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Ur. w 1976 r. w Nisku. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lubli-
nie. Adiunkt w Instytucie Socjologii Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie Katolickie-
go Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli. Doktorat z zakresu socjologii obroniła 
2006 r. (promotor prof. dr hab. Piotr Kryczka). Autorka dwóch monografii: Instytucja społecznego 
kuratora sądowego w opinii osób pełniących funkcję kuratora (2008 r.) oraz Diagnoza przemocy 
domowej w Gminie Stalowa Wola (2011 r.) oraz kilkudziesięciu artykułów poświęconych proble-
matyce przestępczości, dewiacji i patologii społecznej oraz pracy socjalnej. Od kilkunastu lat 
zaangażowana w pracę społeczną na rzecz osób wykluczonych w swoim środowisku lokalnym. 
W latach 2000-2007 społeczny kurator sądowy dla osób dorosłych w Sądzie Rejonowym w Nisku. 
W latach 2009-2012 zastępca prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą w 
Rodzinie „Tarcza” w Stalowej Woli. W 2011 r. członek Grupy Roboczej przy Zespole Interdyscypli-
narnym w Gminie Pysznica.

WproWadzenie
Rodzinę w literaturze przedmiotu (so-

cjologicznej, pedagogicznej) często defi-
niuje się przez pryzmat realizowanych 
przez nią funkcji zarówno na rzecz szer-
szego społeczeństwa, jak też poszcze-
gólnych członków rodziny. Szczególną 
uwagę poświęca się funkcjom realizo-
wanym na rzecz dziecka, a zwłaszcza – 
socjalizacyjnej obejmującej całokształt 
stosunków opiekuńczo-wychowawczych 
między dzieckiem a rodzicami oraz pozo-
stałymi członkami rodziny. Proces socja-
lizacji, który przebiega od najwcześniej-
szych chwil życia człowieka i obejmuje 
wiele istotnych doświadczeń w życiu 
dziecka, m.in. jego zetkniecie z warunka-
mi mieszkaniowymi i bytowymi rodziny, 
poziomem kontaktów i rodzajami więzi 
łączącymi domowników, wartościami 
kulturowymi i moralnymi rządzącymi 
zachowaniem członków rodziny, propa-

gowanymi celami życiowymi, wzorami 
sukcesu życiowego, stosunkiem do dru-
giego człowieka itp.1 Tak więc rodzina 
poprzez różnego rodzaju wpływy za-
mierzone i niezamierzone, kształtuje 
osobowość i zachowania jednostki, zaś 
ich efektem jest albo właściwie uspo-
łeczniona jednostka (zdolna pełnić okre-
ślone role społeczne) lub też jednostka 
nieprzystosowana społecznie. 

Współczesne rodziny stoją w obliczu 
różnorodnych problemów społecznych 
utrudniających im właściwe funkcjono-
wanie. Źródłem tych utrudnień mogą 
być zjawiska makrospołeczne (np. 
transformacja społeczno-ustrojowa, po-
stępujący proces pauperyzacji, wzrost 
wskaźnika bezrobocia)2 lub też okre-
ślone negatywne zjawiska na poziomie 
samej rodziny, jak np. niewydolność 
opiekuńczo-wychowawcza, rozbicie ro-
dziny, alkoholizm rodzica lub rodziców, 
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1 F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002, s. 40.
2 S. Badora, B. Czeredrecka, D. Marzec, Rodzina i formy jej wspomagania, Kraków 2001, s. 41-42.
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3 Szerzej, zob.: A. Witkowska-Paleń, Zjawiska patologiczne u podstaw dysfunkcyjności rodzin w Polsce, w: S. 

Pelc (red.), Przemiany współczesnej rodziny, Rzeszów 2010, s. 79-88.
4 S. Badora, B. Czeredrecka, D. Marzec, dz. cyt., s. 23.
5 Szerzej, zob.: S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke, Pedagogika rodziny: obszary i panorama problematyki, 

Toruń 1997, s. 243-244.
6 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, 

poz. 887).

przemoc w rodzinie i wiele innych3. Ro-
dziny dysfunkcyjne, a więc takie, które 
nie zapewniają dzieciom prawidłowych 
warunków rozwoju i wychowania stają 
się przedmiotem zainteresowań instytu-
cji pomocy i kontroli społecznej4. Istot-
ną rolę w procesie wspierania rodziny 
w realizacji jej podstawowych funkcji 
na rzecz dziecka odgrywają placówki 
wsparcia dziennego, w tym świetlice 
środowiskowe i specjalistyczne.

Pomysł napisania artykułu zrodził 
się w wyniku śledzenia dyskusji wokół 
zmiany przepisów prawnych regulują-
cych działalność tego typu placówek, 
zaś intencją autorki artykułu jest uka-
zanie znaczenia tego typu instytucji 
w systemie wspierania rodzin dysfunk-
cyjnych. Artykuł podzielono na dwie 
zasadnicze części. W pierwszej doko-
nano ogólnej charakterystyki placówek 
wsparcia dziennego, w tym prawnych 
podstaw ich działalności na przestrzeni 
ostatnich kilkunastu lat. Ukazano także 
zasadnicze cele i funkcje tychże pla-
cówek. Druga część artykułu traktuje 
o działaniach realizowanych przez pla-
cówki wsparcia dziennego na przykła-
dzie dwóch losowo wybranych świetlic 
działających na terenie Stalowej Woli, 
tj. Świetlicy „Tęcza” będącej Specjali-
styczną Placówką Wsparcia Dziennego 
przy Miejskim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej oraz Świetlicy Środowiskowej 
„Uśmiech” prowadzonej przez Stowa-
rzyszenie Trzeźwościowo-Kulturalne 
„Alternatywa”. 

1. placóWki Wsparcia dziennego 
pomocą dziecku i rodzinie

a/. Typy placówek wsparcia dziennego
Większość rodzin dysfunkcyjnych wyma-

ga jedynie wsparcia i pomocy ze strony in-
stytucji w realizacji swych podstawowych 
funkcji, w tym opiekuńczo-wychowaw-
czej (m.in. organizowanie podstawowych 
warunków niezbędnych do normalnego 
funkcjonowania rodziny, stymulowanie 
możliwości realizacji określonych potrzeb 
rodziny czy kompensacja braków i niedo-
statków życia rodzinnego), a rzadziej za-
chodzi potrzeba całkowitego zastąpienia 
rodziny przez wyspecjalizowane instytucje 
(np. domy dziecka, rodziny zastępcze itp.)5. 
Bowiem w myśl art. 2.1. Ustawy o wspie-
raniu rodziny i systemie pieczy zastępczej6 
wsparcie to ma na celu „przywrócenie rodzi-
nie zdolności do wypełniania tych funkcji”. 
Dlatego istotną rolę w systemie pomocy 
rodzinie odgrywają te instytucje i placówki 
o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, 
które z organizują pobyt dziecka w czasie 
wolnym, nie odrywając go od rodziny i jego 
środowiska. Funkcjonują bowiem jako pla-
cówki dziennego pobytu dziecka. Są to tzw. 
placówki wsparcia dziennego.

