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MCDiM „Ochronka” to miejsce  

dla dzieci i młodzieży:  

a) wychowującej się w warunkach 

niekorzystnych dla rozwoju (rodziny z 

problemem alkoholowym, przemocy, 

niewydolnych wychowawczo) ; 

b) zainteresowanej ofertą placówki, 

akceptującej normy, zasady m.in. 

uczestnictwo w zajęciach 

obowiązkowych; 

c) podejmującej decyzję o przynależności 

do Centrum w sposób świadomy; 

d)  wykazującej nieprawidłowości w 

zachowaniach społecznych; 

e) przejawiającej trudności w realizacji 

programy szkolnego; 

f) chcącej rozwijać swoje umiejętności i 

talenty. 

 

 

 

 



Podopieczni „Ochronki” korzystają z kilkunastu 

rodzajów zajęć prowadzonych w następujących 

pracowniach:  

 Pracownia przedmiotów 

humanistycznych 

 Pracownia językowa  

(j. angielski, j. niemiecki) 



Podopieczni „Ochronki” korzystają z kilkunastu 

rodzajów zajęć prowadzonych w następujących 

pracowniach:  

 Pracownia przedmiotów 

ścisłych 

 Pracownia komputerowa 



Podopieczni „Ochronki” korzystają z kilkunastu 

rodzajów zajęć prowadzonych w następujących 

pracowniach:  

 Pracownia plastyczna 

 Pracownia muzyczna 



Podopieczni „Ochronki” korzystają z kilkunastu 

rodzajów zajęć prowadzonych w następujących 

pracowniach:  

 Pracownia reedukacyjna RIO 

 Pracownia socjoterapii  

i zajęć profilaktycznych  



Podopieczni „Ochronki” korzystają z kilkunastu 

rodzajów zajęć prowadzonych w następujących 

pracowniach:  

 Klub-świetlica  

 Siłownia  
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oraz rozwijających zainteresowania 



Podopieczni „Ochronki” korzystają z kilkunastu 

rodzajów zajęć odpowiadających na ich potrzeby  

oraz rozwijających zainteresowania 



Podopieczni „Ochronki” korzystają z kilkunastu 

rodzajów zajęć odpowiadających na ich potrzeby  

oraz rozwijających zainteresowania 



Podopieczni „Ochronki” korzystają z kilkunastu 

rodzajów zajęć odpowiadających na ich potrzeby  

oraz rozwijających zainteresowania 



Podopieczni „Ochronki” korzystają z kilkunastu 

rodzajów zajęć odpowiadających na ich potrzeby  

oraz rozwijających zainteresowania 



Podopieczni „Ochronki” korzystają z kilkunastu 

rodzajów zajęć odpowiadających na ich potrzeby  

oraz rozwijających zainteresowania 



Podopieczni „Ochronki” korzystają z kilkunastu 

rodzajów zajęć odpowiadających na ich potrzeby  

oraz rozwijających zainteresowania 



Podopieczni „Ochronki” korzystają z kilkunastu 

rodzajów zajęć odpowiadających na ich potrzeby  

oraz rozwijających zainteresowania 



Podopieczni „Ochronki” korzystają z kilkunastu 

rodzajów zajęć odpowiadających na ich potrzeby  

oraz rozwijających zainteresowania 



Podopieczni „Ochronki” korzystają z kilkunastu 

rodzajów zajęć odpowiadających na ich potrzeby  

oraz rozwijających zainteresowania 



Podopieczni „Ochronki” korzystają z kilkunastu 

rodzajów zajęć odpowiadających na ich potrzeby  

oraz rozwijających zainteresowania 



Jesteśmy inicjatorami wielu  

ważnych wydarzeń 

Otwarte Turnieje sportowe o Puchar Centrum 

26 rozgrywek futbolowych  

dla amatorów piłki nożnej 

 

 



Jesteśmy inicjatorami wielu  

ważnych wydarzeń 

Ukwiecanie miasta Bochnia 

 



Jesteśmy inicjatorami wielu  

ważnych wydarzeń 

Zbiórki żywności 

Przeprowadziliśmy kilkadziesiąt zbiórek, 

zebraliśmy ponad 45 ton żywności 

 

 

 



Jak powstało MCDiM „Ochronka” 



MCDiM „Ochronka” - początki 



MCDiM „Ochronka” – początki 

(otwarcie boiska) 



MCDiM „Ochronka” – adaptacja poddasza 
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MCDiM „Ochronka” – adaptacja poddasza 



MCDiM „Ochronka” - dzisiaj 
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MCDiM „Ochronka” – dzisiaj  



MCDiM „Ochronka” - dzisiaj 



Filie MCDiM „Ochronka” –  

ul. Chodenicka, ul. Smyków 



Filie MCDiM „Ochronka” 



Stowarzyszenie Ochronka  

Dom Serce Ludzie 

 Założenie w 2006 r. 

 Zrealizowano ponad 40 projektów.  

 Uzyskano dofinansowanie w łącznej 

wartości 595.926,00 zł, m.in.  

z funduszy zarówno krajowych,  

jak i zagranicznych.  

