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Wstęp 

 

Szanowni Państwo, 

z radością przedkładamy Państwu sprawozdanie opisujące działania zrealizowane w 2015 roku przez Stowarzyszenie Q Zmianom. W tym roku dzięki wsparciu 
osób, firm i instytucji zaangażowanych w akcję „Pobudzić do życia Wileńską 13!” udało nam się zakończyć remont lokalu w zabytkowej kamienicy przy ul. 
Wileńskiej 13 i przeprowadzić biuro organizacji do nowej siedziby. Od czasu zakończenia remontu i otwarcia Wileńskiej 13, lokal funkcjonuje jako centrum 
aktywności społecznej. W tym miejscu wolontariusze i pracownicy Stowarzyszenia prowadzą otwarte działania społeczne, w których uczestniczą mieszkańcy 
Warszawy i okolic (m.in. cykl szkoleń Qźnia Inspiracji, Dni Otwarte Terapii, animacje podwórkowe).  
 
Rok 2015 to dla Stowarzyszenia czas podsumowania i zakończenia trzech ważnych projektów, realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: 
„Nauczyciel w Nowej Roli”, „Uczyć się, ale jak? - Program Rozwojowy Praskich Szkół” oraz „Uczyć się, ale jak? - Program Rozwojowy Szkół w Gminie 
Siennica”. Jednocześnie pomyślnie zakończyliśmy realizację pierwszej edycji projektu konsorcjum „Tu Praga Waw Pl”, nie czekając długo na rozpoczęcie jego 
drugiej edycji – „Lokalny System Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży na Pradze Północ – TU PRAGA WAW PL II”, która potrwa do 2017 roku. W ramach działań 
rozwijających Lokalne Systemy Wsparcia kontynuujemy projekt „Razem z Ochotą”, a w listopadzie 2015 roku rozpoczęliśmy nową, dwuletnią edycję działań 
w konsorcjum „BAZA Baza Akcji Zintegrowanej Animacji”. 

Ponadto w tym roku zadebiutowaliśmy pierwszym projektem międzynarodowym „Together for changes”, zrealizowanym w ramach programu Erasmus+  
w partnerstwie z organizacjami z Włoch i Słowacji. Zdobyte dzięki tej inicjatywie doświadczenie i nawiązane partnerstwa wykorzystamy do wzmocnienia 
potencjału Stowarzyszenia w działaniach skierowanych do młodzieży, włączających dobre praktyki i metody sprawdzone przez europejskie organizacje. 

Intensywnej realizacji projektów w 2015 roku towarzyszył rozwój działalności pozaprojektowej. Ważnym jej elementem była współpraca z Galerią Wileńską 
i Mediadem Consulting przy organizacji cyklu eventów edukacyjnych „Wileńska Q Zmianom”, skierowanych przede wszystkim do społeczności Pragi Północ. 
Imprezy spotkały się z pozytywnym odbiorem ze strony uczestników, co pozwoliło na zaplanowanie ich kolejnej edycji w 2016 roku. 

Dzięki bogatej ofercie warsztatów i szkoleń realizowanych dla nauczycieli, rodziców, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych, 
Stowarzyszenie zostało w 2015 roku wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Natomiast w związku z rozwojem działań skierowanych do osób 
bezrobotnych, Stowarzyszenie dołączyło do Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy. 

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z naszych działań! 

Zespół Stowarzyszenia Q Zmianom 
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I. INFORMACJE PODSTAWOWE 
 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom zostało wpisane do 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000211297, postanowieniem Sądu 

Rejonowego dla m.st. Warszawy dnia 25.06.2004 roku. Nr REGON 015791731. 

W 2015 roku Stowarzyszenie zostało wpisane do Rejestru Instytucji 

Szkoleniowych pod nr 2.14/00270/2015. Siedziba Stowarzyszenia mieści się 

w Warszawie (03-409) przy ul. Wileńskiej 13, lokal 41. 

 

Statutowe działania Stowarzyszenia 

 

Władze  
W roku 2015 Zarząd Stowarzyszenia działał w następującym składzie: 
 

 
 
Członkowie władz Stowarzyszenia nie otrzymali wynagrodzeń pieniężnych za 
pracę wykonywaną z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie. 

 

Finanse 
Informacja finansowa stanowi oddzielne sprawozdanie. Stowarzyszenie nie 
prowadziło działalności gospodarczej w 2015 roku. 

 
Stowarzyszenie w 2015 roku otrzymało:  

 dotacje z Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawa na wykonanie zadań 

publicznych: „Ja – Młody Obywatel” (30 000 zł), „Oswoić Konflikt!” (25 000 

zł), „Uczyć się, ale z Pasją!” (30 000 zł) w 2015 roku, 

 dotacje z Biura Pomocy i Projektów Społecznych Miasta Stołecznego 

Warszawa na wykonanie zadań publicznych: „Analiza systemu poradnictwa” 

(10 000 zł) w 2015 roku oraz „BAZA Baza Akcji Zintegrowanej Animacji” 

(115 700 zł) i „Lokalny System Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży na Pradze 

Północ – TU PRAGA WAW PL II” (160 570 zł) w latach 2015-2017 

ochrona i promocja zdrowia 

pomoc społeczna, w tym pomoc  rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 

przeciwdziałanie patologiom społecznym 

działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 

edukacja i wychowanie oraz oświata 

promocja  zatrudnienia i aktywizacja  zawodowa osób pozostających 
bez pracy i  zagrożonych  zwolnieniem z pracy 

działalność na rzecz rozwoju osobistego i jakości życia 

działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, 

w tym rozwój przedsiębiorczości 

działalność charytatywna 
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 dotacje z Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawa na 

wykonanie zadań publicznych „Klub Ambitnego Gimnazjalisty” (20 000 zł) 

i „Wsparcie szkół praskich” (70 250 zł) w 2015 roku, 

 dotację z Urzędu Pracy Miasta Stołecznego Warszawa na wykonanie zadania 

publicznego „Program Aktywizacja i Integracja – Q Zmianom” (66 080 zł) 

w 2015 roku, 

 dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wykonanie 

zadania publicznego „Ja odbiorca – Ja twórca” (32 336 zł) w 2015 roku, 

 dotację z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty na wykonanie zadania 

publicznego „Szkoła z Dobrym Klimatem” (45 030 zł) w 2015 roku, 

 dotację od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji 

programu ERASMUS+ na realizację projektu „Together for changes” (12 408 

EUR) w 2015 roku. 

 

Ponadto Stowarzyszenie kontynuowało realizację projektów 

wieloletnich w ramach: 

 dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego na wykonanie zadań 

publicznych „Nauczyciel w Nowej Roli” (308 656,23 zł, w 2015 roku: 55 

359,25 zł) w latach 2013-2015 oraz „Uczyć się, ale jak? Program Rozwojowy 

Praskich Szkół” (449 643 zł, w 2015 roku: 129 820 zł) i „Uczyć się, ale jak? 

Program Rozwojowy Szkół w Gminie Siennica” (308 582,63 zł, w 2015 roku: 

72 419,50 zł) w latach 2014-2015, 

 dotacji z Biura Pomocy i Projektów Społecznych Miasta Stołecznego 

Warszawa na wykonanie zadań publicznych „Tu Praga Waw Pl” w latach 

2013-2015 (90 750 zł, w 2015 roku: 21 050 zł) oraz „Razem z Ochotą” 

(171 790 zł, w 2015 roku: 69 720 zł) i „System monitoringu” (387 000 zł, 

w 2015 roku: 146 000 zł) w latach 2014-2016. 

II. PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ 
 

Działalność w roku sprawozdawczym 

 
W 2015 roku Stowarzyszenie prowadziło odpłatnie i nieodpłatnie działalność 

statutową. Nieodpłatnie prowadziliśmy w szczególności:  

 

 

 
 

Odpłatnie natomiast szkolenia, warsztaty, treningi oraz animacje podczas 

eventów edukacyjnych i integracyjnych. 
 

 
 
 
 

działania popularyzujące alternatywne wobec patologii społecznych, 
pozytywne formy aktywności

działania integrujące członków Stowarzyszenia poprzez aktywną działalność 
kulturalną, rekreacyjną i towarzyską

szkolenia, warsztaty, treningi, seminaria, konferencje

szkolenia członków Stowarzyszenia

indywidualne formy terapii, pomocy i edukacji psychologicznej dla młodzieży 
i dorosłych

przygotowywanie i opracowanie materiałów edukacyjnych lub szkoleniowych
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Personel Stowarzyszenia 
 
W 2015 roku współpracowaliśmy z 188 osobami. W głównej mierze byli to 

specjaliści zatrudniani na podstawie umów cywilnoprawnych oraz wolontariusze. 

Dwie osoby były zatrudnione na umowę o pracę w pełnym wymiarze etatu. 

Poniższa tabela przedstawia liczbę osób współpracujących ze Stowarzyszeniem 

w 2015 roku. 

 

Pracownicy administracyjni 2 

Współpracownicy merytoryczni 154 

Wolontariusze 28 

Stażyści 4 

 

Prace społeczne w Stowarzyszeniu 
 
Od września 2015 roku osoby skazane mają możliwość wykonywania 

nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w Stowarzyszeniu. Prace 

społeczne w 2015 roku realizowało w Stowarzyszeniu 5 osób, podlegających 

opiece kuratorów zawodowych z III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu 

Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie. 

 

Doskonalenie zawodowe pracowników i wolontariuszy  
 
Zespół koordynatorów projektów i trenerów Stowarzyszenia uczestniczył 

w 8 superwizjach, ponadto pracownicy i wolontariusze Stowarzyszenia doskonalili 

swoje kompetencje uczestnicząc w kursach, szkoleniach i warsztatach. 

 
 

 

Forma doskonalenia Liczba 
uczestników 

Wystąpienia publiczne i autoprezentacja – Fundacja Seriatim 14 

Szkolenia terapeutyczne (terapia koherencji, zaburzenia 
seksuologiczne, PTSD, Borderline Personality Disorder, Praca  
z klientem z BPD, Focusing) – szkolenia wewnętrzne zespołu 
terapeutów Q Zmianom 

13 

Policz się! Szkolenie z planowania budżetu i autoprezentacji – 

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy 

8 

Wyjazd szkoleniowy Together for changes: metody pracy  

z młodzieżą – Stowarzyszenie Q Zmianom, Associazione La 

Stazione, Association for Development and Labour 

7 

Qźnia Inspiracji: metody pracy z młodzieżą z kursu Together for 

changes – szkolenie wewnętrzne 

5 

Qźnia Inspiracji: metody rozwijania samoświadomości z kursu 

Reinforce your professional future – szkolenie wewnętrzne 

5 

Qźnia Inspiracji: chusta Klanzy i tańce animacyjne – szkolenie 

wewnętrzne 

4 

Qźnia Inspiracji: pierwsza pomoc – szkolenie wewnętrzne 3 

Wyjazd szkoleniowy Reinforce your professional future:  

a training course for improving your application skills by 

empowering – Fundacion Tomillo  

2 

Szkoła Dramy Stosowanej I stopnia – Stowarzyszenie Praktyków 

Dramy STOP-KLATKA 

2 

Open Your Mind. Trening innowacyjności i twórczego myślenia – 

Uniwersytet Otwarty UW 

1 

Gry szkoleniowe w praktyce – Uniwersytet Otwarty UW 1 

Projektowanie gier szkoleniowych i planszowych – Uniwersytet 
Otwarty UW 

1 

Warsztaty Umiejętności Trenerskich – Centrum Szkoleń  
i Kształcenia Zawodowego UKSW 

1 
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Animacja tańcem i śpiewem – Fundacja Inspirator 1 

Coaching i mentoring – nowa jakość w edukacji – Wydział Nauk 
Humanistyczno-Społecznych, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im.  
J. Korczaka w Olsztynie,  

1 

Mowa nienawiści w sieci a bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – 
Polskie Centrum Programu Safer Internet 

1 

Szkolenie z uzależnień behawioralnych – Stowarzyszenie 
Katolicki Ruch Antynarkotyczny Karan 

1 

Szkolenie o prawnych aspektach wolontariatu – Regionalne 
Centrum Wolontariatu 

1 

CEB – Kultywowanie Równowagi Emocjonalnej – Akademia 
Pedagogiki Specjalnej w Warszawie 

1 

Szkolenia w ramach E-COMPARED Europejskich badań 
porównawczych nad efektywnością interwencji internetowej dla 
osób z depresją – SWPS Warszawa 

1 

Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej przy SWPS 
Warszawa 

1 

 

Walne Zebrania Członków 
W 2015 roku odbyły się dwa Walne Zebranie Członków. Pierwsze – zebranie 

wyborcze miało miejsce 5.02.2015, w jego trakcie:  

 przyjęto 2 nowe osoby w poczet Członków Stowarzyszenia, 

 podsumowano pracę Zarządu Stowarzyszenia z ostatnich 2 lat oraz odwołano 

dotychczasowy Regulamin Zarządu, 

 przeprowadzono wybory nowego Zarządu Stowarzyszenia, 

 ustalono skład komisji rewizyjnej Stowarzyszenia. 

 

Drugie – zebranie sprawozdawcze odbyło się 24.06.2015, w jego trakcie: 

 zaprezentowano efekty dotychczasowej pracy Stowarzyszenia,  

 zatwierdzono sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2014 rok,  

 ustalono plan działania na 2015 rok, 

 podjęto decyzję o wykreśleniu 4 osób z listy Członków Stowarzyszenia 

z powodu braku aktywności i angażowania się w działalność Stowarzyszenia 

oraz nieuiszczania opłat członkowskich przez okres co najmniej 2 lat. 

 

Odbiorcy działań Stowarzyszenia 
 
Od początku działalności Stowarzyszenie Q Zmianom dotarło ze swoimi 

programami do 18 656 dzieci, młodzieży i dorosłych, a tylko w roku 2015 do 

3 284 osób. 