Placówki wsparcia dziennego zajmują się 
pomocą rodzinom w realizacji funkcji opie-
kuńczo-wychowawczych na rzecz dziecka. 
Podejmują działania w zakresie organizacji 
czasu wolnego dziecka, pomocy w nauce, 
rozwijaniu zainteresowań swoich pod-
opiecznych, organizacji zajęć sportowych, 
rekreacyjnych, kulturalno-edukacyjnych, 
a współpracują w tym zakresie z rodziną 
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7 I. Sierpowska, Prawo pomocy społecznej, Warszawa 2007, s. 166. Por. Art. 23.1. Ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887).
8 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, 

poz. 887), art. 24.1 i 2.
9 Tamże, art. 24.1 i 3.
10 Tamże, art. 24.1 i 4. Warto podkreślić, że jest to „nowa forma” organizacyjna placówki wsparcia 

dziennego, wprowadzona ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a której nie przewi-

dywały przepisy wcześniejsze.
11 Tamże, art. 24.1 i 5.
12 Tamże, art. 23.2 i 3.
13 M. Andrzejewski, Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcjonalnej: (dziecko, rodzina, państwo), Kraków 

2003, s. 215-217.
14 I. Sierpowska, dz. cyt., s. 165; M. Andrzejewski, dz. cyt., s. 220-221; M. Kolankiewicz, Zmiany w syste-

mie opieki nad dziećmi, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2002, nr 7, s. 6-7.

dziecka oraz instytucjami lokalnymi (m.in. 
szkołą, instytucjami pomocy społecznej, 
placówkami leczniczymi itp.)7. 

Placówki wsparcia dziennego mogą być 
prowadzone w trzech formach:

opiekuńczej – a więc w postaci kół zain-1) 
teresowań, świetlic, klubów czy ognisk 
wychowawczych. Ich celem jest zapew-
nienie dziecku opieki i wychowania, 
pomocy w nauce oraz organizacja cza-
su wolnego poprzez zabawę i zajęcia 
sportowe oraz rozwój zainteresowań8;
specjalistycznej – a więc placówki, 2) 
która organizuje zajęcia socjoterapeu-
tyczne, terapeutyczne, korekcyjne, 
kompensacyjne oraz logopedyczne, 
jak również realizuje indywidualny 
program korekcyjny, psychokorekcyjny 
lub psychoprofilaktyczny, a w szcze-
gólności terapię pedagogiczną, psy-
chologiczną i socjoterapię9.
pracy podwórkowej – realizowanej 3) 
przez wychowawcę w postaci działań 
animacyjnych i socjoterapeutycznych10.

Istnieje także możliwość organizowania 
placówki wsparcia prowadzonej we 
wszystkich wymienionych wyżej, połą-
czonych formach11. 

Pobyt dziecka w placówce wsparcia dzienne-
go jest nieodpłatny i dobrowolny. Ponad-

to istnieje także możliwość skierowania 
dziecka do placówki przez sąd rodzinny12.

b/. Regulacje prawne i ich przemiany 
Placówki wsparcia dziennego usytu-

owane są dziś w obszarze pomocy spo-
łecznej. Natomiast jeszcze niemal do 
końca ubiegłego stulecia system opieki 
nad dzieckiem niedostosowanym spo-
łecznie, zagrożonym wykluczeniem czy 
pozbawionym opieki rodzicielskiej usy-
tuowany był w systemie edukacji. Sytu-
acja ta powodowała – jak podkreśla Ma-
rek Andrzejewski - nie tylko pomijanie 
rodziców jako podmiotu oddziaływań 
względem dziecka, lecz także wiązała się 
z licznymi utrudnieniami o charakterze 
finansowo-organizacyjnym, ale również 
odbiegała od międzynarodowych stan-
dardów w tej dziedzinie13. 

Od dn. 1 stycznia 2000 r. system wspoma-
gania rodzin w przezwyciężaniu trudnych 
sytuacji życiowych oraz zapewnienie opieki 
i wychowania dzieciom pozbawionym opie-
ki rodzicielskiej (częściowo lub całkowicie) 
oraz dzieciom niedostosowanym społecznie 
stał się częścią systemu pomocy społecznej, 
zaś wiodącą ideą tej zmiany była potrzeba 
powiązania opieki nad dzieckiem z pomocą 
rodzinie w środowisku lokalnym14. 
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15 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 

1362 z późn. zm.).
16 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 roku w sprawie 

placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201 poz. 1455).
17 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, 

poz. 887).
18 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 

1362 z późn. zm.).
19 Tamże, art. 84.2.
20 A. Gierałtowska, Kto uratuje dzieci ze świetlic?, (wyw. przepr. A. Diduszko-Zyglewska), http://warszawa.

ngo.pl/wiadomosc/780040.html (18 czerwca 2012 r.).
21 Zob. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 

149, poz. 887), art. 18.2. Przykładowo Prezydent Miasta Stalowa Wola każdego roku ogłasza konkurs 

ofert dotyczący prowadzenia placówek wsparcia dziennego przez organizacje pozarządowe. Zob. Za-

rządzenie Nr 319/12 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoho-

lowych oraz zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Urząd Miasta Stalo-

wa Wola. Biuletyn Informacji Publicznej, http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-1386-8580 

(dostępna: 27 listopada 2012 r.). 
22 Tamże, art. 18.3.

Do dnia 1 stycznia 2012 r. podstawy 
prawne funkcjonowania placówek wspar-
cia dziennego regulowała Ustawa o po-
mocy społecznej15 oraz kolejne rozporzą-
dzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
(ostatnie z 2007 r.)16. Natomiast obowią-
zująca obecnie Ustawa o wspieraniu ro-
dziny i systemie pieczy zastępczej wpro-
wadziła pewne istotne zmiany w kwestii 
organizacji tychże placówek17. 

