
HARCERSKA FORMA WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z POWIATU PŁOCKIEGO 

pn. „Pogodne Lato” 

 

Ze względu na zagrożenie zarażeniem korona wirusem akcja „Pogodne Lato” będzie 

realizowana zdalnie i będzie miała następujący przebieg: 

1. Spotkanie organizacyjne z uczestnikami w plenerze na terenie powiatu (01.08.-

15.08.2020 r.)  

Będzie to spotkanie informacyjne przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi 

wytycznymi sanitarnymi dla minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-

CoV-2. Spotkania odbywać się będą w trzech miejscach na terenie powiatu, lub w 

trzech terminach dla zapewniania udziału wszystkich uczestników. 

Program spotkania obejmował będzie różnorodne formy pracy i zabawy harcerskiej, 

które pozwolą uczestnikom „Pogodnego Lata" na integrację z zuchami i harcerzami. 

Celem spotkania jest: 

- zapoznanie uczestników z wychowawcami; 

- przekazanie informacji dotyczącej zasad i sposobu korzystania z platformy 

internetowej i udziału za jej pośrednictwem w realizacji zajęć profilaktycznych; 

- nauka korzystania z przygotowanych dla uczestników materiałów programowych i 

ich dystrybucja; 

- realizacja zajęć profilaktycznych;  

- dystrybucja wśród uczestników części wyprawek. 
2. Uczestnictwo zdalne – kontakt z innymi uczestnikami, z wychowawcą, treści harcerskie i 

profilaktyczne przekazywane online (15.08.-15.09.2020) 

Każda z grup uczestników zamieszkujących dany powiat, w trakcie trwania cyklu 

zajęć, objęta będzie opieką wychowawców i pedagogów dostępnych za pośrednictwem 

narzędzi teleinformatycznych (telefon, e-mail, komunikator). Zadaniem wychowawców 

i pedagogów będzie wsparcie uczestników w realizacji pracy zdalnej oraz 

utrzymywanie z nimi kontaktu. Ich zadaniem będzie również okazywanie ewentualnego 

wsparcia w sytuacjach trudnych, w tym poprzez kontakt z właściwą terytorialnie 

placówką opieki społecznej (GOPS, MOPS). 

Zajęcia prowadzone będą przy współpracy, m.in.  Straży Pożarnej, Policji, 

Państwowej Inspekcji Pracy, dotyczyć będą ogólnych zasad bezpieczeństwa zarówno 

w życiu realnym, jak i cyberprzestrzeni.  

Realizacja zajęć zdalnych gwarantuje możliwość przeprowadzenia ich w czasie 

zagrożenia epidemicznego i wynikających z niego dynamicznych zmian przepisów 

prawnych warunkujących organizację spotkań bezpośrednich. Zaproponowane 

rozwiązania pozwalają prowadzić działania profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży, 

ale także podjąć próbę zaangażowania w nie rodziców. 

3.  Spotkanie podsumowujące 15.09.- 31.10.2020) 

zorganizowane zostanie w formie pikniku dla uczestników „Pogodnego Lata" na 

terenie danego powiatu. Wezmą w nim udział również inne dzieci pochodzące z rodzin, 

w których nie występuje problem alkoholowy.  

Uczestnicy spotkania otrzymają wyżywienie. Formuła programu spotkania opierać się 

będzie o koncepcję gry terenowej poświęconej problematyce profilaktyki, realizowanej 

z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych, obejmującej różnorodne 



formy pracy harcerskiej, które pozwolą na realizację elementów programu 

profilaktycznego.  

Podczas spotkania nastąpi podsumowanie zadań realizowanych zdalnie oraz 

wręczenie pozostałej części wyposażenia uczestnika (tzw. „wyprawki") i nagród. 

Program spotkania wzbogacony zostanie animacjami i atrakcjami wzmacniającymi 

przekaz profilaktyczny.  

 

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia najpóźniej do dnia 27 lipca 2020 r 

do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Bodzanowie, 

 ul. Bankowa 7,  

09-470 Bodzanów 

tel. 24/ 2607006 wew 131 
 


