TYTUŁ PROJEKTU

„W poszukiwaniu swoich pasji” zajęcia pozaszkolne dla dzieci i
młodzieży z terenu Powiatu Gdańskiego

GŁÓWNY TEMAT1
Przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży.

CEL PROJEKTU (1 ZDANIE)
Celem realizacji projektu było wytworzenie nawyku twórczego
sposobu spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU (MAX.
50 SŁÓW)

W ramach projektu 236 uczestników mogło brać udział w
zajęciach z trzech obszarów tematycznych: z zakresu szeroko
rozumianej kultury, poprzez udział w zorganizowanych,
różnorodnych zajęciach; rozwijać swoją sprawność fizyczną i
umiejętność konstruktywnego wykorzystania swojej siły i
przewagi fizycznej, a także brać udział w zajęciach hippicznych.
REALIZATOR I PARTNERZY
Realizatorem projektu było Powiatowe Centrum Pomocy
PROJEKTU
Rodzinie w Pruszczu Gdańskim przy współudziale partnerówSpecjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w
Rodzinie w Rusocinie, Powiatowej Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Pruszczu Gdańskim ,Ośrodkami Pomocy Społecznej w
Trąbkach Wielkich i Przywidzu, a także Szkoły Podstawowej w
Sobowidzu
GRUPA DOCELOWA
Uczestnikami były głownie dzieci w wieku przedszkolnym, szkoły
podstawowej i młodzież gimnazjalna mieszkańcy Powiatu
Gdańskiego, w łącznej licznie 236 osób.
NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA W
Najważniejszymi działaniami w projekcie były zajęcia
RAMACH PROJEKTU, W TYM
merytoryczne skierowane wprost do beneficjentów, w
WARTE POWIELENIA W INNYCH szczególności realizacja cyklu „Z kulturą za pan brat” w
PROJEKTACH (NP. KONKURS,
bibliotece, które cieszyły się największym zainteresowaniem
SZKOLENIE, SPOT)
beneficjentów:
1. Zajęcia „Planszakiada” miała na celu pokazanie uczestnikom
alternatywnych zajęć dla gier komputerowych, pobudzenie
wyobraźni do tworzenia własnych gier i zasad konkurencji.
2. Zajęcia „Biblioteczne nocne marki” ,poszukiwanie skarbów;konkurs literacki -,,Z jakiej jestem książki
3. Zajęcia „Noc pod gwiazdami” prowadzącym był znany pisarz
dla dzieci który przybliżał dzieci Układ Słoneczny starał się
zainteresować dzieci astronomią, poszukiwaniem nieznanego.
4.Zajęcia” Świat jest teatrem”. Zajęcia animacyjne pacynkami,
umożliwiające dzieciom wyrażanie swoich uczuć, emocji.
5. Przestawienie „Noc wigilijna” podsumowywało prace dzieci
podczas zajęć „świat jest teatrem”, prowadzone było przez
znanego lalkarza .
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np. ruch drogowy, przeciwdziałanie narkomanii, bezpieczeństwo seniorów,

- realizacja cyklu zajęć sportowych „Mocarze to my” w oparciu
o techniki shorin-ryu karate.
- realizacja cyklu zajęć „ Koń to ma siłę”. Zajęcia odbyły się w
dwóch ośrodkach jeździeckich. Każdy z uczestników mógł
wykorzystać indywidualnie 10 godzin na spotkaniu z koniem,
gdyż nie zawsze udawało się przemóc strach i obawy dzieci.
Z informacji zwrotnych uzyskanych od beneficjentów, ich
rodziców, nauczycieli największym zainteresowaniem był zajęcia
”Planszakiada”, które były chętnie przenoszony na grunt szkoły i
domy już po zakończeniu projektu.
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INNOWACYJNE INICJATYWY W
RAMACH PROJEKTU

Bardzo trafioną inicjatywą było innowacyjne podejście do zajęć,
które odbywały się na terenie biblioteki . Zarówno dzieci i
młodzież bardzo chętnie brała we wszystkich zaproponowanych
zajęciach , ze szczególnym uwzględnieniem tych
organizowanych w porach ” prawie” nocnych. To pozwoliło na
inne spojrzenie uczestników na placówkę, którą dotychczas
kojarzyli z „punktem wypożyczania lektur szkolnych” i
zainteresowanie się innymi propozycjami biblioteki.

ZREALIZOWANE INWESTYCJE2

Nie dotyczy

LINKI DO STRON
INTERNETOWYCH
ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM

Informacje bieżące z realizacji projektu były umieszczane na
stronie internetowej PCPR w Pruszczu Gdańskim
http://www.pcpr.powiatgdanski.pl/aktualnosci/pokaz/160_realizaja_projektu_?w_poszu
kiwaniu_swoich_pasji_?_zajecia_pozaszkolne_dla_dzieci_i_mlo
dziezy_z_terenu_powiatu_gdanskiego?,
jak również relacje z zajęć zamieszczane były na Facebooku
biblioteki https://www.facebook.com/Powiatowa-i-MiejskaBiblioteka-Publiczna-w-Pruszczu-Gda%C5%84skim1440996669483517/ i stronie internetowej
http://www.biblioteka-pruszcz.pl/aktualnosci/1241-wposzukiwaniu-swoich-pasji

jeśli dotyczy.

