KLUB
INTEGRACYJNY
DLA DZIECI I
MŁODZIEŻY NR 2
„BEZPIECZNA
PRZYSTAŃ”

Klub Integracyjny dla dzieci i młodzieży nr 2 „Bezpieczna Przystań” jest
placówką wsparcia dziennego integrującą dzieci i młodzież z Piekar Śląskich. Tutaj
młodzi ludzie mogą przyjść, wspólnie rozwijać swoje pomysły, realizować swoje
zamierzenia, pracować nad zmianą swojego zachowania, mogą też zaangażować
się w pomaganie innym. Jest to atrakcyjne i bezpieczne miejsce przeznaczone dla
dzieci i młodzieży od 7 do 16 lat. Dziennie na terenie placówki może przebywać 25
wychowanków. Można tu ciekawie, twórczo spędzić czas wolny pod okiem zawsze
chętnych do pomocy wychowawców. Założeniem pracy Klubu jest przeciwdziałanie
niekorzystnym zjawiskom wśród dzieci, młodzieży i pomoc w jej problemach. Jeśli
młody człowiek znajdzie ciekawe zajęcie, spotka interesujących ludzi, będzie miał
możliwość porozmawiania o swoich problemach, radościach wówczas nie będzie
chciał szukać ryzykownych sytuacji, nauczy się bezpiecznie spędzać swój wolny
czas.
Adres
Klub Integracyjny nr 2 „Bezpieczna Przystań”
ul. Okrzei 25
41-940 Piekary Śląskie

Godziny otwarcia:
Poniedziałek-piątek 14:00-18:00
Celem klubu jest podejmowanie działań wspomagających rozwój dzieci i młodzieży
umożliwiających zdobywanie pozytywnych doświadczeń poprzez:
- zapewnienie dziecku pomocy w nauce;
- zorganizowanie czasu wolnego;
- pomoc w rozwijaniu zainteresowań;
- organizację zabaw, zajęć sportowych i innych zajęć rozwojowych;
- zapewnienie przynajmniej jednego posiłku dziennie (przygotowywany wspólnie z
wychowawcą w ramach zajęć kulinarnych);
- pomoc w zapewnieniu podstawowych potrzeb :bezpieczeństwa,uznania,szacunku,
przynależności do grupy;
- stwarzanie szansy do pokonywania niekorzystnych uwarunkowań w domu
rodzinnym;

- placówka wsparcia dziennego, funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze
co najmniej 4 godziny dziennie;
- organizację placówki określa jej regulamin opracowany przez kierownika w
porozumieniu z odpowiednią jednostką samorządu terytorialnego;
- dzieci przyjmuje się bez skierowania;
- współpraca z rodzinami dzieci i instytucjami je wspierającymi takimi jak: szkoła,
kuratorzy, pracownicy socjalni, policja;
- dzieci korzystają z klubu dobrowolnie i nieodpłatnie;
- za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i z klubu odpowiadają rodzice bądź
opiekunowie prawni;
- rodzic bądź opiekun wyraża zgodę na udział dziecka w zajęciach klubu;

Klub Integracyjny „Bezpieczna Przystań” realizując swe zadania kieruje się w
szczególności:
- dobrem dziecka,
- poszanowaniem jego praw,
- potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych,
- koniecznością wspierania rozwoju dziecka.
Prawa i obowiązki wychowanków:
Wychowanek klubu ma prawo do:
- poszanowania jego godności osobistej, życzliwego traktowania,
- swobodnego wyrażania myśli i przekonań,
- obrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem,
- odwołania się od kary lub decyzji podjętej w sprawie dziecka,
- prywatności i ochrony przed bezpodstawną ingerencją w sprawy prywatne.

Wychowanek ma obowiązek do:
- przestrzegania postanowień zawartych w Regulaminie uczestnika zajęć klubu,
- współpracy w procesie opieki i wychowania,
- przestrzegania zasad kultury współżycia,
- pomagania innym,
- dbania o mienie placówki, uczestniczenia w pracach porządkowych,
- przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć klubu jak i poza nim,
- zgłaszanie uszkodzonego sprzętu,
- podczas zajęć w placówce oraz w czasie wycieczek i imprez organizowanych poza
nią obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu, palenia tytoniu i zażywania
środków psychoaktywnych.
Zadania Klubu Integracyjnego dla dzieci i młodzieży nr 2 „Bezpieczna
Przystań”
- sporządzanie diagnozy indywidualnej dziecka i jego sytuacji rodzinnej i szkolnej,
- praca grupowa i indywidualna z dziećmi,
- prowadzenie dokumentacji pracy z dzieckiem,
- utrzymywanie kontaktów z rodziną dziecka w celu diagnozy sytuacji rodzinnej,
- rozwiązywanie problemów rodzinnych,
- poszerzanie wiedzy na wybrane tematy w ramach potrzeb dzieci i ich wychowania.
W Klubie Integracyjnym nr 2 „Bezpieczna Przystań” organizowane są także
tematyczne zajęcia edukacyjne, które sprzyjają rozwijaniu indywidualnych
zainteresowań i uzdolnień wychowanków, są to:
- zajęcia plastyczne,
- zajęcia sportowe,
- zajęcia muzyczne,
- zajęcia taneczne,
- zajęcia teatralne,

- zajęcia kulinarne,
- zajęcia relaksacyjne.

Ponadto w ramach ferii zimowych i półkolonii letnich realizowane są:
- wyjścia kulturalne, wyjazdy do kina, Zoo, Planetarium, Basen, Muzeum chleba,
Skansenu, Mc 'Donalda, Opery i Bawilandii.

REKRUTACJA
Do Klubu Integracyjnego dla dzieci i młodzieży nr 2 „Bezpieczna Przystań”
przyjmowane są dzieci:
- na ich prośbę,
- na prośbę rodziców,
- kierowane przez pracowników socjalnych, asystentów rodziny.
Na uczestnictwo dzieci uczestniczących do Klubu integracyjnego rodzice muszą
wyrazić pisemną zgodę wraz z oświadczeniem dotyczącym powrotu dziecka do
domu (samodzielnie, pod opieką rodzica lub pełnoletniego rodzeństwa).

Zapraszamy !!!

