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Wydział Edukacji i Wychowania Miasta Reykjavik 
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar

W mieście Reykjavik działa 5 Centrów Rekreacji, po jednym w każdej dzielnicy:

• Vesturbær, Miðborg i Hlíðar; Centrum rekreacyjne Tjörnin www.tjornin.is

• Laugardalur, Háaleiti i Bústaðir: Centrum rekreacyjne Kringlumýri www.kringlumyri.is

• Breiðholt: Centrum rekreacyjne Miðberg www.midberg.is

• Grafarvogur: Centrum rekreacyjne Gufunesbær www.gufunes.is

• Árbær, Grafarholt i Úlfarásdalur: Centrum rekreacyjne Ársel www.arsel.is

Centra rekreacyjne zarządzają działaniem świetlic i centrów młodzieżowych z ramienia Miasta 
Reykjavik 

http://www.tjornin.is/
http://www.kringlumyri.is/
http://www.midberg.is/
http://www.gufunes.is/
http://www.arsel.is/


Świetlica 
Frístundaheimili

• Świetlice są przeznaczone dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat (1 – 4 klasy)

• Dzieci zawierają przyjaźnie, wzmacniają swoje umiejętności społeczne, uczą się języka islandzkiego, uczą się 
poprzez zabawę

• Świetlice są otwarte w dni robocze i w dni wywiadówek (starfsdagur), ale zamknięte podczas ferii zimowych

• Świetlice oferują zajęcia rekreacyjne podczas letnich wakacji

• Dodatkowe informacje można znaleźć na http://reykjavik.is/fristundaheimili



Centrum młodzieżowe 
Félagsmiðstöð

• Do centrów młodzieżowych uczęszczają dzieci w wieku od 10 do 16 lat 

• otwarte 1-2 dni w tygodniu dla 10 – 12 latków

• otwarte 2-3 wieczory w tygodniu dla 13 -16 latków, niektóre centra są również otwarte w ciągu dnia 

• Nacisk jest kładziony na działania prewencyjne, rozwój osobisty i konstruktywne spędzania czasu wolnego 

• Centrum działa na zasadzie oferowania bezpiecznej przestrzeni na młodzieży, istnieją grupy zainteresowań, różne 
otwarte dla wszystkich ciekawe zajęcia oraz projekty 

• Koncepcja młodzieżowej demokracji (młodzież decyzuje w wielu sprawach, nad całością zawsze czuwają 
wykwalifikowani dorośli)

• Dodatkowe informacje można znaleźć na http://reykjavik.is/felagsmidstodvar



Działania prewencyjne są bardzo 
istotne
Mikilvægi forvarnarstarfs

Model islandzki

• Od roku  2000 kładzie się nacisk na 
pracę przeciwko rozwojowi ryzykownych 
zachowań młodzieży i spożywaniu 
alkoholu

• Siła współpracy rodziców, szkoły, 
specjalistów na polu rekreacji oraz 
innych osób mających wpływ na 
wychowanie dzieci 

• W ostatnich latach kładzie się duży 
nacisk na przeciwdziałanie ryzykownym 
zachowaniom poprzez celowe zajęcia 
edukacyjne, wzmacnianie samooceny 
oraz współpracę z rodzicami 

Wymiary prewencji

Wspólny czas 
spędzany z rodzicami 

Zawierane 
przyjaźnie

Zorganizowane 
zajęcia pozalekcyjne

Uwaga i 
troska ze 

strony 
rodziców 



Czas przebywania dzieci na dworze 
na Islandii          Útivistartími barna á Íslandi

• Dzieci poniżej 12 roku życia nie mogą przebywać w miejscach 
publicznych po godz. 20 chyba, że są w towarzystwie osób dorosłych 
(18 lat lub starszych).

• Dzieci w wieku 13 – 16 lat nie mogą przebywać w miejscach 
publicznych po godz. 22 chyba, że są w drodze do domu z oficjalnych 
zajęć szkolnych, sportowych lub spotkań młodzieżowych. 

• W okresie od 1 maja do 1 września okres ten wydłuża się o 2 godziny.



Karta rekreacyjna
Frístundakortið

• Strona rekreacyjna – www.fristund.is

Karta rekreacyjna w Reykjaviku 

• Celem i zadaniem dofinansowania rekreacyjnego jest zapewnienie wszystkim dzieciom i młodzieży możliwości udziału w 
edukacyjnych zajęciach rekreacyjnych bez względu na sytuację finansową i społeczną.

• Dofinansowanie wynosi 50.000 kr. rocznie na każde dziecko w wieku 6 – 18 lat, które posiada adres zameldowania w Reykjaviku.

• Kwota dofinansowania nie jest przelewana na konto opiekunów. Mają oni prawo przydziału wybranej kwoty w imieniu dziecka w 
celu opłaty za treningi lub uczestnictwo w dowolnych innych zajęciach. 

• Z karty rekreacyjnej można skorzystać za pośrednictwem strony  E-Reykjavik / Rafræna Reykjavík lub na stronach rejestracyjnych 
klubów sportowych.

http://www.fristund.is/