Uchylony już art. 84.1 Ustawy o pomo-
cy społecznej18 precyzował, że placówki 
opiekuńczo-wychowawcze, w tym wspar-
cia dziennego, dzielą się na podmioty tzw. 
publiczne i niepubliczne (prowadzone 
przez organizacje zaliczane do trzeciego 
sektora, tzw. pozarządowe). Natomiast 
prowadzenie rejestru tych placówek 
pozostawało w gestii wojewody19. Od 
2005 roku prowadzenie niepublicznych 
placówek wsparcia dziennego zlecano 
organizacjom pozarządowym w drodze 
konkursów ogłaszanych przez samorządy 
lokalne. Stąd też placówki te dotychczas 

funkcjonowały w oparciu umowy zawie-
rane z samorządem w sprawie powierze-
nia realizacji zadania publicznego, które 
wiązało się także z zabezpieczeniem fi-
nansowania tych placówek (choć nierzad-
ko pozyskują one także środki finansowe 
z innych źródeł)20. 

W myśl obecnie obowiązujących prze-
pisów prowadzenie placówki wsparcia 
dziennego jest zadaniem własnym i ob-
ligatoryjnym gminy. Gmina może także 
zlecić realizację tego zdania innemu 
podmiotowi (np. organizacji pozarządo-
wej), który otrzymał stosowne zezwole-
nie od wójta, po spełnieniu wszystkich 
wymogów określonych w ustawie21. 
Także w myśl nowych przepisów usta-
wowych placówkę tego typu (o zasięgu 
ponadgminnym) prowadzić może po-
wiat (fakultatywnie) lub zlecić jej pro-
wadzenie innemu podmiotowi (np. or-
ganizacji non-profit)22. 

Zapisy nowej ustawy, która weszła 
w życie dn. 1 stycznia 2012 r. wywołały 
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23 Tamże. 
24 Czy świetlice środowiskowe znikną?, http://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/czy-

swietlice-srodowiskowe-znikna,39924.html (data publikacji: 20 października 2012 r.). 
25 Świetlice będą uratowane, Internetowe wydanie „Gazety Wyborczej”: http://wyborcza.

pl/1,76842,12741707,Swietlice_beda_uratowane_.html#ixzz2Bw93vmZ8 (data publikacji: 26 paździer-

nika 2012 r.).
26 B. Olszak-Krzyżanowska, Rola świetlic socjoterapeutycznych w procesie nabywania poczucia tożsamości i 

własnej wartości ich uczestników, w: D. Rybczyńska (red.), Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i 

resocjalizacji, Kraków 2003, s. 91.

dyskusję w wielu środowiskach, między 
innymi dlatego, że wspomniana ustawa 
wygasza rejestr tego typu placówek, 
prowadzony przez wojewodę. Oznacza 
to, że – jak podkreśla Anna Gierałtowska 
z warszawskiej Powiślańskiej Fundacji 
Społecznej – „działające od lat świetlice 
nie przechodzą płynnie do nowego reje-
stru, tylko muszą się ubiegać o zezwo-
lenie na prowadzenie takiej działalno-
ści”23. Jest to istotne utrudnienie, gdyż, 
aby uzyskać takie zezwolenie podmioty 
prowadzące dotychczas tego typu pla-
cówki (głównie niepubliczne) - w myśl 
założeń ustawowych – musiałyby do 
dnia 1 stycznia 2013 r. przedstawić po-
zytywne opinie Straży Pożarnej i Inspek-
cji Sanitarnej o warunkach o warunkach 
bezpieczeństwa i higieny w budynku 
placówki oraz jego najbliższym otocze-
niu (m.in. dotyczące wysokości pomiesz-
czeń, liczby toalet, szerokości schodów 
itp.)24. W praktyce oznaczałoby to likwi-
dację większości świetlic środowisko-
wych w Polsce.

Obecnie znowelizowane przepisy wydłu-
żają okres karencji dla placówek zagrożo-
nych likwidacją o kolejne dwa lata, w celu 
dostosowania się do nowych wymogów25. 

c/. Cele i funkcje placówek wsparcia dziennego
Placówki wsparcia dziennego, w tym 

świetlice specjalistyczne i środowiskowe 
to szczególne miejsce na „mapie” pol-
skich placówek opiekuńczo-wychowaw-

czych. Są to te placówki, w których dzieci 
i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych, prze-
bywając w miejscu swego zamieszkania, 
otrzymuje niezbędne wsparcie i pomoc, 
bowiem zasadniczym celem ich działania 
jest przede wszystkim poprawa społecz-
nego i emocjonalnego funkcjonowania 
wychowanków w środowisku i najbliż-
szym otoczeniu społecznym26.

W literaturze przedmiotu podkreśla się, 
że świetlice funkcjonują w trzech zasad-
niczych obszarach wsparcia dzieci i mło-
dzieży ze środowisk wykluczonych i za-
grożonych wykluczeniem, tj.:

w obszarze wsparcia biologicznego (po-1) 
trzeb biologicznych dziecka) – chodzi 
tu m.in. zapewnienie posiłku, bezpiecz-
nego miejsca umożliwiającego spędza-
nie wolnego czasu, odrabianie zadań 
domowych itp.;
w obszarze organizacji czasu wolnego 2) 
wychowanków – zwłaszcza poprzez 
dostarczanie alternatywnych wobec 
„oferowanych” przez rodzinę dysfunk-
cyjną czy tzw. „ulicę” sposobów spę-
dzania wolnego czasu. Promują także 
rozwój zainteresowań wychowanków 
i oferują pomoc w nauce,
w obszarze wsparcia terapeutyczne-3) 
go – obejmującego pomoc w prze-
zwyciężaniu trudności i niepowodzeń 
szkolnych, rozwiązywania problemów 
emocjonalnych i sposobów pozytywne-
go reagowania w sytuacjach trudnych 
i frustrujących czy też pomoc zakresie 



ARTYKUŁY

197

27 B. Sopot-Zembok, Świetlice środowiskowe – szansa czy konieczność (na przykładzie Pszczyny), w: W. Korze-

niowska, S.C. Michałowski, A. Murzyn (red.), Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania, 

Kraków 2007, s. 470.
28 Zob. G. Gajewska, K. Bazydło-Stodolna, Teoretyczno-metodyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowaw-

czej świetlicy, Zielona Góra 2005, s. 11-13, Zob. także: B. Maciołek, Przewodnik metodyczny do programu 

wychowawczego świetlic „Liście wielkiego drzewa życia”, Rzeszów 2007, s. 9.
29 B. Maciołek, dz. cyt., s. 11. 
30 Tamże, s. 12.
31 H. Łysakowska, A. Wieczorek, Zajęcia pozalekcyjne w szkołach w Bodzechowie, „Problemy Opiekuńczo-

Wychowawcze” 2008, nr 1, s. 28.
32 B. Maciołek, dz. cyt., s. 13. 
33 Szerzej, zob.: G. Gajewska, K. Bazydło-Stodolna, dz. cyt., s. 63-64.
34 B. Maciołek, dz. cyt., s. 14. 

budowania i podtrzymywania pozy-
tywnych relacji z otoczeniem27.
W związku z powyższym wyróżnić 

można kilka funkcji (zadań) realizo-
wanych przez świetlice. Są to przede 
wszystkim następujące funkcje: opiekuń-
cza, wychowawcza, społeczna, a także 
terapeutyczna i profilaktyczna28. Wszyst-
kie wskazane funkcje są ze sobą ściśle 
związane. 

