
Lato w mieście 
dla uchodźców

Lublin 2022



Działania zrealizowane dzięki wsparciu CARE, 
 Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej
(PCPM) oraz Miasta Lublin skierowane były do
uchodźców z Ukrainy.  

Coroczną akcję „Lato w mieście” rozszerzono na
uchodźców z Ukrainy. Celem działań było wsparcie
ich integracji w społecznościach lokalnych, zwłaszcza
w środowisku rówieśniczym. W  wakacyjnych
zajęciach i imprezach wzięło udział prawie 800 dzieci
z Ukrainy. 

Gratulujemy wszystkim instytucjom i organizacjom
zaangażowanym w ten projekt. 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze zrealizowanych
działań. 

 O programie 

https://www.facebook.com/PCPM.NGO?__cft__%5b0%5d=AZXasct_07-6D2OXdWN_IZKFbqZ4kF6FGYMy3VZx3ovqkmIXNHqngANgWARV4vyoCmu0Y4_KfEulRIhSEWDEbeFJrN6Z_9UgkeMLN8ZDu5YdViVxUF2NNjJkiwXC_LQ7KUq6QUujL3K4HD9RzPZwtJuTMJYRd277XztrhZW-V0ibKLVqfSd3DlQhn3D68YqGLEg13YioQZ2gWAakapjk3h26&__tn__=-%5dK-R


Stowarzyszenie
Otwieracz

Realizacja półkolonii artystycznych „Dotknij
sztuki!” od 27.06 do 08.07 w siedzibie
Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Lublinie.
Celem półkolonii było stworzenie kilku
tyflografik fasad wybranych lubelskich
kamienic. Zajęcia w pierwszym tygodniu
miały głównie charakter integracyjny,
edukacyjny (w temacie dostępności
wizualnych dzieł sztuki dla osób
niewidomych oraz funkcjonowania osób
niewidomych) oraz artystyczny. Uczestniczki
i uczestnicy brali udział w zajęciach
edukacyjnych w Galerii Labirynt, Muzeum
Narodowym w Lublinie oraz w Piwnicy pod
Fortuną. 
Wzięli także udział w spacerze historycznym
po Starym Mieście z miejskim
konserwatorem zabytków oraz w plenerze
na Starym Mieście. W drugim tygodniu
zajęcia sprowadzały się w znacznej mierze
do tworzenia prac dotykowych. 









Dzielnicowy Dom
Kultury Bronowice

Realizacja zajęć dla dzieci w okresie od 27.06 do
22.07. Zajęcia odbywały się na terenie trzech
podległych domowi kultury placówek:
Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” oraz filie:
Pracownie Kultury Tatary i Pracownie Kultury
Maki. Dzieci brały udział w pięciodniowych
modułach interdyscyplinarnych warsztatów
kulturalno-edukacyjnych z zakresu: rękodzieła
polskiego i ukraińskiego, malarstwa, rzeźby,
teatru, muzyki oraz filmu. Ponadto odbyły się
wyjazdy, podczas których miały miejsca
warsztaty plenerowe oraz gry terenowe, a także
lekcje edukacyjne. W ramach zajęć odbywały się
animacje, zabawy sportowe oraz projekcje
filmów. Ponadto w ramach programu zajęć
zrealizowane zostały warsztaty plastyczne 
z ukraińskiego malarstwa ludowego petrikiwki. 

https://www.facebook.com/ddkbronowice/?__cft__%5b0%5d=AZUtdi9TDjsgjp_-EcoNOA4bZ2om__e1a6F8Za7JbO87B9YSrMhQ-7uOURj5S_kfq-h1RWRJactM64I5yPOxzmX6NWSDBWYcEqDVhhrtMiGNcz7AvxhBbbWySIG5D143OPpTBGdK72F_aVJdASdZb5XbSmjmS-gFL3eztwhW89trNngmT-qWIkznJ1p5X9Y4Hf_-geLMBEuL49lo1q_ehpUz&__tn__=kK-R






