
 

 

Działania społeczne podkowia ńskich placówek i organizacji  

na rzecz mieszka ńców 
 
Komisja Kultury Oświaty Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta podejmując dyskusję na temat 
załoŜeń i moŜliwości wdraŜania polityki prorodzinnej miasta, zwróciła się w 2014 roku do 
organizacji i placówek podkowiańskich z prośbą o przekazanie informacji dotyczących działań 
społecznych na rzecz mieszkańców.  
 
Działania prospołeczne w Centrum Kultury i Inicjaty w Obywatelskich  
 
Częściowa komercjalizacja i wprowadzenie opłat jest jednym ze sposobów uzyskania dodatkowych środków 
na działalność programową przez Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich. Jest to jednak rozwiązanie 
kontrowersyjne (ze względu na częściowe lub całkowite wykluczanie grup o złej sytuacji materialnej i 
zaprzeczenie idei powszechnego dostępu). Dlatego teŜ opłaty w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich 
są  symboliczne i pokrywają tylko część ponoszonych kosztów z tytułu honorariów instruktorów i artystów.   
Najlepszym sposobem na uniknięcie dylematu pomiędzy dostępnością a ekonomiczną koniecznością jest 
uzyskanie dofinansowania w formie środków zewnętrznych (najczęściej w partnerstwie z organizacjami 
pozarządowymi). Instytucje-grantodawcy, w odróŜnieniu od samorządu, nie przyznają jednak środków 
finansowych na pracę programową domów kultury, ale na realizację konkretnych, zdefiniowanych przez 
siebie zadań. Stąd aktywność projektowa CKiIO, skutkująca pozyskiwaniem dofinansowania na działania 
edukacyjne  dla dzieci. W takim przypadku zajęcia są zawsze bezpłatne. 
 
Wychodząc  naprzeciw rodzinom, których dzieci uczestniczą w róŜnych stałych formach edukacji kulturalnej, 
na które nie moŜna otrzymać dofinansowania z grantów, CKiIO uwzględniło w cenniku zniŜki w opłatach 
według następujących zasad: JeŜeli dziecko uczestniczy w 2 i większej ilości zajęć: 10 zł zniŜki miesięcznie 
na drugie i kaŜde kolejne zajęcia (np. dziecko uczestniczy w zajęciach z modelarni, plastyki i nowych form 
sztuki/opłata: 60+ 20+ 30 = 110 zł. JeŜeli w zajęciach danego typu uczestniczy rodzeństwo: 10 zł zniŜki na 
za kaŜde kolejne dziecko (np. czworo rodzeństwa uczestniczy w zajęciach modelarskich /opłata: 60 + 50 + 
40 + 30 = 180 zł).   
 
Opłaty za zajęcia stałe wynoszą w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich od 30 zł  miesięcznie (plastyka 
dla najmłodszych) do 60 zł (zajęcia modelarskie) miesięcznie. Opłaty nie pokrywają w pełni kosztów zajęć - 
są one dofinansowywane z dotacji budŜetowej. 
 
ZniŜki obowiązują równieŜ  na  bilety na spektakle  teatralne dla dzieci  w ramach cyklu „Dziecko w Teatrze” 
(pełna odpłatność to 5 zł dziecko, 10 zł rodzic). Jeśli  CKiIO udaje się pozyskać dofinansowanie zewnętrzne  
np. z grantu, wstęp na spektakle jest bezpłatny. 
 
Podobnie jest z Artystycznymi Feriami i Artystycznymi Wakacjami, organizowanymi w formie półkolonii dla 
dzieci. Opłata dla podkowiańskich dzieci wynosi 100 zł tygodniowo i nie pokrywa w pełni  kosztów opieki 
pedagogicznej oraz warsztatów artystycznych. Cześć kosztów pokrywana jest z dotacji podmiotowej, 
stanowiąc  tym samym  formę  wsparcia dla podkowiańskich rodzin. Centrum  współpracuje z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, rezerwując bezpłatne miejsca dla dzieci z rodzin będących pod opieką 
Ośrodka.  
 
Szczególną formą działań społecznych są projekty integracyjne z udziałem dzieci uchodźczych z ośrodka w 
Dębaku, finansowane z grantów i bezpłatne zarówno dla uchodźców, jak i podkowiańskich dzieci. 
 
