
Organem prowadzącym jest

Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy 

„Humanus”





W mijającym roku Świetlica została wyposażona 

nie tylko w materiały do codziennego 

funkcjonowania świetlicy, ale również                                         

w niezbędny sprzęt oraz wiele gier edukacyjnych, 

z których dzieci korzystają na co dzień  i które 

wzbogacają ich o nowy zasób wiedzy,                                        

a jednocześnie dają wiele radości przy                                  

wspólnej zabawie.



Nasza Pani Wychowawczyni

Pani - Sylwia Łagód

wraz ze stażystkami i wolontariuszkami



















Dzieci ze Świetlicy uczestniczyły w Festiwalu Filmowym  

„Fart” w JOK w Janowie Lubelskim 

gdzie oglądały filmy:

- Baranek Shaun

- Dom w 3D

- Fru







Wyjazd wakacyjny – Rabka Zdrój
.

Podczas wyjazdu dzieci zwiedziły:

Muzeum Góralskie, Białkę Tatrzańską

Gorący Potok, Rabkoland

Uczestniczyły w zabawach 
organizowanych przez opiekunów.

Zdobyły Górę Maciejową z trudem,                     
ale z uśmiechem na ustach.



















































Wspólne ognisko na pożegnanie lata 
i jego atrakcje:

- przejażdżka samochodem terenowym

- gry i zabawy zręcznościowe

- jazda pendzokami

-wspólne śpiewanie przy ognisku

Wręczenie dyplomów przez zaproszonych gości 





























Wyjazd do Lublina podczas którego dzieci :

- Oglądały sztukę w Teatrze Andersena

„Tymoteusz i Łobuziaki”

- Zwiedzały Zamek Królewski w Lublinie

- Oglądały największą wystawę klocków 
Lego

- Na koniec oczywiście wizyta w Mc.Donald























Organizacja zajęć dodatkowych: 

Nasza Pani Pedagog – Lucyna Świta

Wspólnie odrabiamy lekcje













Pomoc specjalistyczna:

- Pani Psycholog – Jolanta Żytko  i 
- Pani Logopeda – Magdalena Niekra

Panie wspierają dzieci i pomagają im lepiej się 
uczyć.





















Świetlica w 2015 roku była finansowana z następujących źródeł:

- środków Burmistrza Janowa Lubelskiego, w ramach
projektu: Ochrona i promocja zdrowia. Dofinansowanie
prowadzenia zajęć i programów socjoterapeutycznych
w placówce wsparcia dziennego – dofinansowanie działalność
świetlic środowiskowych

- środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
w ramach projektu Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans
tych rodzin i osób, wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka
i rodziny w gminie, w latach 2011 -2015



Świetlica w 2015 roku była finansowana z następujących źródeł:

- środków własnych organu Stowarzyszenia Humanus prowadzonego,
pochodzących z składek członkowskich i darowizn członków

- wspiera nas także Akcja Katolicka przy Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela

- środków Marszałka Województwa Lubelskiego, w ramach projektu -
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Wspieranie
dziecka i rodziny w trudnych sytuacjach życiowych (realizacja zadań
wynikających z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny
i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie lubelskim na lata 2014 -
2020



Organem prowadzącym Świetlicę Środowiskową 
„Stokrotka” jest Janowskie Stowarzyszenie

Niesienia Pomocy „Humanus”

Świetlica od kwietnia 2013 roku działa jako placówka wsparcia  
dziennego, w formie placówki opiekuńczej,  na podstawie art. 

18 ustawy ustawa o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej.

W latach 2013 – 2014 działała na podstawie zlecenia realizacji 
zadania przez Burmistrza Janowa Lubelskiego, na podstawie 

art. 190 w/w ustawy.

Od 2015 roku na podstawie zezwolenia
Burmistrza Janowa Lubelskiego.



Maria Wójcik

Kierownik Świetlicy                                           
Środowiskowej 

„Stokrotka”