 
 

Obszar działania Stowarzyszenia w 2015 roku  

 
W 2015 roku prowadziliśmy działania na terenie województwa mazowieckiego, 
odbyły się one w: 

 29 warszawskich szkołach podstawowych  
 20 warszawskich gimnazjach 
 3 warszawskich technikach 

Dzieci w wieku 
przedszkolnym; 

155

Uczniowie 
i uczennice szkoły 

podstawowej; 
1527

Uczniowie 
i uczennice 
gimnazjum; 

827

Rodzice; 47

Nauczyciele 
i nauczycielki; 

505

Wolontariusze
i wolontariuszki; 

23

Dorośli; 200
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 1 warszawskim liceum 
 3 warszawskich świetlicach i placówkach wsparcia dziennego 
 2 szkołach z gminy Siennica 
 4 szkołach z gminy Nasielsk 
 3 szkołach z gminy Małkinia Górna 

 

Partnerzy Stowarzyszenia w 2015 roku 
 Gmina Małkinia Górna  
 Gmina Siennica 
 Miasto Stołeczne Warszawa 
 Zarząd Dzielnicy Praga Północ Miasta St. Warszawy 
 Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
 Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Północ  
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Południe 
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek 
 Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawa 
 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Warszawa Praga Północ 
 Oratorium im. św. Jana Bosko 
 Bielański Ośrodek Kultury 
 Mediateka START-META 
 Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy 
 Associazione La Stazione (Włochy), 
 Association for Development and Labour, A.D.E.L (Słowacja) 
 Radio Praga 
 Portal zawinklem.pl 
 Fundacja Seriatim 
 Centrum Handlowe Wileńska 
 Mediadem Consulting 
 Skanska Property Poland Sp. z o. o. 
 Fundacja Projekt Mokotów 
 RUCH MARKETING Sp. z o. o. 
 Centrum Wspierania Rodzin 
 TuszTusz.pl 
 Parents Teacher Association of The British School, Warsaw  

 Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy  
 Jones Lang LaSalle Group  
 mBank  

 

Partnerzy współtworzący konsorcja wraz ze 

Stowarzyszeniem w 2015 roku 
 Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA  

 Stowarzyszenie dla Rodzin  

 Stowarzyszenie Otwarte Drzwi – Świetlica Socjoterapeutyczna Mały Książę  

 Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN  

 Stowarzyszenie Mierz Wysoko 

 Kościół Armii Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej  

 Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci  

 Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ – GPAS  

 Klub Alternatywny Caritas  

 Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół 

Dzieci  

 Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” 

 Fundacja im. Marii Grzegorzewskiej 

 Fundacja Kagi 

 Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie 

 

Ponadto Stowarzyszenie Q Zmianom jest członkiem: 
 Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy 

 Spółdzielni Kooperatywy Pozarządowej 

 Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji 

 Komisji Dialogu Społecznego ds. Lokalnego Systemu Wsparcia 

 Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Pragi Północ 

 Forum Organizacji Praskich 
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Działania promocyjne Stowarzyszenia w 2015 roku  
 
Promocję działań Stowarzyszenia w 2015 roku prowadziliśmy poprzez organizację 

seminariów, spotkań, imprez podwórkowych, aktywne uczestnictwo 

w wydarzeniach dla mieszkańców Warszawy, współpracę z mediami, w tym 

uczestnictwo w audycjach radiowych, a także poprzez kontakty bezpośrednie 

z interesariuszami naszych działań.  

 

Ważną drogą komunikacji informacji o działalności Stowarzyszenia oraz 

angażowania w życie Q Zmianom naszych odbiorców był Internet – Facebook  

(w 2015 roku liczba fanów strony wzrosła o 16%), strony www Stowarzyszenia 

i poszczególnych projektów, newsletter (wysyłany do 878 odbiorców, stan na 

22.12.2015) współpraca z partnerami medialnymi: Radiem Praga, Radiem 

Warszawa, portalem zawinklem.pl, agencją Mediadem Consulting („Magazyn 

Wileńska”). 

 

Poniżej przedstawiamy wybrane działania promocyjne 
zrealizowane w 2015 roku. 

 

Uroczyste otwarcie Wileńskiej 13 – w czerwcu 2015 roku odbyło się długo 

oczekiwane uroczyste otwarcie Wileńskiej 13. Wydarzenie było finałem 

rozpoczętej w 2014 roku akcji „Pobudzić do życia Wileńską 13!”. Na Dni Otwarte 

Q Zmianom zaproszono wszystkie osoby, instytucje, firmy i organizacje oraz 

media, które włączyły się w „Pobudzenie do życia Wileńskiej 13!”. W Dniach 

Otwartych wzięło udział ponad 50 osób – dzieci, młodzieży i osób dorosłych, 

mieszkańców Pragi Północ i innych dzielnic Warszawy. Program obejmował: 

 uroczyste spotkanie z podziękowaniem wszystkim zaangażowanym w 

akcję oraz koncertem zespołu Hope4street i wystawą fotografii 

podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej „Mały Książę”. 

 animacje dla dzieci w podwórku kamienicy (w tym m.in. zabawy z chustą 

Klanzy, rozgrywki, wielkoformatowe kolorowanki, gry i zabawy 

integracyjne, 

 warsztaty dla rodziców dzieci w wieku 2-5 lat pt. „Świat dziecięcych 

emocji”, 

 dzień otwarty terapii w Q Zmianom „Ktoś Cię słyszy” (w tym m.in. 

miniwykłady, bezpłatne konsultacje terapeutyczne). 

 Wydarzenie było dla zespołu Stowarzyszenia okazją do podziękowania 

wszystkim osobom, które wsparły stworzenie nowej siedziby naszej 

organizacji, a także do zaprezentowania planów na przyszłe działania 

społeczne w lokalu 41 przy ul. Wileńskiej 13. 

 

    
 

Dni Otwarte Terapii w Q Zmianom – dwa otwarte wydarzenia promujące 

program psychoterapeutyczny „Ktoś Cię słyszy…”, zorganizowane w siedzibie 

Stowarzyszenia przy ul. Wileńskiej 13/41 w czerwcu i październiku 2015 roku. 

W ramach Dni Otwartych odbyły się: miniwykłady prowadzone przez 

doświadczone terapeutki, m.in. „O poczuciu własnej wartości”, „Depresja i lęk – 

zaburzenia naszych czasów”, „Miłosny taniec, czyli krótko o psychologii związku”, 

„Gdy między nami zgrzyta czyli o kryzysach w związku"; miniwarsztaty, m.in. 

„Oswoić stres - miniwarsztat radzenia sobie ze stresem", „Asertywna odmowa – 

jak zadbać o swoje potrzeby i interesy". Uczestnikom zostały przekazane 

informacje o rodzajach terapii prowadzonej w Q Zmianom i możliwościach zapisu, 
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odbył się pokaz filmu „Po czym poznać dobrą terapię?”, a także bezpłatne 

konsultacje z terapeutkami. 

Nominacje do nagrody na najlepszą warszawską inicjatywę 

pozarządową w konkursie S3KTOR 2014 – trzy inicjatywy Stowarzyszenia 

Q Zmianom skierowane do mieszkańców Warszawy zostały nominowane do 

nagrody w konkursie na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową S3KTOR 

2014. Były to projekty: BAZA – Baza Akcji Zintegrowanej Animacji – nominowany 

w kategorii Pomoc społeczna, Ja – Młody Obywatel – nominowany w kategorii 

Społeczeństwo obywatelskie i prawa człowieka, Klub Ambitnego Gimnazjalisty – 

nominowany w kategorii Społeczność lokalna. Wszystkie nominowane projekty 

zostały zaprezentowane podczas Uroczystej Gali konkursu w czerwcu 2015 roku. 

 

XIII Rodzinny Piknik Integracyjny w Parku Szczęśliwickim – 

w wydarzeniu we wrześniu 2015 roku wzięły udział organizacje i instytucje 

działające na rzecz mieszkańców Ochoty, w tym Stowarzyszenie Q Zmianom jako 

organizacja partnerska, działająca w konsorcjum Razem z Ochotą. Ideą 

przewodnią Rodzinnego Pikniku Integracyjnego była integracja rodzinna i lokalna, 

ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i talentów osób niepełnosprawnych. 

Wolontariusze Stowarzyszenia przygotowali na Piknik stoisko „Kreatywne 

dziecko” – z grami i zabawami zwiększającymi koncentrację uwagi i sprzyjającymi 

uczeniu się. 