Większość  wydarzeń dla dzieci w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich jest nieodpłatna np. koncerty 
Filharmonii Dziecięcej w Pałacyku, róŜnego typu warsztaty: teatralne, architektoniczne, ekologiczne. 
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich stosuje równieŜ zniŜki w opłatach za bilety wstępu do kina i na 
koncerty dla uczniów, studentów i seniorów. 
 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczy ńskiej 

Bazując na tradycji i sięgając po nowatorskie formy promocji ksiąŜki i czytelnictwa, Biblioteka podkowiańska, 
skutecznie i efektywnie, przełamuje stereotypy, czego efektem jest nie tylko pielęgnowanie upodobań osób 
wyrobionych czytelniczo, lecz takŜe zdobywanie zaufania i Ŝyczliwości nowych grup czytelników, dotychczas 
nie związanych z ksiąŜką. Począwszy od 2008 r. stale roszerza swoją ofertę oraz formy promocji ksiąŜki i 
czytelnictwa. Powstała strona internetowa www.mbp-podkowalesna.pl, w 2011 odświeŜona i 



 

 

unowocześniona. Konsekwentnie prowadzone są działania mające na celu realizację wizji i misji Biblioteki 
podkowiańskiej: 

� spotkania: 

           - autorskie,  

           - Klubu Pod Mądrym Smokiem, czyli zajęcia biblioterapeutyczne w formie głośnego czytania dla 
dzieci do 5 roku Ŝycia, 

           - Dyskusyjnego Klubu KsiąŜki, który ewoluuje, zmienia się i w 6 roku działalności proponuje   
Mieszkańcom ok. 6 sekcji w tym dwie anglojęz.), 

- cotygodniowe zajęcia biblioterapetyczne dla podopiecznych mieszczącego się na ul. 
Błońskiej Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Katolickim Stowarzyszeniu 
Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej 

� wypoŜyczenia: 

- międzybiblioteczne, które stawiają naszą Bibliotekę w szeregu bibliotek o charakterze naukowym, 
w wśród bibliotek działających w ramach ogólnopolskiej sieci bibliotek, praktycznie tylko one 
realizują tego rodzaju usługi, 

- ksiąŜki mówionej, której oferta stale rośnie i na dziś proponujemy prawie 500 egzemplarzy 
audiobooków, 

� w 2011 r. udostępniono czytelnikom katalog online, 

� w 2012 r. rozpoczęto wdroŜenie ogólnopolskiego zintegrowanego systemu bibliotecznego MAK+, 

� w 2012 r. uruchomiono czytelnię ibuk online. 

Zgodność powyŜszych działań z oczekiwaniami społeczności lokalnej sprawiają, Ŝe codziennie Bibliotekę 
odwiedza minimum 70 osób. W rankingach ogólnopolskich instytucja zajmuje czołowe miejsca, m.in. w  
2011 - 1 miejsce na Mazowszu i 5 w Polsce, w 2014 roku znajdujemy się na na drugim miejscu (wśród 
bibliotek miejskich) w naszym województwie, a od lat jesteśmy wiodącą Biblioteką powiatu grodziskiego. 
Wszystkie wnioski składane przez Bibliotekę celem pozyskania środków zewnętrznych zostały przyjęte i 
znalazły się wśród najwyŜej punktowanych. Wspomnieć naleŜy m. in. o takich projektach grantowych 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jak: 
 
1. Infrastruktura Bibliotek 
 
2. Promocja Czytelnictwa (w ramach dwóch priorytetów) 
 
3. Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 
 
Dyrekcja Biblioteki dziękuje Mieszkańcom, Czytelnikom, wszystkim tym, którzy doceniają pracę placówki i są 
inspiracją do dalszego rozwoju placówki. 
 
 
Miejskie Przedszkole  im. Krasnala Hałabały  w Podkowie Le śnej . 

Przedszkole wspomaga rodzinę w sprawowaniu opieki,  wychowaniu i edukacji ich dzieci, umoŜliwiając tym 
samym pracę zawodową rodziców. Przedszkole przygotowuje dzieci do Ŝycia w społeczeństwie lokalnym 
poprzez stałe działania przedszkola. 

W ramach współpracy z miejscami uŜyteczności publicznej, dzieci są zapoznawane z: 

1. Biblioteką Publiczną (zajęcia czytelnicze) 
2. Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich (Otwarte Ogrody, wystawy, wernisaŜe) 
3. Urzędem Miasta (kto i jaką role pełni w mieście, dlaczego, dla kogo) 
4. Sklepami, Pocztą, Policją, ośrodkami zdrowia, straŜą poŜarną  (poznawanie zawodów 

uŜyteczności publicznej)  
5. Szkołą podstawową (dalsza droga edukacji dzieci) 



 

 

6. Dębakiem – poznanie problemu uchodźctwa, integracja uchodźców w środowisku 
przedszkolnym  

    
Organizowane są pikniki, dni otwarte przedszkola – promocja, prezentacja działalności przedszkola. 
 

