
ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA 
PRZY MOPS W HAJNÓWCE

Świetlica jest placówką wsparcia dziennego dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej wychowujących się w warunkach 
niekorzystnych dla rozwoju, nadpobudliwych psychoruchowo, z zaburzeniami zachowania, zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym i uzależnieniami.

Celem świetlicy jest łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie oraz przystosowanie dzieci do 
prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie poprzez organizowanie działań stanowiących alternatywę dla 
występujących zjawisk patologicznych.

Podczas wakacji świetlica realizowała szereg działań mających na celu zapewnienie dzieciom prawidłowej 
opieki wychowawczej, rozwoju pasji i zainteresowań, profilaktyki zachowań nieakceptowanych społecznie. Było to 
realizowane poprzez spotkania z przedstawicielami instytucji działających na terenie miasta, korzystanie z walorów 
turystycznych Hajnówki, zajęcia plastyczne i ogólnorozwojowe prowadzone przez wychowawców świetlicy. 

Mariusz Iwaniuk – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce  tel. 85 682 20 11  (sekretariat), 
e-mail : mops-hajnowka@home.pl

Barbara Sienkiewicz-Surel – zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce

Katarzyna Janiuk – wychowawca w Świetlicy Socjoterapeutycznej przy MOPS w Hajnówce tel. 85 876 75 19  
(świetlica)

Joanna Gubin – wychowawca w Świetlicy Socjoterapeutycznej przy MOPS w Hajnówce

Świetlica jest czynna przez cały rok, od poniedziałku do soboty, w godzinach dostosowanych do potrzeb 
wychowanków.
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WAKACJE 2020

Spotkanie z pracownikami Komendy 
Powiatowej Policji w Hajnówce 
oraz pracownikiem Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Hajnówce 
na pogadance dotyczącej bezpieczeństwa 
podczas wakacji w domu, w lesie, nad 
wodą
oraz profilaktyki COVID-19 i zdrowego stylu 
życia.
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Wyjście do Nadleśnictwa Hajnówka na zajęcia dotyczące 
zwierząt i roślinności w pobliskim lesie oraz zasad 

bezpieczeństwa na terenach leśnych
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Spotkanie z pracownikiem Komendy Państwowej Straży 
Pożarnej w Hajnówce

- zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
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Zajęcia edukacyjne dotyczące zasad bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym prowadzone przez policjantki z KPP w 

Hajnówce i pokaz wyposażenia radiowozu
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Spotkanie z Panem Tomaszem Frankowskim – 
europosłem i byłym reprezentantem Polski w piłce nożnej

Rozwój zainteresowań i pasji 
wśród młodych sportowców



7

Zajęcia edukacyjne dotyczące przemocy prowadzone przez 
pracownika MOPS w Hajnówce

Konkurs plastyczny pn. „Przemoc 
ma twarz” - rozdanie nagród przez 
dyrekcję MOPS w Hajnówce
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Trochę sportu nie zaszkodzi :)
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Wyjście na ścieżkę przyrodniczo – dydaktyczną - Judzianka  
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Ciekawe sposoby na spędzanie czasu wolnego – 
warsztaty plastyczne 

 DecoupagePapierowa wiklina

Haft matematyczny
Prasowanki 
z koralików

DZIĘKUJEMY
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