 

Noc Pragi na Ząbkowskiej – we wrześniu 2015 roku Stowarzyszenie 

uczestniczyło w święcie praskiej społeczności Noc Pragi na Ząbkowskiej. Impreza 

objęła ulice Ząbkowską i Brzeską – małą scenę przy Brzeskiej 16, podwórka, zaułki 

i wszystkie wolne miejsca w okolicy zajęły praskie stowarzyszenia, fundacje, 

świetlice i zespoły. W jednym z namiotów przy ul. Brzeskiej wolontariusze 

i pracownicy Stowarzyszenia prowadzili gry i zabawy edukacyjne, prezentowali 

działalność organizacji. Osoby odwiedzające stoisko Stowarzyszenia mogły 

rozwinąć swoją kreatywność i umiejętności uczenia się dzięki ćwiczeniom 

z treningu twórczości i na internetowej platformie edukacyjnej „Uczyć się, ale 

z Pasją!", wziąć udział w rozgrywkach gier planszowych, a także dowiedzieć się 

więcej o programie psychoterapeutycznym „Ktoś Cię słyszy…” od terapeutek 

Stowarzyszenia. 

 

Minikonferencja Młodych Obywateli Warszawy – na początku grudnia 

2015 roku, w sali teatralnej Bielańskiego Ośrodka Kultury, została zorganizowana 

Minikonferencja Młodych Obywateli Warszawy będąca uroczystym 

podsumowaniem projektu „Ja – Młody Obywatel”. Zostały opracowane 

i wydrukowane plakaty promujące wydarzenie, które rozwieszono w szkołach 

oraz instytucjach publicznych w Dzielnicy Bielany. Na spotkanie zostali zaproszeni 

wszyscy realizatorzy miniprojektów, dyrekcja szkół i placówek partnerskich, 

nauczyciele i trenerzy zaangażowani w projekt, a także władze Dzielnicy Bielany. 

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 60 osób. Na Minikonferencji Młodych 

Obywateli Warszawy podsumowano projekt „Ja – Młody Obywatel”, 

przedstawiono osiągnięte rezultaty. Dzieci realizujące miniprojekty 

zaprezentowały swoje działania: pokazały prezentacje z realizacji miniprojektów, 

filmiki podsumowujące, a jedna z grup zaprezentowała taniec będący elementem 

ich występu podczas miniprojektu. 

  

   
 

Minikonferencja Edukacji Medialnej – jako finał i podsumowanie 

projektu „Ja odbiorca – Ja twórca”, w grudniu 2015 roku została zorganizowana 

Minikonferencja Edukacji Medialnej w Mediatece START-META. Celem spotkania 
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było podsumowanie działań w projekcie, publiczne docenienie uczniów 

angażujących się w działania projektowe, a także promowanie zajęć z zakresu 

edukacji medialnej. Na Minikonferencję zaproszeni zostali: dyrekcja i nauczyciele 

ze szkół partnerskich, przedstawiciele Partnerów, dzieci uczestniczące 

w projekcie, a także kadra projektu. Podczas wydarzenia zostały zaprezentowane 

założenia projektu, rezultaty i wnioski z ewaluacji oraz wystąpili realizatorzy 

i uczestnicy. Uczniowie i uczennice zaprezentowali blogi Szkoła do 

kwadratu.bloog.pl i Multidzieciaki.bloog.pl, które stworzyli w ramach projektu. 

Zorganizowano również otwarte miniwarsztaty rozwijające twórczość 

i miniwarsztaty rozwijające umiejętności dziennikarskie z zakresu tworzenia 

blogów i pozyskiwania informacji, prowadzone przez eksperta z Radia Praga.  

 

     

 

Dalsze plany 
W roku 2016 Stowarzyszenie planuje realizację następujących projektów: 
 

Nazwa Cel i odbiorcy projektów 

„BAZA. Baza Akcji 

Zintegrowanej Animacji”  

w Warszawie 

 
Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci 
i młodzieży w wieku 6-18 lat z terenu Pragi Północ 
Odbiorcy: dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat, 
mieszkające na warszawskiej Pradze Północ, 
zagrożone wykluczeniem społecznym oraz 
pozostające poza instytucjonalnym systemem 
wsparcia 

 

„Innowacyjne Programy 

Wychowawcze”  

w Warszawie 

Cel: wsparcie wychowawców oraz uczniów 
i uczennic w realizacji innowacyjnych programów 
wychowawczych zwiększających poczucie 
bezpieczeństwa w klasie 
Odbiorcy: uczniowie i uczennice klas I-VI, 
nauczyciele i wychowawcy z warszawskich szkół 
podstawowych, rodzice 

„Klub Ambitnego 

Gimnazjalisty” 

w Warszawie,  

dzielnica Praga Północ 

Cel: zapewnienie dzieciom i młodzieży Gimnazjum 
nr 32 warunków do zrównoważonego rozwoju 
oraz ułatwionego dostępu do różnych 
bezpłatnych form spędzania wolnego czasu 
Odbiorcy: młodzież uczęszczająca do Gimnazjum 
numer 32 lub innych gimnazjów znajdujących się 
na terenie Pragi Północ 

LSW – dobry start, wspólna 

przyszłość 

Cel: reintegracja społeczna mieszkańców 
obszarów rewitalizowanych m. st. Warszawy,  
w tym aktywizacja zawodowa osób zdolnych do 
zatrudnienia 
Odbiorcy: osoby w wieku 7-65 lat, członkowie 
rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym 

„Oswoić Konflikt!” 

w Warszawie 

Cel: rozwijanie kompetencji emocjonalno-
społecznych dzieci i młodzieży, które sprzyjają 
rozwiązywaniu konfliktów bez przemocy 
i zwiększają bezpieczeństwo  
Odbiorcy: dzieci i młodzież z warszawskich 
przedszkoli i szkół podstawowych 

„Razem z Ochotą”  

w Warszawie,  

dzielnica Ochota 

Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych 
i społecznych dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat  
z obszaru Ochoty poprzez ich aktywizację oraz 
zwiększenie efektywności instytucji publicznych  
i niepublicznych działających na rzecz dzieci 
i młodzieży 
Odbiorcy: dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat, 
mieszkające na warszawskiej Ochocie, zagrożone 
wykluczeniem społecznym oraz pozostające poza 
instytucjonalnym systemem wsparcia 
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„System monitoringu”  

w Warszawie 

Cel: rozwijanie i wdrażanie dla kolejnych 
odbiorców platformy internetowej, 
umożliwiającej kompleksową wymianę informacji 
na temat lokalnych systemów wsparcia, działań 
projektowych i ich uczestników pomiędzy 
organizacjami realizującymi projekty edukacyjne 
w całej Warszawie 
Odbiorcy: placówki prowadzące PWD, 
przedstawiciele organizacji pozarządowych, Urząd 
Miasta St. Warszawa 

„Szkoła z Dobrym 

Klimatem”  

w Warszawie 

Cel: zwiększenie poczucia bezpieczeństwa 
w szkołach gimnazjalnych poprzez dbanie o dobry 
klimat w szkole, przeciwdziałanie wykluczeniu 
oraz wzmocnienie kompetencji społecznych,  
w tym pracy zespołowej i otwartej komunikacji 
Odbiorcy: uczniowie i uczennice Gimnazjum nr 75 
i innych warszawskich szkół gimnazjalnych, 
rodzice, nauczyciele 

„Lokalny System Wsparcia 

dla Dzieci i Młodzieży na 

Pradze Północ – TU PRAGA 

WAW PL II” 

w Warszawie,  

dzielnica Praga Północ 

Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych 
i społecznych dzieci w wieku 7-18 lat 
zamieszkujących obszar „sieci społecznej” wokół 
dwóch szkół: Szkoły Podstawowej nr 127 
i Gimnazjum nr 30 
Odbiorcy: uczniowie i uczennice ze Szkoły 
Podstawowej nr 127 oraz Gimnazjum nr 30 

 

 

Oprócz działań projektowych Stowarzyszenie planuje: 

 
 Prowadzić i rozwijać działania na rzecz społeczności lokalnej  

ul. Wileńskiej 13, 

 Kontynuować prowadzenie programu psychoterapeutycznego „Ktoś Cię 

słyszy…”, 

 Kontynuować współpracę z Galerią Wileńską przy organizacji eventów 

dla dzieci i rodziców. 

