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Dzień dobry Państwu !
Wita Państwa świetlica Gwarek z Ostrołęki !
Jesteśmy placówką wsparcia dziennego, która swoją działalnością wspiera rodzinę w
wypełnianiu przez nią swoich funkcji. Staramy się zaoferować dzieciom i młodzieży jak
najwięcej: życzliwe wsparcie osób dorosłych, posiłek, pomoc w nauce, rozwój ich
zainteresowań, pokazać nowe miejsca, rozbudzić aspiracje. Dzięki temu przez cały rok
uczęszcza do nas spora gromadka dzieci.

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że w budynku Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w
którym mieści się nasza świetlica, przewidziano dla nas nowe, większe pomieszczenie. Ta
sytuacja obudziła w nas chęć do podjęcia działań zmierzających do tego, by nowa sala
świetlicowa miała wyjątkowe wnętrze: ciekawe, przyjazne i inspirujące wychowanków do
podejmowania nowych wyzwań. Niestety, środki finansowe, którymi dysponujemy, nie
wystarczą na realizację naszych pomysłów. Wierzymy, że z Państwa pomocą uda nam się
stworzyć miejsce, które będzie odpowiadało na potrzeby i upodobania dzieci.
Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie naszego projektu „Wymarzonej
Przeprowadzki”

Pierwszym etapem jego realizacji było poszukiwanie wraz z dziećmi pomysłu w jaki sposób
zwrócić się do Państwa, żeby zaciekawić Was naszą historią. Dzieci wpadły na pomysł
stworzenia piosenki z teledyskiem. Od początku widać było zaangażowanie wychowanków w
naukę słów piosenki pt; „My Dzieciaki”, napisanej przez wspierającego naszą działalność
wolontariusza, Pana Mariusza Brodowskiego. Jeszcze większym zainteresowaniem cieszyło się
nagrywanie scenek do teledysku. Praca nad realizacją drugiego etapu trwała od ferii zimowych,
do końca wakacji letnich. Można powiedzieć, że była to długa, ale ciekawa droga. Wszyscy
przekonaliśmy się, że nic tak nie integruje wychowawców i dzieci jak dążenie do wspólnie
wyznaczonego celu. Przyjemnie było widzieć, jak w czasie realizacji dzieci i młodzież, mimo
dużej rozbieżności wieku, dzielnie stawiały czoła wielu trudnym sytuacjom i zmagały się ze
swoimi słabościami. Wykazując się przy tym cierpliwością i kreatywnością. To co stworzyliśmy
możecie Państwo zobaczyć już dziś ( http://youtu.be/dRangn-15r8 ).
Głównym celem całego przedsięwzięcia nie jest tylko pozyskanie środków, ale przede
wszystkim uświadomienie naszym wychowankom, że swoim zaangażowaniem, pracą i
wysiłkiem mogą przyczynić się do powstania czegoś nowego. Taki kierunek pracy z młodym
pokoleniem daje im poczucie sprawstwa i kompetencji, odkrywa przed nimi nowe możliwości,
dzieci czują, że są uczestnikami wspólnego przedsięwzięcia i mogą mieć wpływ na
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rzeczywistość.
Mamy nadzieję, że nasi wychowankowie będą równie aktywni na każdym kolejnym etapie
naszego projektu: urządzania i porządkowania swojej nowej świetlicy, a w przyszłości będą
chętnie dbać o placówkę, która powstanie w tak wyjątkowy sposób.
PS
Postaramy się na bieżąco relacjonować nasze poczynania. Zapraszamy na naszą stronę
internetową: swietlik.cba.pl Z wyrazami szacunku:
Wychowawca Dorota Ciecierska
Wolontariusz Mariusz Brodowski
Wychowankowie Świetlicy
i Kierownik ZPWDz w Ostrołęce
Pani Wioletta Tabor
Przypominamy numer konta Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego w Ostrołęce do wpłat:
98 1020 3802 0000 1102 0165 8657
z dopiskiem "Darowizna dla Świetlicy Gwarek".
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