Działalność przedszkola na rzecz potrzebujących w najbliŜszym środowisku:  

7. Góra grosza 
8. Zbiórka ubrań środków czystości zabawek dla rodzin z Dębaka; posiłki w przedszkolu 

finansowanie wycieczek, prezentów gwiazdkowych, zdjęć wykonywanych w przedszkolu. 
9. Zbiórka nakrętek dla potrzebujących. 
10. Zamieszczanie artykułów z Ŝycia przedszkola w Biuletynie Informacyjnym Podkowy Leśnej 
11. Ścisła współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej – pomoc rodzinie będącej w trudnych 

warunkach bytowych. 
  

Przygotowując wychowanków do Ŝycia w społeczeństwie przedszkole zapoznaje, uczy takich umiejętności, 
aby dziecko było aktywnym członkiem społeczności lokalnej, odbiorcą kultury i twórcą.                          

Umiejętności: 

12. Posługiwanie się językiem polskim i angielskim; 
13. Obchodzenie uroczystości rodzinnych: dzień Babci Dziadka, Matki, Ojca, imieniny, urodziny 
14. Obchody świat państwowych: Dzień Edukacji Narodowej – połączone ze świętem patrona 

przedszkola; 11 listopada - odzyskanie niepodległości; Święto flagi i Święto konstytucji 3 
maja 

15. Uroczystości tradycyjne: kiermasz szkolny przygotowujący do BoŜe Narodzenia – 
wystawienie Jasełek; Wielkanoc – przygotowanie palm, pisanek, powitanie wiosny. 

 

Zgodnie z polityką Miasta Podkowa Leśna rodzic mający dwoje lub więcej dzieci w przedszkolu korzysta ze 
zniŜek za pobyt dzieci w przedszkolu tj. drugie dziecko w przedszkolu ma obniŜoną  opłatę o 25%, a trzecie 
przebywa bez opłaty za pobyt w przedszkolu.  

Ośrodek Pomocy Społecznej 

Zadania wynikające z ustaw realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.  

Głównym zadaniem pomocy społecznej jest wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do 
zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umoŜliwienia im Ŝycia w warunkach odpowiadających godności 
człowieka, jak równieŜ zapobieganie niesprzyjającym sytuacjom, przez podejmowanie działań zmierzających 
do Ŝyciowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 
-  udzielanie pomocy finansowej /zasiłki: stałe, okresowe, celowe i specjalne celowe/, 
-  zapewnienie dzieciom i młodzieŜy posiłków w szkole, 
-  świadczenie usług opiekuńczych, 
- wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych, 
- wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, 
- przyjmowanie wniosków i wydawanie Kart DuŜej Rodziny, 
- świadczenie pracy socjalnej rodzinom problemowym – to działania, które promują zmiany, proponują 
metody rozwiązywania/łagodzenia problemów we wzajemnych ludzkich relacjach oraz róŜnorodne oferty 
oparcia społecznego słuŜącego wzmocnieniu i wyzwoleniu ludzi z ograniczeń, których nie są w stanie 
samodzielnie przezwycięŜyć, dla osiągnięcia przez nich dobrobytu, 
- współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, 
- pomoc mieszkańcom w poprawie warunków mieszkaniowych.   
 

Parafialny Zespół Caritas 

W 2014 roku Parafialny Zespół Caritas podjął działania związane z rozdziałem Ŝywności z unijnego 
programu PEAD (przerwane w II kwartale z powodu wyczerpania funduszy unijnych). Potrzebującym 
rodzinom przekazano paczki świąteczne na Święta Wielkiej Nocy, przygotowane z zakupionych przez 
Zespół prowiantów. Pariafialny Zespół Caritas zamierza wziąć udział w akcji Caritas Archidiecezji 
Warszawskiej – Wigilijna Pomoc Dzieciom – rozprowadzając świece, i za pozyskane fundusze zakupić 
świąteczne smakołyki dla dzieci. Kontyuowane jest opłacanie obiadów w Szkole Samorządowej w roku 
2014/2015 dla dwojga dzieci. Ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej udzielane są zapomogi 
na zakup węgla, leków, biletów kolejowych na dojazdy do szpitala. W ramach współpracy z Caritas Polska 



 

 

zebrano dary naszych parafian, przeznaczone dla potrzebujących wsparcia ofiar walk toczących się we 
wschodnich regionach Ukrainy. W czasie coniedzielnych dyŜurów, jakie odbywają się w Sali Betanii w 
godzinach 10.30-11.30 przyjmowane są zgłoszenia naszych parafian poszukujących porad prawnych lub 
wsparcia w rozwiązywaniu kłopotów Ŝyciowych. Zgłoszone w ten sposób sprawy są bezpłatnie udzielane raz 
w miesiącu przez mecenasa Portalskiego. Niedzielne dyŜury wykorzystywane są równieŜ do przyjmowania 
od parafian niepotrzebnych ich dzieciom zabawek, dziecięcych ubranek i niewykorzystanych środków 
higienicznych. Apelujemy o włączenie się do działań Parafialnego Zespołu Caritas poprzez informowanie o 
dyŜurach lub inną pomoc np. w transporcie niepełnosprawnych starszych osób.   