III. DZIAŁALNOŚĆ PROJEKTOWA  
 

W 2015 roku Stowarzyszenie realizowało projekty edukacyjne i społeczne 

w następujących obszarach tematycznych: 
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REWITALIZACJA SPOŁECZNA 
Jednym z głównych obszarów działalności Stowarzyszenia w 2015 roku były 

Lokalne Systemy Wsparcia. We współpracy z 14 warszawskimi organizacjami 

pozarządowymi oraz instytucjami, Stowarzyszenie realizowało trzy projekty 

w konsorcjach, nakierowane na wsparcie dzieci, młodzieży i ich rodziców 

zamieszkujących obszary rewitalizowane Warszawy. Działania prowadzone przez 

Stowarzyszenie w ramach projektów mają na celu wyrównanie szans 

edukacyjnych i społecznych uczniów i uczennic szkół podstawowych 

i gimnazjalnych, a także wzmocnienie umiejętności wychowawczych ich rodziców 

oraz wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego przez dzieci wspólnie 

z rodzinami.  

 

BAZA Baza Akcji Zintegrowanej Animacji 

Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci w wieku 6-18 lat 

z obszaru Pragi Północ poprzez ich aktywizację oraz zwiększenie efektywności 

instytucji publicznych i niepublicznych działających na rzecz dzieci i młodzieży  

Główne działania po stronie Stowarzyszenia Q Zmianom: 

 Dobry Start – zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas I wraz z rodzinami 

(45 dzieci i rodziców), 

 warsztaty efektywnego uczenia się i funkcjonowania w szkole (35 

uczniów i uczennic z klas IV SP), 

 program dla dobrego klimatu w szkole – warsztaty integracyjne, 

miniprojekty oraz rozmowy wychowawcze (116 uczniów i uczennic z klas 

I gimnazjum),  

 korepetycje specjalistyczne (59 uczniów i uczennic z klas I-VI SP i I-III 

gimnazjum), 

 praca środowiskowa, 

 otwarte zajęcia weekendowe – rozgrywki gier planszowych 

Najważniejsze rezultaty: 

 wzrost kompetencji wychowawczych u rodziców/opiekunów i osób 

pracujących na rzecz dzieci i rodziny oraz poprawa warunków 

wychowawczych panujących w rodzinach, 

 zwiększenie dostępności działań edukacyjnych, profilaktycznych, 

kulturalnych, sportowych i społecznych dla młodych mieszkańców Pragi. 

 

Razem z Ochotą 

Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci w wieku 6-18 lat 

z obszaru Ochoty poprzez ich aktywizację oraz zwiększenie efektywności 

instytucji publicznych i niepublicznych działających na rzecz dzieci i młodzieży 

 

Główne działania po stronie Stowarzyszenia Q Zmianom: 

 warsztaty rozwijające umiejętność efektywnego uczenia się 

i motywowania się do nauki (1 klasa V SP), 

 miniprojekty (1 grupa, 9 uczniów i uczennic), 

 prowadzenie Khan  Academy (2 grupy, 20 uczniów i uczennic), 

 mentoring (5 uczniów i uczennic), 

 korepetycje specjalistyczne (16 uczniów i uczennic) 
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Najważniejsze rezultaty: 

 podniesienie ocen poprzez nadrobienie zaległości szkolnych, 

 wzrost wiedzy i umiejętności spędzania czasu wolnego, 

 reintegracja z grupą rówieśniczą, 

 wzrost kompetencji społecznych, w tym umiejętności współpracy wśród 

uczestników projektu, 

 rozwinięcie pasji, zainteresowań, zdolności wśród uczestników projektu 

w zakresie m.in. zainteresowań artystycznych, sportu, nauki, czytania 

książek, gier, opieki nad zwierzętami, czy informatyki. 

Tu Praga Waw Pl  

Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci w wieku 7- 18 lat 

zamieszkujących obszar „sieci społecznej" wokół szkół: Szkoły Podstawowej nr 

127, Szkoły Podstawowej nr 258 i Gimnazjum nr 30 

Główne działania po stronie Stowarzyszenia Q Zmianom:  

 warsztaty rozwijające umiejętności efektywnego uczenia się 

i motywowania się do nauki (uczestnicy w latach 2013-2015: 550 

uczniów i uczennic), 

 zajęcia edukacyjne „Czy to prawda…”, rozwijające ciekawość poznawczą 

i zainteresowania naukowe (uczestnicy w latach 2013-2015: 177 dzieci 

i młodzieży). 

Kontynuację i rozwinięcie działań konsorcjum zapewnił Lokalny System Wsparcia 

dla Dzieci i Młodzieży na Pradze Północ – TU PRAGA WAW PL II – druga edycja 

projektu, rozpoczęta w sierpniu 2015 roku. Dotychczas zostały zainicjowane takie 

działania jak: 

 warsztaty integracyjne dla I klas gimnazjum z konsultacjami dla 

wychowawców (5 klas, 106 uczniów i uczennic), 

 miniprojekty dla dobrego klimatu w szkole (5 grup z klas I, 32 uczniów i 

uczennic), 

 warsztaty efektywnego uczenia się i funkcjonowania w szkole dla klas IV 

szkół podstawowych (8 klas, 136 uczniów i uczennic), 

 warsztaty Dobry Start, dotyczące gotowości szkolnej, rozwoju 

emocjonalnego i poznawczego dzieci w wieku 6-7 lat (uczniowie 3 klas I 

SP wraz z rodzicami), 

 zajęcia Czy to prawda? dla podopiecznych świetlicy TPD i młodzieży 

gimnazjalnej (3 grupy, 33 uczestników). 

 

   

Najważniejsze rezultaty: 

 zwiększenie integracji klas I, rozwój umiejętności współpracy  

i wypracowanie zasad klasowych, 

 rozwój samodzielności, odpowiedzialności za wykonywane zadania oraz 

współpracy w grupach miniprojektowych, 

 zwiększenie umiejętności uczenia się i motywowania do nauki, 

 ułatwienie uczniom startu na nowym etapie szkolnym oraz zwiększenie 

współpracy pomiędzy rodzicami a wychowawcą, 

 rozwój zainteresowań i ciekawości poznawczej dzieci.  
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WSPARCIE PROCESU UCZENIA SIĘ  
Jednym z najważniejszych obszarów działalności Stowarzyszenia jest rozwijanie 

wiedzy i umiejętności z zakresu efektywnego uczenia się i motywowania do 

nauki. Działania te idą w parze ze wzmacnianiem zainteresowań naukowych 

i pozanaukowych, rozwijaniem samoświadomości, w tym m. in. dzięki działaniom 

z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Warsztaty i zajęcia wspierające 

proces uczenia się organizowane są zarówno w ramach projektów Lokalnych 

Systemów Wsparcia, jak i projektów skoncentrowanych szczególnie na tych 

kompetencjach. Stowarzyszenie prowadzi działania wzmacniające kompetencje 

uczenia się dla dzieci i młodzieży z Warszawy i mniejszych miejscowości na 

terenie województwa mazowieckiego. 