Stowarzyszenie
Kultura Czubów,

Dom Kultury Ruta

Realizacja zajęć dla dzieci w okresie od 4 do 29 lipca. Zajęcia odbywały się w domu
kultury Ruta oraz na terenie Lublina. Każdy tydzień podzielony był na trzy bloki:
Trzy razy w tygodniu wycieczki "Poznaj swoje miasto i region Lublina” (wycieczki
m.in. do kuźni w Wojciechowie, parku dźwięków w Dąbrówce, Filharmonii
Lubelskiej); raz w tygodniu w ramach propagowania zdrowego stylu życia wśród
dzieci i młodzieży odbywały się zajęcia rekreacyjno-sportowe na basenach Spa
Orkana; dwa dni w tygodniu przeznaczone były na wakacyjną Warsztatownię               
w siedzibie domu kultury (warsztaty m.in. papieru czerpanego, ozdobnej biżuterii,
qullingu, ogrodu w szklanym naczyniu, obrazów piaskiem malowanych). 

https://www.facebook.com/Dom-Kultury-RUTA-182227651826918/?__cft__%5b0%5d=AZUtdi9TDjsgjp_-EcoNOA4bZ2om__e1a6F8Za7JbO87B9YSrMhQ-7uOURj5S_kfq-h1RWRJactM64I5yPOxzmX6NWSDBWYcEqDVhhrtMiGNcz7AvxhBbbWySIG5D143OPpTBGdK72F_aVJdASdZb5XbSmjmS-gFL3eztwhW89trNngmT-qWIkznJ1p5X9Y4Hf_-geLMBEuL49lo1q_ehpUz&__tn__=kK-R






Stowarzyszenie
Kultura Czubów,

Dom Kultury Skarpa

Realizacja zajęć edukacyjno-ruchowych, w okresie od
27.06 do 29.07. Zajęcia edukacyjne odbywały się w tym
czasie we wtorki i czwartki w domu kultury Skarpa, zaś
wyjazdy i wycieczki w poniedziałki, środy i piątki
Wycieczki realizowane były na terenie miasta (np. do
Parku Ludowego, Starego Gaju, Starego Miasta), jak 
i poza Lublinem (np. Kazimierz Dolny, Jezioro Rogóźno,
Gardzienice).

https://www.facebook.com/Dom-Kultury-RUTA-182227651826918/?__cft__%5b0%5d=AZUtdi9TDjsgjp_-EcoNOA4bZ2om__e1a6F8Za7JbO87B9YSrMhQ-7uOURj5S_kfq-h1RWRJactM64I5yPOxzmX6NWSDBWYcEqDVhhrtMiGNcz7AvxhBbbWySIG5D143OPpTBGdK72F_aVJdASdZb5XbSmjmS-gFL3eztwhW89trNngmT-qWIkznJ1p5X9Y4Hf_-geLMBEuL49lo1q_ehpUz&__tn__=kK-R






Fundacja Strefa
Dorastania

W lipcu i sierpniu w godzinach popołudniowych
dzieci brały udział w warsztatach artystycznych,
sensorycznych, rozwijających kreatywność,
prowadzonych przez animatorów  w świetlicy
fundacji przy ul. Długiej 31.  

https://www.facebook.com/Dom-Kultury-RUTA-182227651826918/?__cft__%5b0%5d=AZUtdi9TDjsgjp_-EcoNOA4bZ2om__e1a6F8Za7JbO87B9YSrMhQ-7uOURj5S_kfq-h1RWRJactM64I5yPOxzmX6NWSDBWYcEqDVhhrtMiGNcz7AvxhBbbWySIG5D143OPpTBGdK72F_aVJdASdZb5XbSmjmS-gFL3eztwhW89trNngmT-qWIkznJ1p5X9Y4Hf_-geLMBEuL49lo1q_ehpUz&__tn__=kK-R






Stowarzyszenie
Centrum

Wolontariatu 
W lipcu i sierpniu dzieci brały udział w warsztatach
artystycznych, zero-waste, rozwijających kreatywność
oraz zabawach animacyjnych i turniejach planszówek,
które odbywały się w świetlicy stowarzyszenia. 