Podkowia ńskie Liceum Ogólnokształc ące nr 60 
 
Działania społeczne Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 60 na rzecz mieszańców Podkowy 
Leśnej: 
 
1) Cyklicznie w kaŜdym roku szkolnym organizujemy: 
a) Wystawę Psów Kochanych, imprezę która gromadzi mieszkańców od dwudziestu lat. Od trzech lat 
Wystawa Psów Kochanych jest częścią obchodów Otwartych Ogrodów w Podkowie Leśnej. 
b)  Kino letnie - w czerwcu  otwarty  filmów w ogrodzie Liceum. 
c) WernisaŜe zarówno  prac  nauczycieli szkoły jak i uczniów. 
 
2. MłodzieŜ uczęszczająca do L.O. bierze udział w imprezach organizowanych dla mieszkańców miasta 
przez instytucje takie jak: CKiIO oraz Towarzystwo Biegowe w ramach wolontariatu. 
Współpracujemy ze szkołami w ramach: 
a) Organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (Zespół Szkół w Podkowie Leśnej) 
b) Międzywojewódzkiego Projektu Edukacyjnego „śelazny Most” (młodzieŜ z Gimnazjum nr 2 im. św. 
Hieronima, oraz z Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej). 
c) nasi uczniowie brali udział w przedstawieniu „Babie Lato” w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. 
 
3. Nauczyciele i uczniowie Liceum biorą udział w: 
a) Współpracy (pani Beata Wróblewska wraz z uczniami i absolwentami szkoły) w ramach Otwartych 
Ogrodów przy oprowadzaniu wycieczek po Podkowie Leśnej wraz z Towarzystwem Przyjaciół Miasta-
Ogrodu Podkowy Leśnej. 
b) Prowadzeniu zajęć przez panią Beatę Wróblewską  tzw. Międzyszkolnego Klubu „Klaps” z inicjatywy 
Uniwersytetu Otwartego  Pokolenia. 
Pani Beata Wróblewska współpracowała przy cyklu projekcji widowisk literackich w księgarni „Cafe”. 
 
4) Organizujemy dla mieszkańców równieŜ:  
a) bale okolicznościowe / karnawałowe i letnie/ 
b) zajęcia naukowe dla młodzieŜy z Podkowy Leśnej i okolic – w tym roku warsztaty z historii najnowszej 
współorganizowane z Instytutem Pamięci Narodowej.  
 
5. W roku szkolnym 2014/2015 Liceum zorganizowało otwarte spotkania : 
a) W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Narodowego w Podkowie” Powstańczy Poranek- spotkania z 
historią” 
b) Wystawę „Kobiety w Powstaniu Warszawskim” przygotowaną przez Muzeum Niepodległości w Warszawie  
c) Wystawę połączoną z wykładem naukowym  "O historii września 1939 w Brwinowie”, w której 
uczestniczyła młodzieŜ z Zespołu Szkół Samorządowych  oraz Gimnazjum Św. Hieronima. 
 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkowie Le śnej 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkowie Leśnej jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi, prowadzonym przez organizację poŜytku publicznego, Katolickie 
Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, na zlecenie Powiatu Grodziskiego. ŚDS 
jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej o zasięgu lokalnym, w całości finansowaną ze środków 
wojewody. Głównym załoŜeniem pracy jest aktywizowanie dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie, 
podnoszenie jakości ich Ŝycia, zapewnienie im oparcia społecznego i umoŜliwienie uczestnictwa w Ŝyciu 
społecznym. ZałoŜenia te realizowane są poprzez prowadzenie grupowej i indywidualnej terapii zajęciowej w 
pracowniach kulinarnej, komputerowej, ceramicznej i artystycznej, treningów umiejętności społecznych i 
interpersonalnych, umiejętności samoobsługowych i zaradności Ŝyciowej, umiejętności spędzania wolnego 
czasu, poprzez spotkania z psychologiem oraz udział w wydarzeniach lokalnych. Placówka mieści się w 
budynku przychodni zdrowia, przy ul. Błońskiej 46/48, jest w pełni przystosowana dla osób 
niepełnosprawnych. Działa od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00. Wszelkich informacji 
moŜna zasięgnąć pod adresem internetowym www.sds.ksnaw.pl 