   

Klub Ambitnego Gimnazjalisty 

Cel: zapewnienie młodzieży, szczególnie zagrożonej wykluczeniem społecznym 

(przestępczością, demoralizacją, uzależnieniem),a mieszkającej w Dzielnicy Praga 

Północ, warunków do zrównoważonego rozwoju przez zagospodarowanie czasu 

wolnego 

Główne działania: 

 pozalekcyjne zajęcia dla młodzieży (28 uczniów i uczennic z klas I-III 

gimnazjum), 

 fakultety problemowe (150 uczniów i uczennic z klas I-III gimnazjum), 

 zajęcia sportowo-rekreacyjne (32 uczniów i uczennic z klas I-III 

gimnazjum). 

Najważniejsze rezultaty: 

 zapewnienie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, 

 wzrost zdolności intelektualnych, poprzez pobudzenie intelektualne 

podczas zajęć i warsztatów, 

 wzrost ciekawości poznawczej, 

 wzrost wiary we własne możliwości, 

 wzrost umiejętności współpracy wśród uczestników projektu, 

 wzrost motywacji do nauki. 

 

 

Uczyć się, ale jak? - Program Rozwojowy Praskich Szkół 
oraz Uczyć się, ale jak? - Program Rozwojowy Szkół 
w Gminie Siennica 

W latach 2014-2015 Stowarzyszenie zrealizowało dwa komplementarne projekty, 

oparte na sprawdzonym programie edukacyjnym „Uczyć się, ale jak?”, objętym 

honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Jeden z projektów 

skierowany był do szkół podstawowych z Pragi Północ w Warszawie, drugi do 

szkół z Gminy Siennica. Stanowiły odrębne projekty, lecz ich cele, działania 

i rezultaty są ze sobą spójne, co pozwala na ich łączne przedstawienie. 

Cel: podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 258 

i Szkole Podstawowej nr 50 w Warszawie oraz w Szkołach Podstawowych z Gminy 

Siennica (Szkoły Podstawowe w Żakowie, Grzebowilku, Siennicy i Starogrodzie) 

przez wdrożenie programu rozwojowego w terminie 1.01.2014 – 31.05.2015 
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Główne działania: 

 wprowadzenie Szkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego wraz ze 

szkoleniami dla opiekunów (2 szkoły z Pragi Północ, 4 szkoły z Gminy 

Siennica, 21 nauczycieli i pedagogów), 

 warsztaty edukacyjno–doradcze (576 uczniów i uczennic z klas IV-VI SP 

z Pragi Północ, 216 uczniów i uczennic z klas IV-VI SP z Gminy Siennica), 

 zajęcia indywidualne – wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych (69 uczniów i uczennic z klas IV-VI SP z Pragi Północ, 50 

uczniów i uczennic z klas IV-VI SP z Gminy Siennica), 

 lekcje w Centrum Nauki Kopernik – podsumowanie pracy z uczniami 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych (64 uczniów i uczennic z klas IV-

VI SP z Pragi Północ, 50 uczniów i uczennic z klas IV-VI SP z Gminy 

Siennica). 

Najważniejsze rezultaty: 

 zwiększenie motywacji do nauki,  

 zwiększenie umiejętności uczenia się, w tym dostarczenie oraz 

zwiększenie posiadanej wiedzy na temat mnemotechnik i stylów uczenia 

się, 

 zwiększenie umiejętności programowania ścieżki edukacyjno-

zawodowej, w tym zwrócenie uwagi dzieci na ich mocne strony oraz 

rozbudzenie w nich chęci do rozwoju własnych zainteresowań, 

 poprawa ocen z przedmiotów szkolnych takich jak język angielski, język 

polski, historia, matematyka 

   

Uczyć się, ale z Pasją! 

Cel: rozwijanie zainteresowań i kompetencji naukowych dzieci i młodzieży 

z warszawskich szkół podstawowych i gimnazjalnych 

Główne działania: 

 rozbudowa platformy „Uczyć się, ale z Pasją!” o 5 nowych modułów 

ćwiczeniowych (www.qzmianom.org/alezpasja) 

 szkolenie dla kadry pedagogicznej „Uczyć z Pasją!” z metod 

wspierających uczenie się (24 nauczycieli), 

 lekcje rozwijające ciekawość poznawczą w cyklu „Tydzień ciekawości” 

(111 uczniów i uczennic z klas I-III gimnazjum), 

 zajęcia miniprojektowe dla uczniów i uczennic gimnazjum (3 grupy, 23 

uczniów i uczennic z klas I-III gimnazjum), 

 cykl spotkań „Bitwa na pytania” (43 uczniów i uczennic z klas I-III 

gimnazjum), 

 warsztaty ciekawości poznawczej dla uczniów i uczennic (4 klasy V SP, 98 

uczniów i uczennic), 

 zajęcia „Czy to prawda?” dla uczniów i uczennic szkoły podstawowej (20 

uczniów i uczennic). 

                  

http://www.qzmianom.org/alezpasja
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Najważniejsze rezultaty: 

 zwiększenie ciekawości poznawczej, 

 zwiększenie umiejętności zadawania pytań i argumentowania, 

 zwiększenie umiejętności zintegrowanego wyszukiwania informacji, 

 rozwinięcie myślenia twórczego wśród dzieci i młodzieży, 

 rozwinięcie kompetencji społecznych dzieci młodzieży, 

 zwiększenie umiejętności nauczycieli stymulowania młodzieży do 

rozwijania zainteresowań naukowych. 

 

 

Wsparcie Szkół Praskich 

Cel: zapewnienie dzieciom i młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 50, Szkoły 

Podstawowej nr 73, Szkoły Podstawowej nr 127, Szkoły Podstawowej nr 258  

i Szkoły Podstawowej nr 354 warunków do zrównoważonego rozwoju oraz 

ułatwionego dostępu do różnych bezpłatnych form spędzania wolnego czasu 

Główne działania: 

 zajęcia „Czy to prawda?” (42 uczniów i uczennic szkół podstawowych) 

 zajęcia Khan Academy wraz ze szkoleniem dla nauczycielek (61 uczniów 

i uczennic szkół podstawowych, 5 nauczycielek) 

 warsztaty profilaktyczne dla grup zerówkowych (98 dzieci z grup 

zerówkowych), 

 warsztaty profilaktyczne dla klas (14 klas III-VI SP, 181 uczniów 

i uczennic), 

 zajęcia specjalistyczne dla dzieci, m. in. spotkania mentoringowe, zajęcia 

z logopedii, reedukacji, matematyki i inne (257 uczniów i uczennic szkół 

podstawowych). 

 

 

 

Najważniejsze rezultaty: 

 zapewnienie bezpłatnych i atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, 

 wzmocnienie motywacji do nauki, 

 wzrost umiejętności psychospołecznych m.in. współpracy, radzenia 

sobie z emocjami, radzenia sobie z konfliktami, 

 wzrost pozytywnego myślenia na swój temat, 

 wzrost ciekawości poznawczej. 

               

 

ROZWIJANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH  
Stowarzyszenie od 12 lat specjalizuje się w rozwijaniu kompetencji społecznych 

dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Zespół psychologów i pedagogów 

Stowarzyszenia opracował programy edukacyjne dostosowane do potrzeb 

rozwojowych różnych grup wiekowych, wspierające je w doskonaleniu 

umiejętności komunikacji, współpracy, rozwiązywania konfliktów i budowania 

dobrego klimatu w swoich społecznościach. W 2015 roku Stowarzyszenie 

zrealizowało dwa projekty skierowane do społeczności szkół gimnazjalnych 

i podstawowych. 
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Oswoić Konflikt!  