 

 



MCDiM „Ochronka” 

 Działania Centrum wspierane są także przez licznych 

sponsorów 

 Łączna wysokość wszystkich pozyskanych środków 

finansowych i rzeczowych wynosi 1.170.453,76 zł 

 

 



Działania Centrum wspierane są także przez 

licznych sponsorów 

 



Dofinasowanie pozwoliło na zorganizowanie kilkudziesięciu 

kilkunastodniowych wyjazdów wypoczynkowo-rekreacyjnych  

w okresie ferii i wakacji, przeprowadzenie atrakcyjnych wycieczek 

krajoznawczo-edukacyjnych, realizowanie kilkunastu programów 

profilaktycznych w szkołach i uatrakcyjnianie oferty.    
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Metody, narzędzia pracy w placówce i formy współpracy  
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Metody pracy w placówce i formy współpracy  

ze środowiskiem życia dziecka 

Każdy wychowanek ma obowiązek uczestniczenia w minimum 5 zajęciach 

tygodniowo:  

 Zajęcia w pracowni humanistycznej 

 Zajęcia w pracowni nauk ścisłych 

 Zajęcia socjoterapeutyczne 

 Zajęcia reedukacyjne z logopedą i terapeutą zajęciowym 

 Zajęcia profilaktyczne dla gimnazjalistów – RE-START 

 

Ponadto wychowankowie mają do wyboru 2 zajęcia oferowane przez:  

pracownię językową, komputerowo-informatyczną, plastyczną, muzyczną  

oraz zajęcia teatralne, sportowe i kulinarne.  



Metoda – Indywidualne Plany Pracy  

z Dzieckiem i Rodziną  

Etapy pracy, jakie zakłada metoda: 

 Opracowanie interdyscyplinarnej diagnozy opisowej, która 

obejmuje: funkcjonowanie społeczne, opis poszczególnych 

umiejętności, sytuację rodzinną dziecka, funkcjonowanie  

w zakresie wymagań szkolnych. 

 Stworzenie indywidualnych planów rozwoju  

i pomocy. 

 Realizowanie planów pomocy. 

 Ewaluacja.  

Narzędzia umożliwiające badanie przestrzeni życiowej dziecka: 

genogram, ekomapa, księga życia. 











Jasne zasady, system nagradzania i konsekwencje 

nieakceptowanych zachowań 

 

Konsekwencje za brak obecności na zajęciach obowiązkowych:  

 Jeżeli wychowanek nie zaliczy 1 miesiąca – nie może korzystać 

z atrakcji (bilard, siłownia, basen itp.). 

 Jeżeli wychowanek nie zaliczy 2 miesięcy – może przychodzić 

tylko na zajęcia obowiązkowe. 

 Jeżeli wychowanek nie zaliczy 3 miesięcy – uczestniczy  

w zajęciach według ustalonego z wychowawcą harmonogramu 

(zajęcia zostają skumulowane do dwóch dni w tygodniu). 

 Jeżeli wychowanek nie zaliczy 4 miesięcy – zostaje skreślony  

z listy wychowanków z możliwością powrotu w kolejnym roku 

szkolnym. 

 

 



Co jest marchewką?  
System półroczny – kolonie letnie oraz obozy zimowe połączone  

ze szkółką narciarską. 

40 atrakcyjnych kilkunastodniowych wyjazdów podczas ferii i wakacji  

(m.in. wyjazdy nad morze, na Mazury, w góry, na Słowację itd.) 

Łącznie nagrodę w formie wyjazdu wypoczynkowego przyznaliśmy 1230 razy. 

 





Co jest marchewką? 

System roczny – tytuły złotego, srebrnego  

i brązowego wychowanka oraz wyróżnienia, wręczane 

podczas Pikników Rodzinnych. 





Wychowawcy MCDiM „Ochronka” 

Wykwalifikowani specjaliści: pedagodzy, logopedzi, psycholodzy, 

terapeuta zajęciowy, profilaktyk i terapeuta uzależnień, specjaliści 

z zakresu nauk ścisłych i humanistycznych, osoby zajmujące się 

teatrem, sportem, tańcem oraz wolontariusze. 



Wychowawcy MCDiM „Ochronka” 



Wychowawcy MCDiM „Ochronka” 



Forum wychowanków  

MCDiM „Ochronka” 



 

 

 

Działamy na rzecz środowiska lokalnego, 

pomagamy 
Bocheńskie Spotkania Wigilijne  



 

 

 

Działamy na rzecz środowiska lokalnego, 

pomagamy 
Loteria charytatywna 



Jesteśmy widoczni 
Współorganizujemy wiele imprez w mieście  

(Dni Bochni, Dzień Dziecka,  

Święta NGO i wiele innych)  



Jesteśmy gościnni 
Gościliśmy Szlachetną Paczkę, młodzież  

z Niemiec i ze Szkocji, młodzież w ramach dni 

przedsiębiorczości 



Świętujemy, celebrujemy,  

dobrze się bawimy   

Halloween, Andrzejki, dyskoteki, ogniska 

 



Świętujemy, celebrujemy,  

dobrze się bawimy   

Dzień Dziecka 



Świętujemy, celebrujemy,  

dobrze się bawimy   

Urodziny wychowanków  



Świętujemy, celebrujemy,  

dobrze się bawimy   

Dziesiąte urodziny MCDiM „Ochronka” 



Świętujemy, celebrujemy,  

dobrze się bawimy   

Dzień Babci i Dziadka 



Świętujemy, celebrujemy,  

dobrze się bawimy   

Wigilie 



Kropelka statystyki 

 100 dzieci korzystających codziennie z zajęć. 

 40 kolonii i zimowisk dla wychowanków. 

 1230 nagród w formie wyjazdów wakacyjnych, zimowych. 

 Ponad 40 otwartych zawodów i turniejów sportowych. 

 Tysiące rodziców na Piknikach Rodzinnych. 

  45 ton żywności zebranej podczas Zbiórek Żywności.  

 15 spotkań opłatkowych, do których każdorazowo usiadły setki dzieci. 

 Średnio w okresie jednego roku szkolnego z oferty zajęć w pracowniach 

przedmiotowych wychowankowie korzystają 14 tysięcy razy.   

 W latach 2007-2016 udzieliliśmy 139.746 różnych form pomocy  

o charakterze edukacyjnym i terapeutycznym. 

 

 

 

 



Dziękuję za uwagę 
 

 


