ORATORIUM ŚWIĘTOKRZYSKIE ŚW. JANA BOSKO W KIELCACH

O NAS

Oratorium Świętokrzyskie Św. Jana Bosko to dzieło wychowawcze dedykowane dzieciom
i młodzieży z uwzględnieniem środowisk uboższych. Prowadzone przez Salezjanów,
pedagogów, wychowawców, animatorów i wolontariuszy stanowi znakomitą przestrzeń
do integralnego rozwoju: fizycznego, psychicznego, intelektualnego, kulturalnego
i duchowego. Biorąc pod uwagę długoletnią tradycję, Oratorium dla wielu mieszkańców
naszego miasta posiada niezapomnianą wartość sentymentalną.
Oratorium Świętokrzyskie jest dziełem kompaktowym. Składa się z dwóch placówek
opiekuńczo–wychowawczych wsparcia dziennego. Budynek główny znajduje się przy
ul. 1 Maja 57, filialny przy ul. Górniczej 64. W pracy wychowawczej i edukacyjnej dzieciom
i młodzieży towarzyszą wychowawcy, animatorzy i wolontariusze. W obydwu placówkach
realizowany jest program wychowawczy. Podopieczni otrzymują systematyczną pomoc
w nauce ze wszystkich przedmiotów.
W placówkach prowadzone są zorganizowane zajęcia pozalekcyjne takie jak: muzyczne,
teatralne, plastyczne, sportowe i profilaktyczne. Każda z placówek posiada kilka
pomieszczeń przystosowanych do zajęć dydaktycznych i rekreacyjnych.

“Wychowanie jest sprawą serca”
św. Jan Bosko
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NASZA DZIAŁALNOŚĆ

Oratorium Świętokrzyskie to przestrzeń dla dzieci i młodzieży. Bezpieczna przystań dla
tych, którzy pragną, spokojnie, twórczo i w miłej atmosferze spędzić czas wolny. Placówki
otwarte są w dni robocze od poniedziałku do piątku: przy ul. 1 Maja 57 w godz. 14.00 –
20.00. Przy ul. Górniczej 64 w godz. 14.00 – 19.00. Dodatkowe zajęcia, wyjścia i wyjazdy
często organizowane są także w soboty. Odpowiadając na potrzeby dzieci i młodzieży
oferta zajęć zorganizowanych ciągle jest poszerzana i udoskonalana. Podejmowane
są starania o zajęcia wokalne, taneczne, gimnastyczne, fotograficzne i multimedialne.
Niezbędną wydaje się darmowa poradnia psychologiczna.

SYSTEM PREWENCYJNY

W Oratorium Świętokrzyskim praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą zbudowana jest
na Systemie Prewencyjnym Św. Jana Bosko zwanym często systemem zapobiegawczym.
Stosowany przez pedagogów pomaga chronić dzieci i młodzież przed demoralizacją.
Wzmacnia kształtowanie osobowości w oparciu o uniwersalne wartości w tym wartości
chrześcijańskie. Oratorium Świętokrzyskie to dom z otwartymi drzwiami. Wszyscy mogą
czuć się w nim jak u siebie.
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Siedziba główna: ul. 1 Maja 57, 25-511 Kielce
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tel. (41) 346 15 75, kom. 601 489 110
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KRS 0000102124
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