
 
 

 



Cele podejmowanych działań:  

 

Zwięzły opis realizacji:  

 

 Uzyskane efekty:  

 

- I miejsce w miejskich zawodach sportowo - pożarniczych  

- I miejsce w powiatowych zawodach sportowo - pożarniczych  

- posadzenie ponad 2000 drzew 

- zbiórka ponad 5300 zł w finale WOŚP 

- współudział w uszyciu 230 misiów dla dzieci poszkodowanych w wypadkach i pożarach oraz 
przekazanie ich strażakom z całego województwa śląskiego  

- bardzo wysoki stopień zaangażowania wychowanek we wszelkiego rodzaju współpracę ze strażakami,  

- poprawa relacji w grupie rówieśniczej, większa integracja i współpraca, wzrost poczucia   
   odpowiedzialności za podjęte działania 
- wzrost motywacji do pozytywnych zachowań w placówce i poza nią 

- spontaniczne przejawy inicjatywy własnej wychowanek wobec strażaków będące odzwierciedleniem  
   ich wdzięczności i sympatii (rękodzieła z okazji dnia chłopaka, dnia strażaka, świąt bożonarodzeniowych  
    i wielkanocnych oraz innych okazji ),  
- kształtowanie empatii i  wrażliwości społecznej, modelowanie bezinteresownych działań służących 
potrzebującym i ogółowi społeczeństwa 
- kształtowanie pozytywnych zachowań u wychowanek poprzez prezentowanie postaw będących dla  
   nich autorytetem i wywieranie pozytywnego wpływu na ich sposób funkcjonowania społecznego 
 

 

 

 

Aktywne uczestnictwo w życiu Ochotniczej Straży Pożarnej w Marciszowie. Udział w spartakiadach 

młodzieżowych, akcjach społecznych i działaniach strażaków. Współudział w akcji sadzenia drzew i akcji 

„Jestem z Tobą”. Pomoc w przygotowywaniu posiłków na festyny, pikniki, WOŚP, imprezy 

okolicznościowe. Przygotowanie wychowanek do udziału w zawodach sportowo-pożarniczych. 

Poszerzanie ich wiedzy o straży poprzez wycieczki do PSP i Muzeum Pożarnictwa. Spotkania integracyjne 

ze strażakami: mecze siatkówki, ognisko, mikołaj, dzień kobiet, dzień chłopaka, święta. 

Poprzez podejmowane działania kształtowanie u wychowanek umiejętności współdziałania w grupie, 

odpowiedzialności za podjęte zadania, budowanie poczucia własnej wartości i wrażliwości społecznej.    

- zapoznanie wychowanek z zasadami działania Ochotniczej Straży Pożarnej i przygotowanie 

wychowanek do zawodów sportowo-pożarniczych 

- kształtowanie sprawności fizycznej  

- integracja i współpraca ze środowiskiem otwartym poprzez udział w zawodach, akcjach społecznych, 

 festynach, kształtowanie zachowań prospołecznych (WOŚP, „Jestem z Tobą”) 

- promowanie działań ekologicznych (np. akcja „Posadź dalej”) 

- kształtowanie integracji i odpowiedzialności grupowej oraz prawidłowych zasad współżycia 

społecznego  

- wzmacnianie poczucia własnej wartości u wychowanek 

 

 

 

 



 