https://www.facebook.com/Dom-Kultury-RUTA-182227651826918/?__cft__%5b0%5d=AZUtdi9TDjsgjp_-EcoNOA4bZ2om__e1a6F8Za7JbO87B9YSrMhQ-7uOURj5S_kfq-h1RWRJactM64I5yPOxzmX6NWSDBWYcEqDVhhrtMiGNcz7AvxhBbbWySIG5D143OPpTBGdK72F_aVJdASdZb5XbSmjmS-gFL3eztwhW89trNngmT-qWIkznJ1p5X9Y4Hf_-geLMBEuL49lo1q_ehpUz&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Dom-Kultury-RUTA-182227651826918/?__cft__%5b0%5d=AZUtdi9TDjsgjp_-EcoNOA4bZ2om__e1a6F8Za7JbO87B9YSrMhQ-7uOURj5S_kfq-h1RWRJactM64I5yPOxzmX6NWSDBWYcEqDVhhrtMiGNcz7AvxhBbbWySIG5D143OPpTBGdK72F_aVJdASdZb5XbSmjmS-gFL3eztwhW89trNngmT-qWIkznJ1p5X9Y4Hf_-geLMBEuL49lo1q_ehpUz&__tn__=kK-R






Dzielnicowy Dom
Kultury Węglin

i Dom Kultury Czuby
Południowe

Realizacja warsztatów artystyczno-edukacyjnych dla dzieci w wieku
7-12 lat. Zajęcia odbywały się od 04.07 do 15.07 oraz od 18.07 do 29.07
w dwóch siedzibach domu kultury (DDK Węglin oraz DDK Czuby
Południowe). Dzieci brały udział w zajęciach ceramicznych,
twórczych, eksperymentach oraz warsztatach ekologicznych. Nie
zabrakło również gier i zabaw zespołowych na świeżym powietrzu
sprzyjających integracji dzieci. 

https://www.facebook.com/Dom-Kultury-RUTA-182227651826918/?__cft__%5b0%5d=AZUtdi9TDjsgjp_-EcoNOA4bZ2om__e1a6F8Za7JbO87B9YSrMhQ-7uOURj5S_kfq-h1RWRJactM64I5yPOxzmX6NWSDBWYcEqDVhhrtMiGNcz7AvxhBbbWySIG5D143OPpTBGdK72F_aVJdASdZb5XbSmjmS-gFL3eztwhW89trNngmT-qWIkznJ1p5X9Y4Hf_-geLMBEuL49lo1q_ehpUz&__tn__=kK-R






Stowarzyszenie
Wspierania Kultury

„Rondo”, 
Dom Kultury SM

"Czechów"
Realizacja półkolonii dla dzieci w siedzibie domu kultury od 18.07 do 29.07. Dzieci
brały udział w warsztatach edukacyjnych (podróż dookoła świata), artystycznych
i rozwijających kreatywność oraz wyjściach do miejsc kultury i rozrywki (m.in. kino,
muzeum). 

Realizacja zajęć dla dzieci w terminie 16.08 – 26.08. 2022 r. Uczestnicy sierpniowej
części półkolonii brali udział w warsztatach: rękodzielniczych, plastycznych,
muzycznych, tanecznych, teatralnych, literackich, judo, kamishibai. Dzieci brały
udział w czterech wycieczkach do: Owadolandii, Centrum Dobrego Wychowania,
Galerii Labirynt, Naturelaxu. Uczestnicy obejrzeli 5 seansów filmowych. Odbył się
spektakl teatralny nawiązujący do kultury Afryki oraz spotkanie specjalne 
o kulturze i sztuce Japonii. Dzieci brały udział w działaniach integracyjnych,
zabawach, grach i quizach. 