Funkcja opiekuńcza realizowana przez 
świetlice wspiera rodzinę w zakresie 
zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa 
i opieki na okres pobytu dziennego 
w placówce29. Z tą funkcją ściśle wiąże 
się funkcja wychowawcza polegająca na 
organizowaniu czasu wychowanków, za-
pewnieniu wypoczynku i rozrywki, ale 
także kształtowaniu potrzeby osiągnięć 
i rozwijaniu zainteresowań podopiecz-
nych czy pobudzaniu aktywności twór-
czej i społecznej. To także organizacja 
zajęć rekreacyjnych, a więc zabaw i gier 
zespołowych, zajęć z zakresu kultury 
fizycznej, organizacja różnego rodzaju 
uroczystości i imprez okolicznościowych 
i wiele innych30. Wszelkie tego typu za-
jęcia pełnią również istotną funkcję pre-
wencyjną (o której będzie mowa poniżej), 
gdyż „przeciwdziałają nudzie i odciągają 
młodzież od zachowań ryzykownych, 

takich jak: chuligaństwo, przestępczość, 
narkomania, alkoholizm”31. 

Funkcja wychowawcza świetlicy obej-
muje także pracę dydaktyczną z dziec-
kiem, a więc pomoc w odrabianiu zadań 
domowych i wyrównywanie braków edu-
kacyjnych poprzez np. organizowanie ko-
repetycji prowadzonych przez wolonta-
riuszy32. Praca dydaktyczna z wychowan-
kami świetlicy jest nierzadko niełatwym 
zadaniem, gdyż należy pamiętać, że pod-
opieczni nie lubią się uczyć i nie mają na-
wyku systematycznego odrabiania zadań 
domowych. Nierzadko też pochodzą z ro-
dzin, w których nikt nie motywuje ich do 
nauki lub po prostu nie jest w stanie po-
moc dziecku w nauce ze względu na niski 
poziom wykształcenia33.

Funkcja społeczna świetlicy realizowa-
na jest poprzez szeroką współpracę pla-
cówki z rodzinami wychowanków oraz 
szerszym środowiskiem lokalnym, a więc 
podmiotami i instytucjami wspierają-
cymi proces wychowania dziecka (m.in. 
z ośrodki kultury, poradnie psychologicz-
no-pedagogiczne, szkoły, poradnie ro-
dzinne, ośrodki pomocy społecznej, sądy 
dla nieletnich i inne)34. Funkcja społeczna 
świetlic przejawia się więc w działalności 
wspierającej funkcjonowanie społeczne 
całej rodziny. Dlatego też oprócz pomocy 
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i wsparcia udzielanego wychowankom 
w świetlicach często udziela się porad, 
konsultacji i doradztwa rodzicom i opie-
kunom dzieci przy współpracy z lokalny-
mi instytucjami pomocowymi35. 

Funkcja terapeutyczna świetlicy obej-
muje organizowane w świetlicy zajęcia 
psycho- i socjoterapeutyczne. Mają one 
na celu korektę niewłaściwych postaw 
społecznych i wzorców zachowania oraz 
kształtowanie właściwego stosunku wo-
bec samego siebie i otaczającego świa-
ta36. Jednocześnie oddziaływania terapeu-
tyczne stanowią istotną część ogólnego 
procesu wychowania w świetlicach. Jak 
bowiem zauważa ks. prof. Jan Zimny wy-
chowanie jest utożsamiane z oddziaływa-
niem na psychikę i zachowanie człowie-
ka, a więc ma także na celu wywieranie 
wpływu na zmiany osobowości i w za-
chowaniu wychowanka37.

Prewencja rozumiana jako działalność 
„zmierzająca do zapobiegania wystą-
pieniu zaburzeń poprzez zmniejszanie 
czynników ryzyka”38 jest istotną funkcją 
realizowaną przez placówki wsparcia 
dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin 
dysfunkcyjnych. Działalność profilaktycz-
na świetlicy mająca na celu zapobieganie 
dysfunkcjom w rozwoju społecznym wy-
chowanków i związana jest głównie z: 
pobudzaniem aktywności podopiecznych 
i dostarczaniu pozytywnych wzorców 
postępowania, wspieraniu i rozwijaniu 

uzdolnień wychowanków, kształtowa-
niu właściwych relacji interpersonalnych 
z innymi oraz działań interwencyjnych 
skierowanych do grup tzw. zwiększonego 
ryzyka, a więc dzieci z rodzin alkoholo-
wych, dotkniętych przemocą itp.39 Działa-
nia te zmierzają w kierunku np. organi-
zacji programów profilaktyki uzależnień, 
treningów zastępowania agresji, promo-
wania zdrowego stylu życia itp. 

2. placóWki Wsparcia dziennego na 
terenie staloWej Woli

Na terenie gminy (i jednocześnie mia-
sta) Stalowa Wola funkcjonuje pięć świe-
tlic. Dwie z nich to świetlice specjalistycz-
ne (socjoterapeutyczne). Są to: 
1) Świetlica „Tęcza” – Specjalistyczna Pla-

cówka Wsparcia Dziennego przy Miej-
skim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sta-
lowej Woli będąca placówką o charak-
terze profilaktyczno-terapeutycznym 
i wychowawczym. Utworzona w 1999 r. 
Jest to placówka publiczna. Organizuje 
pobyt dla dzieci oraz młodzieży wywo-
dzących się z rodzin z problemami spo-
łecznymi (m.in. alkoholizm, przemoc 
domowa, ubóstwo i bezrobocie, niewy-
dolność lub bezradność wychowawcza 
i in.); dla dzieci i młodzieży z zaburze-
niami w zachowaniu, zaburzeniami 
emocjonalnymi, opóźnieniami rozwo-
jowymi; jak również dla dzieci z rodzin 
prawidłowo funkcjonujących. Średnio 
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rocznie podopiecznymi placówki jest 
ok. 40 dzieci. 

