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w-ce prezes stowarzyszenia
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sekretarz stowarzyszenia



Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin jest organizacją 

pozarządową powstałą w 2002 roku. Skupia 20 kobiet 

reprezentujących różne zawody np. pracowników pomocy 

społecznej, dyrektorów szkół, pracowników kultury, członków 

zespołu ludowego "Wrzos" i inne, które postanowiły swój wolny 

czas poświęcić na rzecz rozwoju środowiska lokalnego. 

Od początku działalności stowarzyszenie prowadziło 

działania mające na celu poprawę sytuacji osób 

niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży z rodzin ubogich.

Na wniosek stowarzyszenia w ramach współpracy z 

samorządem lokalnym powstała grupa wsparcia dla osób z 

upośledzeniem umysłowym  i zaburzeniami psychicznymi, w 

której uczestniczy 21 osób. 



W latach 2004 – 2006 Stowarzyszenie 

Kobiet Sawin pozyskało ponad 

200 000 złotych na realizowanie 

projektów.

W 2006 roku Stowarzyszenie 

pozyskało 7160 kilogramów produktów 

spożywczych z Lubelskiego Banku 

Żywności



2004 r.
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży – projekty:

„Forum  Młodych Dziennikarzy” - 15 000 zł,

„Drzwi  Szeroko Otwarte”- 7800 zł;

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - utworzenie grupy 

wsparcia dla osób z zaburzeniami  psychicznymi - 22 000 

zł;

Fundacja Dom Europy – 4 310 zł;

Fundacja Bankowa im. Dr Mariana Kantona – 4 000 zł;

Dotacja z PFRON – utworzenie siłowni - 11 500 zł;

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

– 2 000 zł;



2005 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – prowadzenie 

grupy wsparcia dla osób z zaburzeniami  psychicznymi -

22 000 zł;

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie –

projekt :Chcemy być trzeźwi” – 2 500 zł;

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie –

projekt „Praca z rodzicami i dziećmi uczęszczającymi do 

środowiskowego ośrodka   wsparcia” - 3 000 zł;

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży – projekt 

„Z przeszłością w przyszłość” - 7 000 zł;

Fundacja im. Stefana Batorego - projekt „Żwirek 

i Muchomorek - z przyjacielem łatwiej!” - 7 000 zł;



Fundacja Wspomagania Wsi – projekty: 

„Ciekawi ludzie są wśród nas” – 1 920 zł, 

„Z dinozaurem za pan brat” – 3 000 zł, 

„Wstąp do nas” - 16 310 zł;

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – prowadzenie 
grupy wsparcia dla osób z zaburzeniami  psychicznymi -
22 000 zł;

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie -
projekty: „Tacy sami” - 2 000 zł. „Krok  w przyszłość” –
3 000 zł.  „Uzależnieniom nie!” - 3 000 zł;

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – konkurs 
„Świetlica, praca, staż – socjoterapia w środowisku 
wiejskim” – 12 500 zł.

2006 r.



ŚWIETLICA 

SOCJOTERAPEUTYCZNA 

W SAWINIE

22-107 Sawin ul. Stodoły 3/3

Tel. (082) 567 33 21



W strukturze Stowarzyszenia Kobiet 

Gminy Sawin funkcjonuje Świetlica 

Socjoterapeutyczna  udzielająca wsparcia 

dla ok. 300 dzieciom w ciągu roku .

W świetlicy zajęcia prowadzą: 

psycholog, logopeda, lekarz psychiatra, 

pedagog, terapeuta zajęciowy, pracownik 

socjalny.



Świetlica Socjoterapeutyczna

w Sawinie



Świetlica Socjoterapeutyczna 

prowadzi różne formy zajęć:

Terapię logopedyczną 

Terapię psychologiczną indywidualną 

i grupową

Konsultacje z lekarzem psychiatrą, pedagogiem, 

pracownikiem socjalnym

Terapię zajęciową

Gry, zabawy, konkursy

Wycieczki, rajdy

Imprezy okolicznościowe 



Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie 

przyznał nam kwotę 2.000 zł, którą to 

przeznaczyliśmy na zakup telewizora oraz nagród 

dla dzieci w czasie wakacji 2004r.



Wspólne wakacyjne wyprawy 

rowerowe – rezerwat w

Stawskiej Górze



Wspólne zabawy na świeżym 

powietrzu.



Zajęcia artystyczno - plastyczne



„Chcemy być trzeźwi” Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej 

w Lublinie 2.500 zł

Zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień 

dla dzieci i młodzieży uczestniczących 

w zajęciach świetlicy w czasie wakacji 

2005r.



Gry, zabawy i konkursy



Wakacyjne rajdy i zabawy na 

świeżym powietrzu



Wycieczka do Warszawy



Zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego



Zwiedzanie Warszawskich 

Łazienek



Zwiedzanie Lotniska Okęcie 

w Warszawie



Wakacje 2006



Konkurs plastyczny 

– „Mój ulubiony zwierzak”



Konkurs na najoryginalniejszą 

kanapkę



Noc Świętojańska – konkursy na 

świeżym powietrzu



Rządowy Program Ministerstwa 

Polityki i Pracy Socjalnej –

Świetlica, Praca i Staż. 

Socjoterapia w środowisku 

wiejskim.
Placówka nasza wygrała konkurs na wzorcową świetlicę 

wiejską – otrzymaliśmy 12.500 zł z przeznaczeniem na 

doposażenie naszej placówki. 

W ramach tych środków zakupiony został: 

rzutnik multimedialny, ekran, kamera, laptop oraz sprzęt 

nagłaśniający.

Ponadto dzieci i młodzież pojechali na wycieczkę do 

Warszawy.



Seans filmowy „Życie oceanu” 

w Warszawskim trójwymiarowym 

kinie



Międzynarodowy projekt 

„Łączy Nas Niepełnosprawność”



Ukraińscy goście w naszej 

placówce !



Andrzejkowe lanie wosku 

w świetlicy



Wizyta Świętego Mikołaja i jego 

słodkie prezenty dla Nas!



„Optimus Hominum”
Nagroda Roku 2005 za Działalność Humanitarną dla 

Prezesa Stowarzyszenia Kobiet Gminy Sawin Pani Jolanty Król 

w kategorii Pomoc Społeczna



KOLEJNY ROK ZA NAMI!

W 2006 r. w świetlicy:

Zrealizowano siedem projektów na łączną 

kwotę 51 920 zł

Prowadzono zajęcia dla dzieci i młodzieży 

z zakresu profilaktyki uzależnień, terapii 

plastycznej, logopedycznej, 

psychologicznej, psychiatrycznej, 

pedagogicznej. Ze wsparcia świetlicy 

skorzystało 312 dzieci i młodzieży



Psycholog w 2006 roku udzielił 60 porad 

dzieciom oraz osobom dorosłym.

Z terapii logopedycznej (8-10 wizyt) 

skorzystało 36 dzieci

Lekarz psychiatra udzielił około 40 porad.