https://www.facebook.com/Dom-Kultury-RUTA-182227651826918/?__cft__%5b0%5d=AZUtdi9TDjsgjp_-EcoNOA4bZ2om__e1a6F8Za7JbO87B9YSrMhQ-7uOURj5S_kfq-h1RWRJactM64I5yPOxzmX6NWSDBWYcEqDVhhrtMiGNcz7AvxhBbbWySIG5D143OPpTBGdK72F_aVJdASdZb5XbSmjmS-gFL3eztwhW89trNngmT-qWIkznJ1p5X9Y4Hf_-geLMBEuL49lo1q_ehpUz&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Dom-Kultury-RUTA-182227651826918/?__cft__%5b0%5d=AZUtdi9TDjsgjp_-EcoNOA4bZ2om__e1a6F8Za7JbO87B9YSrMhQ-7uOURj5S_kfq-h1RWRJactM64I5yPOxzmX6NWSDBWYcEqDVhhrtMiGNcz7AvxhBbbWySIG5D143OPpTBGdK72F_aVJdASdZb5XbSmjmS-gFL3eztwhW89trNngmT-qWIkznJ1p5X9Y4Hf_-geLMBEuL49lo1q_ehpUz&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Dom-Kultury-RUTA-182227651826918/?__cft__%5b0%5d=AZUtdi9TDjsgjp_-EcoNOA4bZ2om__e1a6F8Za7JbO87B9YSrMhQ-7uOURj5S_kfq-h1RWRJactM64I5yPOxzmX6NWSDBWYcEqDVhhrtMiGNcz7AvxhBbbWySIG5D143OPpTBGdK72F_aVJdASdZb5XbSmjmS-gFL3eztwhW89trNngmT-qWIkznJ1p5X9Y4Hf_-geLMBEuL49lo1q_ehpUz&__tn__=kK-R






Stowarzyszenie
Wspierania Kultury

„Rondo”, Dom Kultury
"3D – trzy przestrzenie

kultury"

Półkolonie dla dzieci odbywały się w siedzibie domu kultury. Dzieci brały udział
w warsztatach artystycznych i rozwijających kreatywność oraz wyjściach do
miejsc kultury i rozrywki (m.in. kino, muzeum). Zajęcia odbywały się od 18.07. do
12.08.

https://www.facebook.com/Dom-Kultury-RUTA-182227651826918/?__cft__%5b0%5d=AZUtdi9TDjsgjp_-EcoNOA4bZ2om__e1a6F8Za7JbO87B9YSrMhQ-7uOURj5S_kfq-h1RWRJactM64I5yPOxzmX6NWSDBWYcEqDVhhrtMiGNcz7AvxhBbbWySIG5D143OPpTBGdK72F_aVJdASdZb5XbSmjmS-gFL3eztwhW89trNngmT-qWIkznJ1p5X9Y4Hf_-geLMBEuL49lo1q_ehpUz&__tn__=kK-R






Stowarzyszenie
KLANZA

Realizacja półkolonii „Rośliny i zwierzęta” w bawialni stowarzyszenia, w dniach 27.06-
01.07. Codziennie dzieci brały udział w zajęciach integracyjnych i animacjach oraz        
 w warsztatach tematycznych: liście (warsztaty hutnicze, torby/plecaczki z motywem
roślinnym - wykonane własnoręcznie), kwiaty (kwiatowe kalejdoskopy), pszczoły
(poidełko dla owadów), zwierzę (ciekawostki o życiu, zwyczajach surykatki -
spotkanie), biżuteria (ze sznurka, koralików), letnie krajobrazy (w słoiku). Zrealizowano
również wycieczkę do Glass Studio Jargiło (Wronów) na warsztaty pisania na szkle oraz
tworzenia liścia szklanego. 

https://www.facebook.com/Dom-Kultury-RUTA-182227651826918/?__cft__%5b0%5d=AZUtdi9TDjsgjp_-EcoNOA4bZ2om__e1a6F8Za7JbO87B9YSrMhQ-7uOURj5S_kfq-h1RWRJactM64I5yPOxzmX6NWSDBWYcEqDVhhrtMiGNcz7AvxhBbbWySIG5D143OPpTBGdK72F_aVJdASdZb5XbSmjmS-gFL3eztwhW89trNngmT-qWIkznJ1p5X9Y4Hf_-geLMBEuL49lo1q_ehpUz&__tn__=kK-R