2) Świetlica socjoterapeutyczna prowa-
dzona przez Stowarzyszenie Opieki 
nad Dziećmi „Oratorium” im. bł. ks. 
Bronisława Markiewicza (placówka 
niepubliczna). Świetlica przeznaczona 
jest dla dzieci z rodzin niezamożnych. 
Dodatkowymi zaś kryteriami naboru 
są także: wielodzietność, trudna sy-
tuacja życiowa utrudniająca sprawo-
wanie opieki nad dzieckiem (rozwód, 
separacja konkubinat, wyjazd rodzica/
rodziców za granicę), trudności wycho-
wawcze, przewlekłe choroby psychicz-
ne i somatyczne, niepełnosprawność, 
alkoholizm rodziców/opiekunów40.
Na terenie Stalowej Woli funkcjonują 

także trzy świetlice środowiskowe powo-
łane z inicjatywy organizacji pozarządo-
wych. Świetlicę pod nazwą „Hutniczek” 
powołało Stowarzyszenia Profilaktyki 
Społecznej „Pryzmat”. Organizuje ona 
dzieciom i młodzieży czas wolny w posta-
ci zajęć i zawodów sportowych, gier kom-
puterowych, zabaw, jak również spotkań 
okolicznościowych, konkursów i pomocy 
w nauce. Natomiast świetlica środowisko-
wa „Uśmiech” funkcjonująca pod patro-
natem Stowarzyszenia Trzeźwościowo-
Kulturalnego „Alternatywa” (utworzona 
w 2001 r.) organizuje czas wolny dla dzie-
ci i młodzieży z rodzin wieloproblemo-
wych. W Stalowej Woli funkcjonuje tak-
że świetlica środowiskowa „Promyczek”, 
działająca przy parafii Braci Mniejszych 
Kapucynów w Rozwadowie. Działa pod 
patronatem Stowarzyszenia „Pokój i Do-

bro”. Swą działalność rozpoczęła w 2006 
r. Uczestnikami zajęć są dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych, które w ramach pobytu 
w świetlicy odrabiają lekcje, uczestniczą 
w zajęciach o charakterze muzycznym, 
plastycznym, teatralnym i sportowym41. 

Poniżej scharakteryzowana zostanie 
działalność (na przykładzie jednego roku 
kalendarzowego, tj. 2011 r.) dwu wybra-
nych losowo świetlic w Stalowej Woli. 
Jedna z nich to placówka specjalistyczna 
funkcjonująca przy Miejskim Ośrodku Po-
mocy Społecznej (Świetlica „Tęcza”), dru-
ga – prowadzona przez organizację poza-
rządową (Świetlica „Uśmiech”)42.

3. specjalistyczna placóWka Wsparcia 
dziennego ŚWietlica „tęcza” 

Placówka jest czynna od poniedziałku 
do piątku przez osiem godzin (w godzi-
nach 10.00-18.00) oraz w wybrane so-
boty. Prowadzi działania o charakterze 
profilaktyczno-terapeutycznym i wycho-
wawczym. W zajęciach organizowanych 
przez placówkę uczestniczy mniej lub 
bardziej stała grupa podopiecznych (śred-
nio rocznie ok. 40 dzieci) w wieku od 6 do 
17 lat. Jak wynika ze specyfikacji dokona-
nej przez pracowników świetlicy w 2009 
r., uczestnikami zajęć są dzieci z rodzin 
o problemach społecznych, takich jak 
m.in. alkoholizm, przemoc domowa, bez-
robocie, ubóstwo, wielodzietność, prze-
wlekłe choroby w rodzinie, jak również 
niewydolność lub bezradność wycho-
wawcza. Są to także dzieci z zaburzenia-
mi w zachowaniu, zaburzeniami emocjo-
nalnymi, parcjalnymi czy opóźnieniami 
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rozwojowymi oraz problemami szkolny-
mi. W zajęciach świetlicowych uczestni-
czą ponadto dzieci z rodzin prawidłowo 
funkcjonujących43. 

W roku 2011 r. działalność Świetlicy „Tę-
cza” koncentrowała się wokół trzech ob-
szarów, tj.: działań o charakterze opiekuń-
czo-socjalnym, edukacyjno-rozwojowym 
oraz profilaktyczno-wychowawczym. 

Działania o charakterze opiekuńczo-
socjalnym obejmowały pomoc socjalną 
związaną z dożywaniem podopiecznych 
(bezpłatne codzienne obiady), ponadto 
dzieci uczyły się w Świetlicy pod okiem 
wychowawców sporządzać posiłki (ka-
napki, ciasta, desery) w ramach zajęć Koła 
Kulinarnego „Kuchcik”. Dzieci uczono 
także dbać o higienę oraz organizowano 
dla nich pomoc odzieżową. Pomoc socjal-
na obejmowała także pomoc finansową 
dla rodzin spełniających kryteria pomocy 
społecznej (przy współpracy z MOPS)44.

Działania o charakterze edukacyjno-
rozwojowym obejmowały w 2011 r. po-
moc w nauce oraz w odrabianiu lekcji 
i nadrabianiu zaległości i braków eduka-
cyjnych, także przy współpracy doraźnej 
wolontariuszami.

Najszerzej (biorąc pod uwagę zakres 
i różnorodność działań) realizowana jest 
w Świetlicy działalność o charakterze 
profilaktyczno-wychowawczym. W jej ra-
mach w roku 2011 r. zrealizowano szereg 
działań i programów skierowanych do 
dzieci i młodzieży. 

Stałym punktem działań Świetlicy jest 
organizacja imprez okolicznościowych. Są 
to m.in. „Dzień Rodziny”, w którym udział 
biorą członkowie rodzin podopiecznych, 

co stanowi okazję „do integracji dzieci, 
ich rodzin i wychowawców”45. Rodzice 
i opiekunowie dzieci angażowani są także 
w organizację Spotkań Opłatkowych. Po-
nadto dzieci mają możliwość kultywowa-
nia tradycji kulturowych (w tym kultury 
ludowej) podczas organizacji i uczestnic-
twa w zabawach andrzejkowych, karna-
wałowych czy Mikołajek (dzieci otrzymu-
ją paczki mikołajkowe a rodziny - paczki 
żywnościowe). W 2011 r. po raz pierwszy 
zorganizowano „Dzień Papieski”. Jego 
celem było „przybliżenie dzieciom i mło-
dzieży osoby Jana Pawła II, Jego życia 
i pontyfikatu”46. W uroczystościach udział 
wzięli także rodzice podopiecznych oraz 
zaproszeni goście. Przedstawienie zorga-
nizowane podczas tzw. „Wieczorku Pa-
pieskiego” skierowane było do seniorów 
– podopiecznych Dziennego Domu Poby-
tu przy MOPS w Stalowej Woli. Wskazane 
powyżej działania niewątpliwie służą tak-
że realizacji społecznej funkcji Świetlicy. 

