołajkową dla dzieci z rodzin znajdujących
się w trudnej sytuacji materialno-bytowej. Realizatorzy projektu przygotowali zabawę wraz z poczęstunkiem dla dzieci.
Celem projektu była integracja dzieci poprzez zabawę, zagospodarowanie czasu wolnego najmłodszym oraz
zadowolenie z otrzymanych prezentów. W projekcie wzięło udział 20 dzieci w wieku od 6 do 10 lat.
W ramach projektu EFS Spotkanie ze św. Mikołajem zorganizowali także pracownicy socjalni PT Nr 4 w ramach
PAL. Projektowi towarzyszyła dobra zabawa dzieci oraz liczne konkursy. Wszyscy uczestnicy aktywnie brali udział w
zabawie wykazując się dużą pomysłowością. Każde dziecko otrzymało prezent od św. Mikołaja oraz przygotowany
wcześniej poczęstunek. W spotkaniu uczestniczyło 25 dzieci w wieku od 4 do 10 lat.
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ZABAWY MIKOŁAJKOWE DLA DZIECI Z RODZIN ZASTĘPCZYCH
Pracownicy socjalni DR MOPS zorganizowali rodzinkową zabawę mikołajkową dla dzieci z rodzin zastępczych oraz
ich opiekunów. Projekt miał na celu pogłębienie więzi rodzinnych poprzez wspólną zabawę, integrację rodzin
zastępczych oraz rozwijanie inicjatywy wśród rodziców zastępczych i wyobraźni wśród dzieci. W zabawie wzięło udział
23 dzieci w wieku od 3 do 6 lat z 20 rodzin.
Kolejnym projektem pracowników socjalnych DR była Integracyjna Zabawa Mikołajkowa, która polegała na integracji
dzieci z rodzin zastępczych z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo. W zabawie wzięło udział 19 dzieci w wieku od 4 do
15 lat. Partnerem w projekcie było Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Sosnowcu.
Pracownicy socjalni DR zorganizowali również wyjście do kina „Mikołaj w kinie – seans filmowy z akcentem
świątecznym”. Uczestniczyło w nim 30 dzieci z rodzin zastępczych w wieku od 7 do 16 lat.

GODNE ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
Projekt przygotowany przez pracowników socjalnych PT Nr 3 polegał na wyposażeniu w artykuły spożywcze i środki
czystości 5 rodzin korzystających z pomocy Ośrodka. W doborze rodzin pracownicy kierowali się szczególnie trudną
sytuacją materialno-bytową. W przygotowaniu paczek pomógł prywatny sponsor. Dzięki akcji 5 rodzin mogło
przyjemniej spędzić tegoroczne święta Bożego Narodzenia.

ZŁOTY WIEK
To kontynuacja projektu socjalnego projekt dla seniorów realizowanego od 2008 roku przez pracowników socjalnych
PT Nr 2. Projekt polegał na spotkaniach grupy seniorów, w ramach których uczestnicy wychodzili do teatru, filharmonii,
mieli organizowany trening budżetowy, zajęcia komputerowe, spotkania z lekarzem, a także z dietetykiem. Celem
projektu było zapobieganie marginalizacji społecznej osób po 60-tym roku życia. Spotkania odbywały się w grupie
18 osób, 2 razy w miesiącu

CYKL ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA EFS
Pracownicy socjalni PT Nr 2 w ramach PAL zorganizowali cykl zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dotyczących
bezpiecznych zachowań w sytuacjach zagrożenia życia oraz rozwijania zainteresowań dla dzieci i młodzieży.
W ciągu roku zorganizowano m.in. spotkanie z przedstawicielami WOPR, GOPR, Straży Pożarnej, Komendy Miejskiej
Policji i Pogotowia Ratunkowego. Każdy uczestnik projektu otrzymał dyplom oraz apteczkę pierwszej pomocy wraz
z wyposażeniem.

CYKL ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNYCH O TEMATYCE TEATRALNEJ EFS
Pracownicy socjalni PT Nr 2 zorganizowali w ramach PAL cykl zajęć profilaktyczno-edukacyjnych o tematyce teatralnej
dla dzieci. Uczestnicy mieli okazję aktywnie spędzić czas a także rozwijać swoje zainteresowania. Trener arteterapii
zapoznał dzieci z technikami i narzędziami plastycznymi oraz z ich zastosowaniem w praktyce. W ramach zajęć dzieci
dwukrotnie były w kinie „Helios”. Zajęcia odbywały się w okresie od kwietnia do grudnia. W projekcie wzięło udział
15 dzieci w wieku od 6 do 12 lat.
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