Fundacja Inicjatyw
Twórczych

Półkolonie sportowe obywały się w American Spot,
terenach otwartych fundacji. Podczas lipcowych
turnusów dzieci brały udział w warsztatach
sportowych (m.in. nauka jazdy na wrotkach, Cross Fit,
nauka tańca towarzyskiego), rekreacyjnych (m.in. gry
terenowe, wizyta w parku sensorycznym, warsztaty
survivalu) i edukacyjnych (m.in. warsztaty ekologiczne 
i nauka języka angielskiego). Podczas sierpniowych
turnusów dzieci uczestniczyły w warsztatach
sportowych (m.in. nauka jazdy na wrotkach, Cross Fit,
siatkówka plażowa), rekreacyjnych (m.in. gry terenowe,
park dmuchańców, zajęcia z czworonogami)
i edukacyjnych (m.in. pierwsza pomoc i nauka języka
angielskiego).  

https://www.facebook.com/Dom-Kultury-RUTA-182227651826918/?__cft__%5b0%5d=AZUtdi9TDjsgjp_-EcoNOA4bZ2om__e1a6F8Za7JbO87B9YSrMhQ-7uOURj5S_kfq-h1RWRJactM64I5yPOxzmX6NWSDBWYcEqDVhhrtMiGNcz7AvxhBbbWySIG5D143OPpTBGdK72F_aVJdASdZb5XbSmjmS-gFL3eztwhW89trNngmT-qWIkznJ1p5X9Y4Hf_-geLMBEuL49lo1q_ehpUz&__tn__=kK-R








Spółdzielnia
Mieszkaniowa im.

Nałkowskich,
Klub Osiedlowy Źródło

Realizacja zajęć kulturalno-sportowych w klubie
osiedlowym Źródło, od 27.06 do 22.07. Dzieci
uczestniczyły m.in. w zajęciach chemicznych,
artystycznych, kulinarnych, gier planszowych oraz
lego, a także wycieczkach poza siedzibą klubu
(m.in. Farma Iluzji, Magiczne Ogrody, kino,
motylarnia). 

https://www.facebook.com/Dom-Kultury-RUTA-182227651826918/?__cft__%5b0%5d=AZUtdi9TDjsgjp_-EcoNOA4bZ2om__e1a6F8Za7JbO87B9YSrMhQ-7uOURj5S_kfq-h1RWRJactM64I5yPOxzmX6NWSDBWYcEqDVhhrtMiGNcz7AvxhBbbWySIG5D143OPpTBGdK72F_aVJdASdZb5XbSmjmS-gFL3eztwhW89trNngmT-qWIkznJ1p5X9Y4Hf_-geLMBEuL49lo1q_ehpUz&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Dom-Kultury-RUTA-182227651826918/?__cft__%5b0%5d=AZUtdi9TDjsgjp_-EcoNOA4bZ2om__e1a6F8Za7JbO87B9YSrMhQ-7uOURj5S_kfq-h1RWRJactM64I5yPOxzmX6NWSDBWYcEqDVhhrtMiGNcz7AvxhBbbWySIG5D143OPpTBGdK72F_aVJdASdZb5XbSmjmS-gFL3eztwhW89trNngmT-qWIkznJ1p5X9Y4Hf_-geLMBEuL49lo1q_ehpUz&__tn__=kK-R




Stowarzyszenie
Przyjaciół Radia Lublin

Realizacja warsztatów radiowych w dniach 11.07-15.07, w siedzibie Radia Lublin. Dzieci
brały udział w warsztatach wyraźnego mówienia, podstaw komunikacji w języku
ukraińskim, głośnego czytania, powstawania słuchowiska oraz prób mikrofonowych.
W czasie turnusu nagrały także słuchowisko radiowe. 