W ramach działań o charakterze profi-
laktyczno-edukacyjnym Świetlica „Tęcza” 
prowadziła wiele zajęć. Zajęcia plastycz-
ne umożliwiały dzieciom i młodzieży nie 
tylko poznawanie i doskonalenie umie-
jętności wykonywania prac plastycznych 
różnymi technikami, lecz także miały za 
zadanie pomóc podopiecznym w wyra-
żaniu swoich emocji poprzez rysowanie 
i wykonywanie innych prac plastycznych. 
Zajęcia ogólnosportowe (piłka nożna, 
siatkówka, koszykówka) odbywały się 
w obiektach Państwowej Szkoły Podsta-
wowej nr 11 w Stalowej Woli (boisko 
szkolne, sala gimnastyczna). Celem zajęć 
było propagowanie zdrowego stylu życia, 
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łagodzenie stresu, kształtowanie umiejęt-
ności współdziałania w grupie i promo-
wanie zasad fair play w ramach współza-
wodnictwa sportowego. 

Wśród zajęć o charakterze rekreacyjnym 
organizowano jednodniowe wycieczki 
oraz gry i zabawy na świeżym powietrzu. 
W okresie wolnym od nauki szkolnej 
(w czasie ferii zimowych oraz w okresie 
wakacyjnym) organizowano kilkudniowe 
wyjazdy rekreacyjne dla podopiecznych 
Świetlicy (np. tzw. „Rajd po Ziemi Sando-
mierskiej” czy obóz wędrowny na terenie 
kompleksu „Lasy Janowskie”). W okresie 
wakacyjnym zorganizowano także dla 45 
podopiecznych Świetlicy 5-dniowy obóz 
profilaktyczno-zdrowotny w Kacwinie47. 

Podopieczni Świetlicy uczestniczą 
także w zajęciach teatralno-filmowych, 
podczas których przygotowują przed-
stawienia wystawiane w trakcie różnych 
imprez okolicznościowych (np. przed-
stawienie jasełkowe podczas spotkań 
opłatkowych) lub prezentowane podczas 
różnych konkursów czy przeglądów ze-
społów teatralnych.

Istotną część działań o charakterze pro-
filaktyczno-wychowawczym stanowią 
także zajęcia relaksacyjne, będące formą 
psychoterapii. Prowadzone są przez Świe-
tlicę w celu umożliwienia podopiecznym 
„odprężenia, rozładowania stanu napię-
cia emocjonalnego, psychofizycznego 
i mięśniowego”48. Odbywają się w ma-
łych grupach - jednorazowo uczestniczy 
w nich do 10 podopiecznych.

Podopieczni Świetlicy „Tęcza” mają tak-
że możliwość uczestniczenia w zajęciach 
organizowanych w ramach kółek zain-
teresowań. Oprócz wspomnianego już 

Kółka Kulinarnego „Kuchcik” w 2011 r. 
funkcjonowało także Kółko Przyrodnicze 
(uczestniczyły w nim dzieci zaintereso-
wane pracą w ogródku przyświetlico-
wym) oraz Kółko Krawieckie „Tańcowała 
igła z nitką” (poświęcone nauce szycia, 
szydełkowania, wykonywania strojów 
dla potrzeb realizowanych przedstawień 
teatralnych itp.)49. 

W 2011 r. zrealizowano ponadto sześć 
zasadniczych programów o charakterze 
profilaktyczno-wychowawczym. Więk-
szość z nich kierowana była do określo-
nych kategorii podopiecznych Świetlicy. 
Program terapii zajęciowej poprzez za-
jęcia praktyczno-techniczne skierowany 
został do chłopców. Podczas zajęć, które 
odbywały się cyklicznie (po dwie godziny 
tygodniowo), chłopcy uczyli się posługi-
wać podstawowymi narzędziami (młotek, 
śrubokręt, metr techniczny, poziomnica 
itp.) oraz urządzeniami technicznymi (np. 
wiertarka). Dziewczęta natomiast mogły 
wziąć udział w programie pod nazwą 
Zwierciadło duszy, który obejmował te-
matykę wieku dojrzewania i związanych 
z nim problemów natury fizjologicznej, 
emocjonalnej i społecznej (m.in. fizjolo-
gia i higiena okresu dojrzewania, problem 
inicjacji seksualnej, relacji rówieśniczych 
itd.). Program skierowany był do dziew-
cząt w wieku 11-16 lat i obejmował 12 
spotkań w ciągu całego roku kalendarzo-
wego dla grup liczących 7-10 osób50. 

Cyklicznie, przed wycieczkami orga-
nizowanymi przez Świetlicę, a także 
w dniach wolnych od nauki szkolnej re-
alizowano program zajęć z zakresu udzie-
lania pierwszej pomocy. W jego ramach 
zorganizowano spotkania z ratownikami 
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medycznymi z Oddziału Ratunkowego 
Szpitala Powiatowego w Stalowej Woli. 
Dzieci pod okiem specjalistów uczyły 
się zasad i technik udzielania pierwszej 
pomocy (m.in. masaż serca, zakładanie 
opatrunków, postępowanie w nagłych 
przypadkach, telefony alarmowe i powia-
damianie służb ratowniczych itp.)51.

Z uwagi na fakt, iż agresja stanowi 
dziś istotny problem w relacjach inter-
personalnych dojrzewającej młodzieży, 
do uczniów ostatnich klas szkół podsta-
wowych (klasy V-VI) oraz gimnazjów 
skierowano program zatytułowany Sza-
nujmy się. Jego celem było uwrażliwienie 
uczestników na problem agresji, w tym 
uświadomienie przyczyn konfliktów 
w relacjach młodzieżowych oraz ukaza-
nie pozytywnych sposobów rozładowy-
wania emocji i frustracji. Zajęcia obejmo-
wały krótkie wykłady audytoryjne, pracę 
w mniejszych grupach oraz z indywidual-
nymi przypadkami. Młodzież miała możli-
wość nauczyć się rozpoznawać i nazywać 
własne uczucia oraz przyswoić techniki 
opanowywania agresji i radzenia sobie 
z reakcjami agresywnymi.

