
 

 

Miasto Piotrków Trybunalski wraz z trzema Partnerami: Stowarzyszeniem Koło Pomocy Dzieciom 

Niepełnosprawnym, Stowarzyszeniem Przyjaciół "Mam Sąsiada" oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół 

Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ,,SZANSA” realizuje projekt „Razem możemy jeszcze więcej”  

- współfinansowany środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Działania projektu w latach 2020 – 2023 kosztem ponad 7 mln zł.  

są realizowane w 8 modułach:  

 

1. Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych w miejscu ich zamieszkania;  

2. Klub wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym 

 i znacznym;  

3. Rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;  

4. Klub seniora;  

5. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego; 

 6. Klub wsparcia dla osób niesamodzielnych, w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej;  

7. Nowy oddział Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej "Bartek"; 

 8. Mieszkania wspomagane. 

 

Oddział „Piątka” w Al. 3 Maja 23 to kolejna,  placówka wsparcia dziennego, znajdująca się w strukturze 

Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek”. Utworzona w ramach projektu unijnego 

„Razem możemy jeszcze więcej” w połowie 2020 roku spotkała się z dużym zainteresowaniem dzieci i 

młodzieży w wieku 5-16 lat z rejonu Osiedla Piastowska. Z Elizą Gałas, Dyrektor   Środowiskowej 

Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek” rozmawiam o pracy z dziećmi,  które w „Piątce” poczuły się  

bezpieczne i ważne. Dla których ta świetlica stała się drugim domem.  

- Ile  dzieci macie pod swoją opieką ? 

- Obecnie do naszego oddziału „Piątka” uczęszcza 27 wychowanków. W ramach funkcjonowania 

placówki i dzięki przyznanym środkom w ww. projekcie jesteśmy w stanie zapewnić naszym 

wychowankom szeroką ofertę. Nasi wychowawcy realizują zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, 

integracyjne,  zajęcia  edukacyjne, profilaktyczne, rekreacyjno-ruchowe, relaksacyjne, zajęcia 

artystyczne: plastyczne, umuzykalniające; gry i zabawy tematyczne, a także turnieje i konkursy. 

Oferujemy terapię pedagogiczną indywidualną i grupową, pomoc logopedyczną, terapię 

psychologiczną, zajęcia socjoterapeutyczne, indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 

edukacyjne, zajęcia z animatorem czasu wolnego, pomoc dydaktyczną, wsparcie rodzin poprzez 

wizytacje środowiska i rozmowy na terenie placówki. Zapewniamy również dożywianie dzieci.  



- Praca z dziećmi obejmuje także zadania realizowane poza placówką ? 

- Tak, nasi wychowankowie mogą korzystać z wielu ciekawych form spędzania czasu. Chodzą na zajęcia 

artystyczne do ośrodka Edukacji Artystycznej w  Miejskim Ośrodku Kultury, w tym zajęcia plastyczne, 

teatralne, wokalne. Mają organizowane wyjścia do kina, Centrum Rozrywki Fun City, piotrkowskich 

muzeów, zajęcia ze Stowarzyszeniem Euro-Centrum, na wystawy edukacyjne do Mediateki. W czasie 

wakacji i ferii zimowych mogą realizować sportowe pasje poprzez udział w zajęciach na basenie, czy 

treningach gry w tenisa. Dzięki środkom unijnym mogliśmy zorganizować wychowankom szereg 

wycieczek: do Sadów Klemensa, ZOO w Borysewie, Stanicy Harcerskiej w Karczunku, Olsztyna 

k/Częstochowy, gospodarstwa agroturystycznego, do kompleksu rekreacyjnego Resort Malutkie, Kielc 

podczas której dzieci zwiedzały m. in. Muzeum Zabawek i Zabawy czy Kadzielnię. Co więcej w ramach 

integracji organizujemy wychowankom urodziny, imprezy z okazji np. Mikołajek czy Andrzejek. 

- Czy wsparcie dla dzieci  i młodzieży będzie kontynuowane po zakończeniu projektu ? 

- Tak, jesteśmy zobligowani umową o dofinansowanie  do zachowania trwałości projektu , co więcej 

trwają prace nad kontynuacją działań, która mogłaby być sfinansowana w ranach nowej perspektywy 

finansowej UE na lata 2021-2027. 

Więcej informacji dotyczących działań  prowadzonych przez Środowiskową Świetlicę 

Socjoterapeutyczną „Bartek” w Piotrkowie Trybunalskim  można uzyskać korzystając z zasobów 

wskazanych poniżej : 

Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” 

ul. C. K. Norwida 4 

tel./ fax 44 649 76 53   

e-mail   bartek@swietlicabartek.com.pl 

https://www.swietlicabartek.com.pl 

Oddział „Promyk”   

ul. Wojska Polskiego 54 

tel. 44 733 90 15   

Oddział  „Tęcza”   

ul. J. Pawlikowskiego 1 

tel. 603 060 511   

Oddział "Piątka"  

Al. 3 Maja 23 

tel. 601 987 271 

 

W okresie roku szkolnego zajęcia dla dzieci organizowane są w siedzibie w godzinach 12.00-19.00,  

w oddziałach 12.00-18.00. Natomiast w wakacje i w ferie zimowe 9.00-15.00. 

 

Opracowanie: Piotr Gruszczyński 

mailto:bartek@swietlicabartek.com.pl


 

 



 

 