Cel: zrealizowanie programu psychoedukacyjnego „Konflikt – jak go oswoić?” 

włączającego dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych w rozwijanie kompetencji 

emocjonalno-społecznych, które sprzyjają rozwiązywaniu konfliktów bez 

przemocy i zwiększają bezpieczeństwo w danej placówce 

Główne działania: 

 psychoedukacyjne warsztaty dla grup przedszkolnych (42 dzieci z 2 grup 

przedszkolnych), 

 zajęcia dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych z zakresu współpracy, 

komunikacji, radzenia sobie z emocjami (3 klasy I-III SP, 66 uczniów 

i uczennic), 

 zajęcia dla dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych (4 klasy IV-VI SP, 72 

uczniów i uczennic), 

 konsultacje z wychowawcami grup/klas, które biorą udział w projekcie (9 

nauczycieli). 

      

 

 

 

Najważniejsze rezultaty: 

 zwiększenie umiejętności rozpoznawania, nazywania i konstruktywnego 

wyrażania emocji wśród przedszkolaków, uczniów i uczennic klas I-III i IV-

VI SP, 

 zwiększenie umiejętności współpracy ze sobą przy zabawach 

i ćwiczeniach wśród przedszkolaków, uczniów i uczennic klas I-III i IV-VI 

SP, 

 zwiększenie umiejętności komunikacji, m.in. rozróżniania języka żyrafy 

i szakala według modelu Rosenberga (przedszkolaki, uczniowie  

i uczennice klas I-III SP), stosowania komunikatu JA (uczniowie  

i uczennice klas IV-VI SP), 

 zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w swojej grupie wśród 

przedszkolaków, uczniów i uczennic klas I-III i IV-VI SP, 

 zwiększenie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,  

w tym rozwiązywania konfliktów za pomocą mediacji wśród uczniów 

i uczennic klas IV-VI SP. 

 

Szkoła z Dobrym Klimatem 

Cel: zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w Gimnazjum nr 37 w Warszawie, 

rozumianego jako dbanie o dobry klimat w szkole, przeciwdziałanie wykluczeniu 

oraz rozwiązywanie sytuacji konfliktowych 
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   Główne działania: 

 warsztaty psychoedukacyjne z zakresu integracji, komunikacji 

sprzyjającej konstruktywnemu rozwiązywaniu konfliktów, radzeniu sobie 

z cyberprzemocą (6 klas I-II gimnazjum, 141 uczniów i uczennic), 

 realizowanie miniprojektów budujących dobry klimat w szkole (3 grupy, 

35 uczniów i uczennic), 

 spotkania indywidualne uczniów i uczennic z pedagogiem i rodzicami, 

służących wspieraniu rozwoju edukacyjnego i społecznego uczniów (12 

uczniów i uczennic z rodzicami), 

 wyjścia rekreacyjne (3 grupy, 35 uczniów i uczennic),  

 warsztaty dla nauczycieli z zakresu rozwiązywania konfliktów, narzędzi 

komunikacyjnych sprzyjających budowaniu porozumienia, prowadzenia 

mediacji w konfliktach rówieśniczych (10 nauczycieli), 

 kawiarenki wspierające umiejętności wychowawcze (10 rodziców). 

Najważniejsze rezultaty: 

 wzrost stopnia integracji gimnazjalistów, 

 wzrost zadowolenia z bycia w klasie, 

 wzrost stopnia integracji między nauczycielami a uczniami, 

 wzrost wiedzy i umiejętności uczniów oraz nauczycieli w zakresie 

konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, 

 wzrost stopnia integracji między nauczycielami a uczniami, 

 wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie komunikowania się nauczyciela 

z rodzicem. 

 

EDUKACJA OBYWATELSKA I MEDIALNA 
Edukacja obywatelska i medialna prowadzona przez Stowarzyszenie koncentruje 

się na budowaniu wśród młodych obywateli i młodych odbiorców mediów 

postaw aktywności i inicjatywności. Jednocześnie silny akcent położony jest na 

rozwijanie umiejętności współpracy i twórczego myślenia. Uczestnicy programów 

edukacji obywatelskiej i medialnej Stowarzyszenia biorą udział w zajęciach 

warsztatowych, rozwijających ich wiedzę i umiejętności, które następnie 

wykorzystują w praktyce realizując własne miniprojekty obywatelskie lub tworząc 

własny przekaz medialny w formie np. bloga, czy gazetki szkolnej. Program „Ja – 

Młody Obywatel” jest realizowany nieprzerwanie od 2009 roku, w 2015 roku 

odbyła się jego ósma edycja. Program „Ja odbiorca – Ja twórca”, po udanym 

debiucie w 2014 roku, został zrealizowany po raz drugi w 2015 roku dla większej 

liczby odbiorców. 

  

Ja – Młody Obywatel 

Cel: rozwój postaw obywatelskich wśród dzieci uczestniczących w projekcie 

Główne działania: 

 warsztaty dla dzieci z zakresu edukacji obywatelskiej: „Ja - Młody 

Obywatel” i „My - Młodzi Obywatele” oraz rozwijania kreatywności 

„Trening twórczości”(6 klas IV-VI SP, 119 uczniów i uczennic), 

 zajęcia pozalekcyjne i realizacja miniprojektów w szkołach (6 grup, 55 

uczniów i uczennic), 

 miniprojekty w świetlicach (1 grupa, 8 dzieci), 

 minikonferencja Młodych Obywateli Warszawy (60 osób). 
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Najważniejsze rezultaty: 

 wzrost wiedzy i świadomości uczniów i uczennic na temat społeczeństwa 

obywatelskiego oraz praw i obowiązków obywatela, 

 wzrost świadomości bycia obywatelami Unii Europejskiej oraz wzrost 

wiedzy dzieci na temat praw i korzyści z tego wynikających, 

 wzrost gotowości i motywacji do działania na rzecz otoczenia 

i społeczności lokalnej wśród uczniów i uczennic uczestniczących  

w projekcie, 

 wzrost wiedzy i umiejętności uczniów i uczennic dotyczących działania 

metodą projektu, 

 wzrost umiejętności współpracy w grupie oraz wzajemnej akceptacji 

u uczestników projektu, 

 rozwój myślenia twórczego i ciekawości poznawczej wśród dzieci. 

 

Ja odbiorca – Ja twórca 

Cel: zwiększenie kompetencji medialnych i umiejętności twórczego myślenia 
wśród uczniów klas IV-VI uczestniczących w projekcie 
 
Główne działania: 

 szkolenia dla nauczycieli „Obudzić Twórczość!” oraz „Zasoby Internetu 
w nauczaniu” (41 nauczycieli), 

 warsztaty dla uczniów „Ja odbiorca – Ja twórca” rozwijające 
kompetencje medialne, w tym umiejętności korzystania z Internetu (6 
klas, 175 uczniów i uczennic), 

 zajęcia pozalekcyjne „Medialni Twórcy” (2 grupy, 29 uczniów i uczennic), 

 stworzenie i udostępnienie interaktywnych materiałów edukacyjnych 

z zakresu edukacji medialnej (link)  

 Minikonferencja Edukacji Medialnej (50 osób). 