https://www.facebook.com/Dom-Kultury-RUTA-182227651826918/?__cft__%5b0%5d=AZUtdi9TDjsgjp_-EcoNOA4bZ2om__e1a6F8Za7JbO87B9YSrMhQ-7uOURj5S_kfq-h1RWRJactM64I5yPOxzmX6NWSDBWYcEqDVhhrtMiGNcz7AvxhBbbWySIG5D143OPpTBGdK72F_aVJdASdZb5XbSmjmS-gFL3eztwhW89trNngmT-qWIkznJ1p5X9Y4Hf_-geLMBEuL49lo1q_ehpUz&__tn__=kK-R






Kino Bajka   

Realizacja pokazów filmowych dla dzieci z Ukrainy, a po nich wspólnych zabaw
odnoszących się do obejrzanego filmu dla dzieci polskich i ukraińskich. Pokazy
odbywały się przez 10 dni, od 27.06 do 08.07. Każdego dnia o tej samej porze
wyświetlane były symultanicznie filmy/bajki dla dzieci w dwóch salach, w dwóch
wersjach językowych. Po seansie wszystkie dzieci spotykały się w większej sali i brały
udział w zabawach i konkursach z nagrodami dotyczącymi obejrzanego filmu.
Szacujemy, że w pokazach wzięło udział od 200 do 300 dzieci.

https://www.facebook.com/Dom-Kultury-RUTA-182227651826918/?__cft__%5b0%5d=AZUtdi9TDjsgjp_-EcoNOA4bZ2om__e1a6F8Za7JbO87B9YSrMhQ-7uOURj5S_kfq-h1RWRJactM64I5yPOxzmX6NWSDBWYcEqDVhhrtMiGNcz7AvxhBbbWySIG5D143OPpTBGdK72F_aVJdASdZb5XbSmjmS-gFL3eztwhW89trNngmT-qWIkznJ1p5X9Y4Hf_-geLMBEuL49lo1q_ehpUz&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Dom-Kultury-RUTA-182227651826918/?__cft__%5b0%5d=AZUtdi9TDjsgjp_-EcoNOA4bZ2om__e1a6F8Za7JbO87B9YSrMhQ-7uOURj5S_kfq-h1RWRJactM64I5yPOxzmX6NWSDBWYcEqDVhhrtMiGNcz7AvxhBbbWySIG5D143OPpTBGdK72F_aVJdASdZb5XbSmjmS-gFL3eztwhW89trNngmT-qWIkznJ1p5X9Y4Hf_-geLMBEuL49lo1q_ehpUz&__tn__=kK-R




Polskie Towarzystwo
Mieszkaniowe, 

Dom Kultury
Kalinowszczyzna 

Realizacja zajęć dla dzieci w okresie od 27.06 do 22.07. Dzieci uczestniczyły 
w warsztatach organizowanych na terenie placówki - m.in. warsztaty teatralne,
muzyczne, taneczne, wokalne, plastyczne, cyrkowe, zajęcia z robotyki. Zorganizowano
również  wyjścia do kina, zwiedzanie Muzeum Narodowego, Wieży Trynitarskiej,
Ogrodu Botanicznego UMCS. Zorganizowano również wycieczki poza Lublin, m.in. do
Kazimierza Dolnego, Magicznych Ogrodów oraz Zwierzyńca. 

