Świetnie, ale mało.
Ponad setka dzieci wypoczywa podczas ferii na półkoloniach, zorganizowanych przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach w ramach działań profilaktycznych.
Pomysł jest ten sam od lat - wywołać uśmiech na twarzach tych dzieci, które podczas
zimowych ferii pozostają w mieście. W tym roku z zimowych półkolonii skorzystała
rekordowa ilość dzieci, jednak - jak mówi Elżbieta Wawrynowicz, kierownik świetlicy
środowiskowej - zgłoszeń było znacznie więcej. - Swoje uczestnictwo deklarowało
początkowo 150 dzieci, ale nie wszystkie korzystają z naszych zajęć. Za to dzieci na ogół
wymieniają się, raz przychodzą jedne, raz inne - wyjaśnia. Sto osób, które codziennie
przewijają się pod okiem opiekunów to i tak rekordowa liczba. - Na taką popularność tego
typu spędzania wolnego czasu ma niewątpliwie wpływ coraz bogatsza oferta programowa uważa Elżbieta Wawrynowicz.
Co to konkretnie oznacza? Otóż dzieci codziennie od godz. 10-14 korzystają z
przygotowanego dla nich programu, bogatego m. in. w gry i zabawy edukacyjne, zabawy
sportowe i zajęcia organizowane w różnych punktach miasta. Szczególnie popularne są
spotkania z przedstawicielami sportowych środowisk naszej gminy, w tym z koszykarkami
CCC. Czy taki program wyczerpuje oczekiwania młodych ludzi? Magda Majer, na co dzień
uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 mówi, że zabawa jest przednia. - Dlatego nawet nie
żałuję, że nigdzie nie wyjechałam - zapewnia. Dla jej koleżanek - Justyny Suchory i Sandry
Klimkowskiej, jedynym uchybieniem jest to, że zajęcia trwają tylko cztery godziny dziennie.
- Chętnie byśmy tu spędzały cały dzień - mówią dziewczyny.
W trakcie zajęć każde dziecko otrzymuje słodką bułkę i coś do picia. Dodatkowo każdy może
liczyć na nagrodę w konkursach oraz cukierki.
Zimowe półkolonie odbywają się pod patronatem OPS od wielu lat. Jednak, jak podkreślają
pracownicy ośrodka, nie byłyby możliwe, gdyby nie pomoc wielu instytucji i firm z terenu
miasta i gminy Polkowice.
Środki finansowe na realizację zajęć w ramach ferii pochodzą z Gminnego Programu
Profilaktycznego.
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