
Druhny i druhowie objęli opieką 1380 osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym. To dzieci i młodzież w wieku od 6 do18 lat. Za ponad 
7 milionów złotych harcerze utworzono na Podkarpaciu 92 świetlice,  
w których uczestnicy mogą rozwijać talenty i zainteresowania, kształto-
wać kompetencje społeczne i obywatelskie. Projekt przede wszystkim 
pozwala dzieciom wspaniale spędzać czas z rówieśnikami na świeżym 
powietrzu, nabywać nowych sprawności, rozwijać się.

Jest tyle do odkrycia...
Michał Sendorowicz, pedagog, pracownik projektu:
– Organizujemy dzieciakom czas wolny od szkoły, stawiając na wszelkie 
formy aktywności na świeżym powietrzu. Oczywiście w razie niepogody 
mamy się gdzie schronić – do dyspozycji są hufce, harcówki, świetlice. 
Środki z dotacji unijnej przysłużyły się nam wielorako – zatrudniamy 
wykwalifikowaną kadrę wychowawczą, odwiedzamy wraz z uczestni-
kami miejsca kultury i rekreacji – często są to np. baseny, parki trampo-
lin, lodowiska, a także kina, muzea. Finansujemy też niezbędne do za-
jęć materiały, organizujemy imprezy z rodzicami podopiecznych. Jako  
że rozwijamy samorządność, odbywają się spotkania, podczas których 
dzieci mogą podyskutować, współdecydować o planie działań. Jako har-
cerze promujemy wśród młodych ludzi patriotyzm, szacunek dla historii 
i tradycji. Staramy się kształtować postawy obywatelskie i uczyć współ-
życia w społeczeństwie, gospodarności, przedsiębiorczości, umiejętno-
ści podejmowania decyzji, ale też bardzo „przyziemnych” sprawności,  
np. szycia, wykonywania drobnych napraw, przygotowywania prostych 
posiłków w warunkach polowych. Nad dzieciakami czuwa doświadczo-
ny zespół specjalistów. Stale dostępni są psycholog, pedagodzy, meto-
dycy i inni specjaliści, którzy służą im swoją pomocą i uwagą. Mogą też 
pracować z rodzicami, jeśli jest taka potrzeba. Nie wyręczamy szkoły, ani 
rodziców. Wspieramy ich! Stawiamy na naukę przez zabawę, a młodzież 
chętnie współpracuje. Obserwujemy, jak te dzieciaki się rozwijają, stają 

się bardziej świadome jak interesująco wygląda życie poza Internetem 
i własnym podwórkiem. Zauważają, że są świetne miejsca i rzeczy do 
odkrycia, i to bez dużych nakładów finansowych. Dowiadują się o so-
bie tego, czego wcześniej nie wiedziały, przekraczają bariery i stale nas 
zaskakują. Formy zajęć są rozmaite, bo to dzieciaki wyznaczają ramy,  
w których działamy. Inwencję twórczą naszych wychowawców ograni-
czają tylko wyobraźnia oraz względy bezpieczeństwa.

Jasne normy moralne
Mariusz Bezdzietny, komendant Chorągwi Podkarpackiej ZHP:
– Staramy się wyrównywać szanse młodzieży z rodzin z problemami, po-
magamy rodzicom i dzieciom przebrnąć przez trudny okres dojrzewania. 
Trafiają do nas dzieci niepotrafiące się zintegrować z rówieśnikami, ma-
luchy, które za dużo czasu spędzają przy komputerze. Nie brakuje dzieci, 
które są nadwrażliwe, nie radzą sobie z emocjami i w efekcie buntu prze-
stają rozmawiać z rodzicami. Niekiedy stają się agresywne. Na początku 
więc często mają problemy ze współpracą z grupą i wychowawcami, ale 
pomagamy im je przezwyciężać. Obserwujemy, jak się zmieniają, otwie- www.rpo.podkarpackie.pl

w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Kampania jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

ZMIENIAMY PODKARPACKIE Z FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI 
Powrót do korzeni

Ruch na świeżym powietrzu, wycieczki krajoznawcze sprzyjają rozwojowi kompetencji społeczno-obywatelskich. Podkarpacka młodzież poznaje 
walory przyrodnicze regionu, uczy się poszanowania przyrody czy inicjatywności w planowaniu przedsięwzięć.

Honor, współpraca, szacunek – jasne wartości pomagają najmłodszym porządkować i rozumieć świat. Gdy wchodzą w dorosłość, potrzebują przewodnika. Dzięki środkom z funduszy europejskich 
Chorągiew Podkarpacka ZHP realizuje projekt „Podkarpacka Sieć Wsparcia Wychowawczej Funkcji Rodziny”. Wspomaganie integracji społecznej to jedno z ważnych zadań Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020. 

rają, uwrażliwiają na inne dzieci, w końcu zawierają przyjaźnie. Jako har-
cerze kładziemy nacisk na życie zgodne z wartościami. Dzieciaki widzą,  
że to jest dobre i z czasem zaczynają postępować tak samo – to właśnie 
siła pracy harcerskiej opartej na małych grupach rówieśniczych. Dzieci naj-
lepiej chłoną wzorce od siebie nawzajem, ale ten rozwój musi być mode-
rowany przez doświadczonego wychowawcę. Jasne normy moralne dają 
im poczucie bezpieczeństwa, ładu i zorganizowania. Dzieci nie można  
i nie da się zmusić do pracy nad sobą na siłę, ale one stale szukają swojego 
miejsca w świecie. Poszukują bezpiecznej przestrzeni, gdzie będą akcep-
towane, dobrze spędzą czas, gdzie będą miały przed sobą wyzwania. Zde-
cydowaliśmy się na projekt przyświetlicowy, bo to znana ZHP od lat praca 
metodą podwórkową. Dzięki unijnemu dofinansowaniu nasze działania 
są rozproszone na całym Podkarpaciu, więc dostępność jest powszechna. 
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Projekt realizowany z RPO WP na lata 2014 – 2020, Oś 8. Integracja społeczna, 
Działanie 8.4. Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. 