https://www.facebook.com/Dom-Kultury-RUTA-182227651826918/?__cft__%5b0%5d=AZUtdi9TDjsgjp_-EcoNOA4bZ2om__e1a6F8Za7JbO87B9YSrMhQ-7uOURj5S_kfq-h1RWRJactM64I5yPOxzmX6NWSDBWYcEqDVhhrtMiGNcz7AvxhBbbWySIG5D143OPpTBGdK72F_aVJdASdZb5XbSmjmS-gFL3eztwhW89trNngmT-qWIkznJ1p5X9Y4Hf_-geLMBEuL49lo1q_ehpUz&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Dom-Kultury-RUTA-182227651826918/?__cft__%5b0%5d=AZUtdi9TDjsgjp_-EcoNOA4bZ2om__e1a6F8Za7JbO87B9YSrMhQ-7uOURj5S_kfq-h1RWRJactM64I5yPOxzmX6NWSDBWYcEqDVhhrtMiGNcz7AvxhBbbWySIG5D143OPpTBGdK72F_aVJdASdZb5XbSmjmS-gFL3eztwhW89trNngmT-qWIkznJ1p5X9Y4Hf_-geLMBEuL49lo1q_ehpUz&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Dom-Kultury-RUTA-182227651826918/?__cft__%5b0%5d=AZUtdi9TDjsgjp_-EcoNOA4bZ2om__e1a6F8Za7JbO87B9YSrMhQ-7uOURj5S_kfq-h1RWRJactM64I5yPOxzmX6NWSDBWYcEqDVhhrtMiGNcz7AvxhBbbWySIG5D143OPpTBGdK72F_aVJdASdZb5XbSmjmS-gFL3eztwhW89trNngmT-qWIkznJ1p5X9Y4Hf_-geLMBEuL49lo1q_ehpUz&__tn__=kK-R




Polskie Towarzystwo
Mieszkaniowe, 

Dom Kultury Przyjaźni 
Realizacja zajęć dla dzieci w okresie od
27.06 do 22.07. Dzieci uczestniczyły 
w warsztatach organizowanych na
terenie placówki - warsztaty teatralne,
muzyczne, taneczne, wokalne,
plastyczne, cyrkowe, zajęcia z robotyki
LEGO, zabawy integracyjne, gry
planszowe. Dzieci brały również udział 
w wycieczkach, m.in. do Muzeum
Narodowego, Ogrodu Botanicznego
UMCS, Muzeum Wsi Lubelskiej,
Kazimierza Dolnego, Magicznych
Ogrodów, Roztoczańskiego Parku
Narodowego. 

https://www.facebook.com/Dom-Kultury-RUTA-182227651826918/?__cft__%5b0%5d=AZUtdi9TDjsgjp_-EcoNOA4bZ2om__e1a6F8Za7JbO87B9YSrMhQ-7uOURj5S_kfq-h1RWRJactM64I5yPOxzmX6NWSDBWYcEqDVhhrtMiGNcz7AvxhBbbWySIG5D143OPpTBGdK72F_aVJdASdZb5XbSmjmS-gFL3eztwhW89trNngmT-qWIkznJ1p5X9Y4Hf_-geLMBEuL49lo1q_ehpUz&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Dom-Kultury-RUTA-182227651826918/?__cft__%5b0%5d=AZUtdi9TDjsgjp_-EcoNOA4bZ2om__e1a6F8Za7JbO87B9YSrMhQ-7uOURj5S_kfq-h1RWRJactM64I5yPOxzmX6NWSDBWYcEqDVhhrtMiGNcz7AvxhBbbWySIG5D143OPpTBGdK72F_aVJdASdZb5XbSmjmS-gFL3eztwhW89trNngmT-qWIkznJ1p5X9Y4Hf_-geLMBEuL49lo1q_ehpUz&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Dom-Kultury-RUTA-182227651826918/?__cft__%5b0%5d=AZUtdi9TDjsgjp_-EcoNOA4bZ2om__e1a6F8Za7JbO87B9YSrMhQ-7uOURj5S_kfq-h1RWRJactM64I5yPOxzmX6NWSDBWYcEqDVhhrtMiGNcz7AvxhBbbWySIG5D143OPpTBGdK72F_aVJdASdZb5XbSmjmS-gFL3eztwhW89trNngmT-qWIkznJ1p5X9Y4Hf_-geLMBEuL49lo1q_ehpUz&__tn__=kK-R






Polskie Towarzystwo
Mieszkaniowe, 

Klub Osiedlowy Odeon 

Realizacja zajęć dla dzieci w okresie od 04.07 do 15.07, w siedzibie klubu Odeon. Dzieci
brały udział w warsztatach artystycznych realizowanych w placówce oraz w wyjściach
i wycieczkach, m.in. do motylarni, Narodowego Banku Polski w Lublinie, Teatru
Gardzienice, Galerii Labirynt, Janowca nad Wisłą, kina. 