Najmłodsi podopieczni Świetlicy (dzieci 
w młodszym wieku szkolnym, tj. z klas 
od I-III szkół podstawowych) uczestniczy-
ły w programie profilaktycznym Spójrz 
Inaczej oraz programie diagnozy i wspar-
cia MAKAO. Pierwszy realizowany był od 
września do grudnia 2011 r. i obejmował 
cykliczne, cotygodniowe spotkania w gru-
pach pięcioosobowych. Poprzez zabawę, 
aktywność twórczą oraz inicjowane przez 
wychowawców dyskusje, dzieci uczyły 

się radzić sobie ze stresem, rozwiązy-
waniem problemów emocjonalnych oraz 
zasad współżycia z innymi ludźmi. Drugi 
z programów bazował na wykorzystaniu 
specjalnych kart dialogowych. Dzieci po-
sługując się nimi we wzajemnej zabawie 
usprawniały swą komunikację z innymi, 
uczyły się współpracy oraz pobudzały 
własną wyobraźnię52.

Wszystkie scharakteryzowane powyżej 
programy pełnią istotną rolę edukacyj-
no-wychowawczą, profilaktyczną i spo-
łeczną. Dzięki nim podopieczni Świetlicy 
nie tylko nabywają wiedzy i określonych 
umiejętności przydatnych w życiu rodzin-
nym czy społecznym, ale przede wszyst-
kim kształtują one właściwe postawy 
szacunku względem siebie i drugiego 
człowieka. 

4. ŚWietlica ŚrodoWiskoWa „uŚmiech” 
Świetlicę organizuje i prowadzi Sto-

warzyszenie Trzeźwościowo-Kulturalne 
„ALTERNATYWA”, w oparciu o środki 
publiczne zapewnione przez Gminę Sta-
lowa Wola na podstawie umowy o re-
alizacji zadania publicznego53. W roku 
2011 Świetlica funkcjonowała cztery dni 
w tygodniu (od wtorku do piątku) przez 
trzy godziny dziennie (od 16.30 do 19.30). 
W zajęciach uczestniczyło 40 małoletnich 
w wieku od 7 do 18 lat, tworzących dwie 
grupy wychowanków, tzw. „starszych” 
i „młodszych”. Dzieci (młodsza grupa) 
były uczestnikami zajęć świetlicowych 
we wtorki i czwartki, zaś młodzież (star-
sza grupa) – w środy i piątki. Dodatkowo 
wychowankami Świetlicy była także 15-o-
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sobowa grupa dzieci i młodzieży z Domu 
Dziecka w Stalowej Woli54. 

Działalność Świetlicy Środowiskowej 
„Uśmiech” koncentrowała się wokół 
funkcji opiekuńczo-wychowawczej, po-
szerzonej o elementy działań o charakte-
rze społecznym i profilaktycznym. Celem 
realizowanych działań było bowiem za-
pewnienie wychowankom opieki w czasie 
wolnym (w godzinach popołudniowych) 
oraz organizacja tego czasu poprzez za-
pewnienie dzieciom i młodzieży atrakcyj-
nych form zabawy i rekreacji55. Jednocze-
śnie zajęcia organizowano „z uwzględ-
nieniem różnych zainteresowań dzieci 
i młodzieży”56.

Wychowankowie Świetlicy mieli moż-
liwość uczestniczenia w zajęciach spor-
towych (tenis stołowy, siatkówka, gra 
„piłkarzyki” oraz zajęcia ogólnorozwojo-
we na siłowni). Ponadto organizowano 
rozgrywki sportowe oraz spartakiady, 
których uczestnikami były także dzieci 
i młodzież z Domu Dziecka w Stalowej 
Woli57. Zajęcia sportowe to nie tylko pro-
mowanie aktywnego i zdrowego trybu 
życia. Sport odgrywa także istotną rolę 
profilaktyczną dostarczając młodzieży al-
ternatywnych wobec używek możliwości 
spędzania czasu wolnego oraz kształtuje 
ważne z punktu widzenia funkcjonowa-
nia społecznego umiejętności, np. pozy-
tywnej rywalizacji z innymi, ponoszenia 
porażek i niepowodzeń, czy chociażby 
kulturalnego kibicowania ulubionej dru-
żynie sportowej. 

Spośród innych zajęć organizowanych 
w Świetlicy warto zwrócić także uwa-
gę na zajęcia plastyczne. Umożliwiały 
one dzieciom i młodzieży zapoznanie 
się z różnymi technikami wykonywania 
ozdób świątecznych, okolicznościowych 
oraz dekoracji sezonowych (m.in. z bi-
buły, suszonych liści, papieru). W litera-
turze pedagogicznej podkreśla się, iż wy-
korzystanie w procesie wychowawczym 
technik plastycznych rozbudza u dziecka 
pozytywne i twórcze myślenie. Istotną 
rolę pełni osadzenie tej twórczości w kul-
turze i tradycji polskiej (w tym religijnej). 
Szczególnie bowiem – w przypadku tych 
dzieci, które nie wyniosły z domu ro-
dzinnego żadnych wzorców związanych 
z symboliką polskich świąt – twórczość 
tego rodzaju pełni także ważną funkcję 
edukacyjno-kulturalną58. Oprócz wskaza-
nych wyżej zajęć plastycznych, będących 
niewątpliwie swoistą formą arteterapii, 
działalność Świetlicy również poprzez or-
ganizację imprez okolicznościowych (np. 
karnawałowy bal przebierańców w lu-
tym 2011 r., piknik z okazji Dnia Dziecka 
w czerwcu czy z okazji „święta pieczone-
go ziemniaka” w październiku, jak rów-
nież zabawa andrzejkowa w listopadzie 
oraz w grudniu Mikołajki czy wieczór 
wigilijny z udziałem rodzin wychowan-
ków59) głęboko osadzona jest w tradycji 
i kulturze polskiej. 

Świetlica w swej działalności wycho-
wawczo-profilaktycznej odwołuje się tak-
że do form muzykoterapii, która umożli-
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wia dzieciom i młodzieży rozwój zdolno-
ści i zainteresowań muzycznych (karaoke, 
występy muzyczne, wieczór kolęd), a po-
nadto służy relaksacji oraz wspólnej zaba-
wie i integracji z wychowankami innych 
placówek opiekuńczo-wychowawczych 
na terenie Stalowej Woli (w przypadku 
zabaw i dyskotek organizowanych z in-
nymi placówkami)60. 

