
      

 

 

Projekt systemowy 
„Samorządne perspektywy – rembertowski system wsparcia usamodzielniania  i reintegracji społecznej mieszkańców 

dzielnicy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 

 

 

               W dniach 14 –16 września 2012 odbył się wyjazd integracyjny, w którym udział wzięli uczestnicy projektu 

systemowego „Samorządne perspektywy – rembertowski system wsparcia usamodzielniania i reintegracji społecznej 

mieszkańców dzielnicy” wraz z rodzinami. Miejsce pobytu to Ośrodek Wypoczynkowy położony w miejscowości Bęsia 

k/Biskupca. Realizatorem wyjazdu było Biuro Usług Turystycznych Hermes.  

W wyjeździe wzięło udział ogółem 41 osób w tym: 

 13 beneficjentów projektu i 18 ich dzieci, 

 4 osoby kadry [pracownicy OPS], 

 5 animatorów [zatrudnionych przez realizatora wyjazdu BUT Hermes],  

 masażystka [zatrudniona przez realizatora wyjazdu BUT Hermes], 

 pielęgniarka [zatrudniona przez BUT Hermes].  

               Głównym celem wyjazdu było stworzenie beneficjentom projektu możliwości konstruktywnego spędzenia czasu 

z dziećmi, integracji z innymi rodzinami, wymiany doświadczeń, rozwoju umiejętności wychowawczych i społecznych. 

Dodatkową atrakcją była możliwość poznania atrakcji regionu Warmińsko – Mazurskiego. Biorąc  pod  uwagę  dużą  

rozpiętość  wiekową  uczestników [1,5 – 60 lat], program  został  opracowany  w  taki sposób, aby mogły w nim brać 

udział całe rodziny. Zorganizowano m.in.: 

 Wyjazd do „Parku Dzikich Zwierząt” w Kadzidłowie [Puszcza Piska], gdzie na obszernych wybiegach  

można było obejrzeć z bliska, nakarmić i pogłaskać przebywające tam zwierzęta. Zwiedzanie parku odbywało 

się z przewodnikiem, który opowiadał o poszczególnych gatunkach, ich biologii, zwyczajach oraz potrzebie 

ochrony.   

 Wyjazd do Aquaparku w Pluskach k/Olsztyna, gdzie uczestnicy mieli do dyspozycji szereg wodnych atrakcji, 

m.in. rwące strumienie, tężnie solankowe, zjeżdżalnie, jacuzzi, brodzik dla dzieci etc.     

 Integracyjny Piknik Piracki, w ramach którego animatorzy zaproponowali różne gry zręcznościowe dla dzieci 

i młodzieży, warsztaty plastyczne oraz zabawę rodzinną „Z piratami na krańcu świata”, która to przyczyniła się 

do nauki aktywnego spędzania czasu z dziećmi przez rodziców. Podczas pirackich rywalizacji uczestnicy 

musieli wykazać się umiejętnościami oraz sprawnością zarówno ciała jak i umysłu. Na zakończenie rozdawane 

były nagrody za aktywne uczestnictwo. 

 Ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz zajęciami rekreacyjnymi [zabawy, konkursy].         

W „czasie wolnym” zainteresowani wzięli udział m.in. w meczu piłki nożnej, przejażdżce bryczką  oraz w seansie 

masażu ciała. Położenie ośrodka nad samym jeziorem zachęciło też niektóre osoby do rodzinnych spacerów.  

W ramach licznych atrakcji przygotowanych przez organizatora wszyscy uczestnicy otrzymali praktyczne prezenty.  

               Podsumowując wyjazd należy uznać za udany. Uczestnicy mieli możliwość połączenia nauki z wypoczynkiem. 

Ponadto, wykonując różne zadania mogli rozwijać umiejętności  wychowawcze, trenować  gospodarowanie  wolnym  

czasem  w  praktyczny  i  efektywny  sposób  angażując całą rodzinę. Wyjazd był też okazją do wzajemnego poznania 

się, zintegrowania z innymi beneficjentami projektu, jak również sposobem na podzielenie się problemami, trudnościami 

i doświadczeniem. W drodze powrotnej większość uczestników wyraziła zadowolenie z wyjazdu i żałowała, że był taki 

krótki. 