https://www.facebook.com/Dom-Kultury-RUTA-182227651826918/?__cft__%5b0%5d=AZUtdi9TDjsgjp_-EcoNOA4bZ2om__e1a6F8Za7JbO87B9YSrMhQ-7uOURj5S_kfq-h1RWRJactM64I5yPOxzmX6NWSDBWYcEqDVhhrtMiGNcz7AvxhBbbWySIG5D143OPpTBGdK72F_aVJdASdZb5XbSmjmS-gFL3eztwhW89trNngmT-qWIkznJ1p5X9Y4Hf_-geLMBEuL49lo1q_ehpUz&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Dom-Kultury-RUTA-182227651826918/?__cft__%5b0%5d=AZUtdi9TDjsgjp_-EcoNOA4bZ2om__e1a6F8Za7JbO87B9YSrMhQ-7uOURj5S_kfq-h1RWRJactM64I5yPOxzmX6NWSDBWYcEqDVhhrtMiGNcz7AvxhBbbWySIG5D143OPpTBGdK72F_aVJdASdZb5XbSmjmS-gFL3eztwhW89trNngmT-qWIkznJ1p5X9Y4Hf_-geLMBEuL49lo1q_ehpUz&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Dom-Kultury-RUTA-182227651826918/?__cft__%5b0%5d=AZUtdi9TDjsgjp_-EcoNOA4bZ2om__e1a6F8Za7JbO87B9YSrMhQ-7uOURj5S_kfq-h1RWRJactM64I5yPOxzmX6NWSDBWYcEqDVhhrtMiGNcz7AvxhBbbWySIG5D143OPpTBGdK72F_aVJdASdZb5XbSmjmS-gFL3eztwhW89trNngmT-qWIkznJ1p5X9Y4Hf_-geLMBEuL49lo1q_ehpUz&__tn__=kK-R






 Dom Słów -
Teatr NN 

Realizacja wakacyjnych zajęć dla dzieci w dniach 22-
26.08.2022, w siedzibie Domu Słów (ul. Żmigród) oraz klubie
Radość (ul. Bernardyńska). Każdego dnia podczas warsztatów
uczestnicy poznawali dziecięce moce, które przydają się także
w dorosłym życiu. Każdego dnia warsztaty pod nazwą Baza
Mocy miały inną tematykę, a dotyczyły m.in: obrazu, sztuki
konceptualnej, ruchu i dźwięku. 







Fundacja Działań
Edukacyjnych
KReAdukacja

Realizacja zajęć artystycznych, sensorycznych, eksperymentów przyrodniczych, zajęć
językowych oraz filmowych. Wszystkie warsztaty zawierały elementy integracji
międzykulturowej dla dzieci z Polski i Ukrainy. Zajęcia odbywały się codziennie, od 4 do 15
lipca w Szkole Podstawowej nr 51 w Lublinie. W czasie zajęć zorganizowano również dwa
wyjścia do miejsc kultury/rekreacji. Pierwsze wyjście to kino, gdzie dzieci polskie
oglądały film z polskim dubbingiem, a ukraińskie z ukraińskim, potem zaś brały udział we
wspólnych zabawach. Drugie wyjście miało charakter sportowy - basen. 





Realizacja wycieczek krajoznawczych: 22
sierpnia do Magicznych Ogrodów
(zwiedzanie, animacje) i Kazimierza Dolnego
(zwiedzanie miasta oraz pobliskich
wąwozów); 25 sierpnia do Zamościa
(zwiedzanie miasta) i Zoo w Zamościu
(zwiedzanie zoo oraz parku linowego); 30
sierpnia do Farmy Iluzji (zwiedzanie oraz
warsztaty). 









Realizacja warsztatów i turniejów
planszówek dla młodzieży w wieku 12-18
lat. Warsztaty odbywały się 25 i 31
sierpnia w Miejscówce w Skende
Shopping. Każdego dnia po części
warsztatowej organizowany był mini-
turniej. Dla zwycięzców oraz
uczestników przygotowane były
nagrody i zestawy upominkowe. 