Dzieci i młodzież uczęszczające do 
Świetlicy „Uśmiech” mają również moż-
liwość poznawania programów kompu-
terowych (np. Word, programy graficzne) 
oraz posługiwania się Internetem. Zajęcia 
tzw. „komputerowe” organizowane były 
w 2011 r. cyklicznie w każdy piątek dla 
„starszej” grupy wychowanków61. Świetli-
ca organizując czas wolny wychowankom 
zadbała także o wypoczynek w okresie 
wakacyjnym organizując dwie wycieczki 
wyjazdowe (tzw. krajoznawcze): w Leśni-
czówce „Ciemny Kąt” w Nadleśnictwie 
Rozwadów oraz w Ośrodku Szkoleniowo-
Wypoczynkowym ZHP na Kopcu w Zakli-
kowie w powiecie stalowowolskim.

Oprócz działalności o charakterze opie-
kuńczo-wychowawczym, skoncentrowa-
nej na zapewnieniu podopiecznym ak-
tywnych i atrakcyjnych form spędzania 
czasu wolnego, w 2011 r. wiele uwagi po-
święcono w Świetlicy „Uśmiech” oddzia-
ływaniom o charakterze stricte profilak-
tycznym. W tym celu zorganizowano blok 
zajęć tematycznych (włącznie 30 godzin) 
koncentrujących się wokół pięciu zasad-
niczych obszarów (problemów), tj.: alko-
holizmu, prostytucji, tolerancji, wolności 

oraz miłości i bezpiecznych wakacji. Każ-
demu z tych problemów poświęcono po 6 
godz. pracy dydaktyczno-wychowawczej 
z młodzieżą w formie warsztatów62. Zaję-
cia profilaktyczne umożliwiły osiągnięcie 
istotnych celów, tj. wychowankowie przy-
swoili wiedzę dotyczącą wpływu alkoho-
lu oraz innych środków odurzających na 
organizm człowieka, nabyli umiejętności 
radzenia sobie w sytuacjach nowych oraz 
kryzysowych, w tym radzenia sobie z ne-
gatywnymi emocjami i agresją63. Działal-
nością profilaktyczną objęci zostali także 
rodzice wychowanków, którym zapew-
niono możliwość konsultacji psycholo-
gicznych w rozwiązywaniu problemów 
życiowych. Spotkania indywidualne dla 
rodziców (odbywające się w każdy czwar-
tek w godz. 18.00-19.30) służyły także po-
szerzeniu przez opiekunów dzieci umie-
jętności wychowawczych64. 

ku podsumoWaniu 
Jak wskazano na wstępie tego artykułu, 

jego celem było ukazanie znaczenia i roli 
placówek wsparcia dziennego w systemie 
wspierania rodzin dysfunkcyjnych (także 
w oparciu o wybrane przykłady placówek 
funkcjonujących w środowisku stalowo-
wolskim). Świetlice specjalistyczne i śro-
dowiskowe, kluby, ogniska wychowaw-
cze i in., to ważne placówki wspierające 
rodziny „problemowe” w opiece i wycho-
waniu dziecka. Instytucje te funkcjonu-
ją w społecznościach lokalnych, a więc 
znajdują się „najbliżej” potrzebujących. 
Wspierają rodziny, lecz ich nie zastępują, 
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jednocześnie sprzyjają też „zakorzenie-
niu” i integracji rodzin w środowisku lo-
kalnym. Można rzecz, iż są to w zasadzie 
„pierwsze” instytucje pomocy rodzinie 
zagrożonej w realizacji swych podstawo-
wych funkcji względem dziecka. 

Placówkom wsparcia dziennego – 
mimo, iż odgrywają tak istotną rolę 
w systemie wspierania rodziny – w pi-
śmiennictwie naukowym poświęca się 
stosunkowo niewiele uwagi. W ostatnim 
czasie wprawdzie rozgorzała medialna 
dyskusja nad przyszłością świetlic śro-
dowiskowych (z uwagi na zaostrzenie 
przepisów bezpieczeństwa pożarowego 
i sanitarnego), lecz i ta absorbowała uwa-
gę głównie środowisk zainteresowanych 
utrzymaniem czy prowadzeniem tego 
typu placówek. Oczywistym jest, iż bez-
pieczeństwa najmłodszych – wychowan-
ków i podopiecznych świetlic nie można 
poświęcać w imię samej chęci utrzyma-
nia tych placówek, w których takie bez-
pieczeństwo mogłoby być zagrożone. 
Jednocześnie jednak należy podkreślić, iż 
wsparcie rodzin dysfunkcyjnych jako za-
danie władz publicznych, to także pomoc 
tym placówkom (np. poprzez wparcie fi-
nansowe czy przydzielenie odpowiednie-
go lokalu), których dalsze istnienie może 
być zagrożone. Bowiem – myśl zasady po-
mocniczości – jak podkreślał Ojciec Świę-
ty Jan Paweł II „Państwo i Kościół mają 
obowiązek służenia rodzinom wszelkimi 
możliwymi formami pomocy, aby rodziny 
mogły prawidłowo wypełniać swe zada-
nia wychowawcze. W tym celu, zarów-
no Kościół, jak i państwo winny tworzyć 
i popierać te instytucje i taką działalność, 
których słusznie domagają się rodziny: 
pomoc winna być proporcjonalna do nie-
wystarczalności rodziny”65. 
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streszczenie
Niniejszy artykuł dotyczy roli placówek 

wsparcia dziennego w polskim systemie 
wsparcia rodzin dysfunkcyjnych. Arty-
kuł podzielono na dwie główne części. 
W pierwszej dokonano ogólnej charakte-
rystyki tego rodzaju placówek. Ukazano 
ich rodzaje, cele i funkcje oraz prawne 
podstawy ich działalności. Druga część 
artykułu analizuje działania na rzecz 
rodzin dysfunkcyjnych na przykładzie 
dwóch wybranych placówek działających 
w środowisku lokalnym Stalowej Woli.

summary
Daily Support Institutions in the System 

of Assistance of Dysfunctional Families
Following article concerns the role of 

daily support institutions in the polish 
system of assistance of dysfunctional 
families. The article has been divided into 
two main parts. The first one performs 
general characteristics of these institu-
tions. It shows types of daily support in-
stitutions, their role, functions and legali-
ties. The second part of the article analyz-
es the activity of such institutions, based 
on an example of two out of these in the 
local community of Stalowa Wola.
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