Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Chełmie

Sprawozdanie z wykonania zadania 8
Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem
„Nie jesteś sam”.
Jak monitorowad sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego,
które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub
„eurosieroctwa”; gdzie szukad pomocy”

W ramach uczestnictwa w konkursie „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeo”
zrealizowaliśmy zadanie 8: Przeprowadzenie
we wszystkich klasach
konwersatoriów pod hasłem „Nie jesteś sam”. Jak monitorowad sytuację osób
z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie,
chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa”; gdzie szukad
pomocy” .
W dniu 7 lutego 2013r. uczniowie Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej
uczestniczyli w spotkaniu z p. dr Lucyną Kozaczuk – dyrektorem Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie oraz z p. Beatą Sienkiewicz –
kierownikiem Zespołu do Spraw Pieczy Zastępczej.
Pani dyrektor omówiła przyczyny osamotnienia zarówno ludzi dorosłych, jak
i dzieci, problemy związane z samotnością.
MOPR w Chełmie jest instytucją pomocy społecznej, której zadaniem jest
pomoc osobom i rodzinom w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych.
Dowiedzieliśmy się o formach pomocy nie tylko finansowej, ale również
rzeczowej i usługowej (pomoc psychologiczna, prawna, usługi opiekuocze).
Wolontariat działający przy MOPR prowadzi wiele akcji charytatywnych,
a przyjaciółmi akcji mogą byd nawet dzieci. Wolontariusze pomagają dzieciom
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np. w nauce, a osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym w trudach
codziennego życia.
Osoby samotne mogą korzystad z Mieszkao Wieloprofilowych Chronionych,
Domu Dziennego Pobytu, Środowiskowego Domu Samopomocy, a dzieci ze
Świetlicy Środowiskowej.
Pracownicy MOPR-u i wolontariusze zapewniają osobom samotnym wiele
atrakcji (np. wycieczki, zajęcia kulinarne, terapeutyczne).
Pani Beata Sienkiewicz zwróciła uwagę na istniejącą przemoc w rodzinie,
podkreślając, że każdy z nas ma obowiązek reagowad na przemoc i zgłaszad
tego typu zdarzenia odpowiednim instytucjom lub osobom dorosłym. Często od
naszej reakcji może zależed czyjeś zdrowie, a nawet życie.
Przemoc w rodzinie pozbawia dziecko wszystkich podstawowych potrzeb:
ciepła, bezpieczeostwa, miłości.
Pani kierownik opowiadała również o rodzinach zastępczych, które są
przejściową formą opieki nad dziedmi.
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie przygotowali
prezentację multimedialną „Pamiętaj - nie jesteś sam”, w której zawarte zostały
wszystkie informacje przekazywane przez prelegentów.
Nasi uczniowie bardzo chętnie brali udział w dyskusji, opowiadali w jaki sposób
włączają się w akcje charytatywne prowadzone w szkole przez Samorząd
Uczniowski (np.): Mikołajki dla podopiecznych Chełmskiego Centrum Pomocy
Dziecku i Rodzinie oraz Domu Małego Dziecka; Szlachetna Paczka, „Pluszaki”,
„Góra Grosza”; zbiórka odzieży i książek dla rodzin z Żytomierza na Ukrainie.
Z okazji Dnia Babci i Dziadka, 21 stycznia 2013r. delegacja uczniów Pierwszej
Społecznej Szkoły Podstawowej odwiedziła Dom Seniora w Ostrowie Krupskim,
w którym przebywa 35 mieszkaoców, osób przewlekle somatycznie chorych.
Uczniowie zawieźli drobne upominki, na zakup których przeznaczone zostały
pieniądze uzyskane w ramach akcji „Ciasteczkowy Dzieo”, w czasie którego
uczniowie sprzedawali na terenie szkoły ciastka upieczone przez rodziców.
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Pracując z dziedmi, każdego dnia my dorośli powinniśmy uwrażliwiad uczniów
na potrzeby innych ludzi.
Z powyższych działao wynika, że uczniom naszej szkoły nie są obce problemy
ludzi potrzebujących pomocy zarówno w naszym najbliższym otoczeniu, ale
również w szerszej perspektywie. Uczniowie rozumieją potrzebę niesienia
pomocy. Potrafią też znakomicie współpracowad w grupie.

Opracowanie sprawozdania
Joanna Sych - szkolny koordynator konkursu
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