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Świetlica w Siewierzu już otwarta

W Siewierzu rozpoczęła działalność Filia Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie

   Dzięki staraniom władz samorządowych, z początkiem Nowego Roku 2008, w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Siewierzu
rozpoczęła swoją działalność filia Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie - specjalistyczna placówka opiekuńczo-wychowawcza
wsparcia dziennego, przeznaczona dla dzieci i rodzin dysfunkcyjnych. Koordynowanie działalności filii ośrodka powierzono Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Siewierzu, którego pracownicy zaangażowali się w jej uruchomienie.

   Otwarcie filii ośrodka w Siewierzu było możliwe na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Siewierz a Powiatem Będzińskim,
który zobowiązał się do ponoszenia kosztów związanych z wynagrodzeniami wychowawcy, konsultacjami pedagoga i in. specjalistów oraz do
realizowania  zadań  opiekuńczo-wychowawczych.  Gmina  Siewierz  finansowała  prace  remontowe  i  adaptacyjne,  prowadzone  w  celu
przygotowania pomieszczeń do zajęć z dziećmi oraz zakupy sprzętów i  wyposażenia. Prace remontowe i  porządkowe odbywały się przy
znacznym zaangażowaniu pracowników, skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy - w ramach prac społecznie użytecznych. Koszty związane
z uruchomieniem Filii Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny, poniesione przez Gminę Siewierz wynoszą 44.000 zł,; w dalszym ciągu będą
ponoszone stałe koszty utrzymania, związane m.in. z wyżywieniem wychowanków, zakupem mediów, usług i materiałów, niezbędnych do
bieżącego funkcjonowania oraz finansowaniem pracownika obsługi.

   Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny jest jednostką organizacyjną Powiatu Będzińskiego, która realizuje zadania z zakresu pomocy
społecznej. Realizując statutowe zadania, filia w Siewierzu wpisuje się również w cele, ujęte w gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,  jest odpowiedzią na widoczną potrzebę udzielania pomocy dzieciom i  całym
rodzinom, wykazującym zaburzenia w prawidłowym funkcjonowaniu. Placówka w Siewierzu będzie czynna przez cały rok (we wszystkie dni
robocze), w godzinach od 1200 do 1800 (w miesiącach letnich planuje się wydłużenie czasu pracy do godz. 1900). 

  Najważniejsze cele działania ośrodka skupiają się wokół dziecka oraz wspierania rodzin w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Ośrodek
jest miejscem, w którym dziecko i rodzina mogą otrzymać wsparcie w sytuacjach kryzysowych, związanych z funkcjonowaniem w szkole,
środowiskach  rówieśniczych,  relacjach  osobistych.  Podczas  zajęć  będą  prowadzone  indywidualne  programy  korekcyjne  oraz  zajęcia
wspomagające u dzieci indywidualny rozwój emocjonalno-społeczny. Podopieczni placówki mają zapewnioną opiekę wychowawcy, pedagoga,
psychologa, terapeutów i pielęgniarki. Pod okiem nauczyciela dzieci mogą odrobić lekcje, skorzystać z komputera z dostępem do internetu,
obejrzeć program w telewizji lub film na DVD. Całości dopełnią gry i zabawy umysłowe, rozwijające zdolności i zamiłowania oraz zajęcia
manualne. W przyszłości planuje się systematyczne poszerzanie oferty ośrodka i dostosowywanie jej do potrzeb mieszkańców. Będą m.in.
organizowane  dla  dzieci  wycieczki  do  ciekawych  miejsc,  imprezy  środowiskowe  i  integracyjne.  Usytuowanie  placówki  w  budynku
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury otwiera również możliwość czynnego uczestnictwa dzieci w imprezach, odbywających się w domu kultury
bądź korzystania z jego usług.

  Placówka w Siewierzu może pochwalić się bardzo dobrym zapleczem i wyposażeniem. Zajęcia odbywają się w trzech salach, z których jedna
jest  pokojem do nauki  i  zajęć  wymagających ciszy  i  skupienia,  drugą salę  przeznaczono do zabawy i  rozrywki  -  dzieci  mają  tam gry
zręcznościowe i zabawy rozwijające wyobraźnię, ciekawe książki, natomiast w trzeciej sali odbywają się zajęcia manualne. Do dyspozycji
wychowanków została oddana również kuchnia z wyposażeniem, pozwalającym na przygotowanie gorącej herbaty i posiłku oraz łazienka. Swój
pokój ma również wychowawca.

  Na zbliżające się ferie zimowe przygotowano dla dzieci ciekawą ofertę spędzenia wolnego czasu. Planuje się m.in. wyjazd do kina na film pt.
„Alvin i wiewiórki”, wyjście na spektakl teatralny pt. „Kot w butach”, karaoke, spotkanie dzieci z babciami i dziadkami z okazji ich święta,
zwiedzanie okolic Siewierza połączone z wizytą w Izbie Tradycji Kultury Dawnej, wyjazd do kręgielni oraz quizy i konkursy z nagrodami.
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