 

 

Najważniejsze rezultaty: 

 wzrost kompetencji medialnych i komunikacyjnych u uczniów, w tym  

m.in.: wzrost umiejętności oddzielania faktów od opinii, podniesienie 

wiedzy na temat mediów i ich wpływu na konsumentów, wzrost 

świadomości i umiejętności bezpiecznego i etycznego korzystania 

z Internetu,  

 rozwój myślenia twórczego u dzieci, pobudzenie ich do działań 

twórczych, 

 rozwój kompetencji komunikacyjnych i umiejętności dziennikarskich, 

 rozwój zainteresowań poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych, 

 wzrost umiejętności i świadomości wśród nauczycieli dotyczących 

stymulowania dzieci do działań twórczych i wzrost umiejętności 

nauczycieli dotyczących korzystania z medialnych zasobów podczas 

pracy dydaktycznej. 

 

DOSKONALENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELI  

I OSÓB PRACUJĄCYCH Z MŁODZIEŻĄ 
Ważną grupą odbiorców działań Stowarzyszenia są nauczyciele i osoby pracujące 

z młodzieżą, w tym pracownicy organizacji pozarządowych, stażyści 

i wolontariusze. Stowarzyszenie organizuje i prowadzi warsztaty, szkolenia 

i konsultacje z zakresu m. in. metod wspierania procesu uczenia się, rozwijania 

myślenia twórczego, wykorzystania ICT w nauczaniu, metod pracy z grupą, 

wzmacniających kompetencje społeczne. Jednym z przykładów tego typu działań 

jest projekt „Nauczyciel w Nowej Roli”, realizowany w partnerstwie ze 

Stowarzyszeniem Praktyków Dramy STOP-KLATKA, zakończony w 2015 roku. 

W ramach projektu został opracowany nowatorski program rozwijania 

kompetencji zawodowych nauczycieli, wykorzystywany w kolejnych projektach 

Stowarzyszenia skierowanych do nauczycieli. 

http://przekazwarszawe.qzmianom.org/?attachment_id=1914
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Nauczyciel w Nowej Roli 

Cel: podniesienie kompetencji 112 nauczycieli/ek z gmin wiejskich Małkinia 

Górna, Nasielsk, powiatu mińskiego w zakresie rozwijania kompetencji 

kluczowych uczniów i uczennic 

Główne działania: 

 organizacja i przeprowadzenie warsztatów doskonalących dla nauczycieli 

(w 2014 roku – 3 grupy, 33 osoby) 

 publikacja „Jak rozwijać kompetencje kluczowe? Wiedza, umiejętności 

i postawy.”, zawierająca scenariusze zajęć stworzone przez uczestników 

projektu (link), 

 seminarium podsumowujące drugą edycję projektu (w 2015 roku – 62 

osoby) 

   

Najważniejsze rezultaty: 

 wzrost wiedzy na temat technik uczenia się i motywowania do nauki, 

 wzrost wiedzy i umiejętności zastosowania narzędzi rozwijających 

kompetencje kluczowe uczniów wykorzystywanych w nauce, 

 wzrost wiedzy i umiejętności zastosowania narzędzi rozwijających 

kompetencje kluczowe uczniów wykorzystywanych w wychowaniu, 

 wzrost wiedzy na temat pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, 

 wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystania ICT w nauczaniu. 

Together for changes 

Cel: zwiększenie kompetencji osób pracujących z młodzieżą poprzez poznanie 

działań, metod i podejścia stosowanych przez organizacje z innych krajów w pracy 

z młodzieżą oraz zawiązanie sieci partnerstwa organizacji 

Główne działania: 

 zawiązanie partnerstwa organizacji Stowarzyszenie Q Zmianom, 

Associazione La Stazione (Włochy) i Association for Development and 

Labour (Słowacja) 

 przygotowanie uczestników do mobilności, m.in. przygotowanie 

językowe (7 osób), 

 wyjazd szkoleniowy do Gambassi Terme, Włochy (19 osób) 

 warsztaty dla współpracowników, którzy nie brali udziału w mobilności 

(7 osób), 

 publikacja „Together for changes”, zawierająca opracowane w trakcie 

projektu materiały szkoleniowe z zakresu metod pracy z młodzieżą 

i rozwijania kompetencji kluczowych młodzieży (link) 

http://nauczycielwnowejroli.org/Nauczyciel-w-Nowej-Roli.pdf
http://qzmianom.org/files/Together%20for%20changes_publication.pdf
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Najważniejsze rezultaty: 

 zwiększenie wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania nowych metod 

pracy z młodzieżą, w tym metody storytellingu, technik wzmacniania 

motywacji i komunikacji oraz metod przeciwdziałania stereotypom 

i uprzedzeniom w grupie, 

 integracja między organizacjami z różnych krajów, z odmiennymi 

doświadczeniami i wypracowanymi dotychczas metodami działania na 

rzecz młodzieży, 

 włączenie dobrych praktyk i poznanych nowych metod do codziennych 

działań z młodzieżą, 

 zdobycie przez Stowarzyszenie Q Zmianom pierwszego doświadczenia 

i umiejętności w prowadzeniu projektu międzynarodowego, 

 rozwinięcie znajomości języka angielskiego dzięki używaniu go do 

codziennej komunikacji z organizacjami partnerskimi. 

 

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB 

BEZROBOTNYCH 
Od 2014 roku Stowarzyszenie prowadzi działania wspierające osoby bezrobotne 

w aktywizacji zawodowej i społecznej, współpracując przy tym z Urzędem Pracy 

M. St. Warszawa oraz Ośrodkami Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Północ, 

Praga Południe i Targówek. Stowarzyszenie zrealizowało w 2015 roku drugą 

edycję Programu Aktywizacja i Integracja oraz przyjęło 2 osoby bezrobotne na 

wolontariat umożliwiający zdobycie doświadczenie w pracach administracyjnych 

w Stowarzyszeniu. 

Program Aktywizacja i Integracja – Q Zmianom 

Cel: kompleksowa pomoc osobom bezrobotnym, integracja społeczna, 

aktywizacja oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tychże osób 

Główne działania: 

 grupowe zajęcia warsztatowe, grupowe poradnictwo specjalistyczne  

(3 grupy, 32 osoby), 

 indywidualne poradnictwo specjalistyczne (34 osoby), 

 spotkania koncepcyjno-superwizyjne (7 osób) 

             

 

Najważniejsze rezultaty: 

 wzrost umiejętności i kompetencji społecznych, m.in. komunikacji, 

rozwiązywania konfliktów, asertywności i autoprezentacji w kontekście 

kariery zawodowej, 

 wzrost kompetencji życiowych, m.in. zwiększenie motywacji do 

podejmowania aktywności, 

 wzrost umiejętności poruszania się po rynku pracy i kształtowania 

kariery zawodowej, 

 wzrost umiejętności tworzenia dokumentów aplikacyjnych, 

wyszukiwania ofert pracy, 

 wzrost samooceny i umiejętności pokonywania własnych barier 

i ograniczeń. 
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WSPARCIE ORGANIZACJI W MONITORINGU 

DZIAŁAŃ 
Wraz z rozpoczęciem działalności w konsorcjach BAZA, Tu Praga Waw Pl i Razem  

z Ochotą, Stowarzyszenie zaangażowało się w działania służące zwiększeniu 

efektywności instytucji publicznych i niepublicznych tworzących lokalne systemy 

wsparcia i działających na rzecz dzieci i młodzieży. W celu wsparcia 

funkcjonalnego tych instytucji i organizacji, Stowarzyszenie zaprojektowało 

narzędzia służące usprawnieniu monitoringu skali działań realizowanych przez 

organizacje, w tym ułatwiające zbieranie danych o odbiorcach. W 2015 roku 

Stowarzyszenie kontynuowało projekt „System monitoringu” oraz zrealizowało 

nowy projekt „Analiza systemu poradnictwa”. 

         

Analiza systemu poradnictwa 

Cel: stworzenie propozycji ujednolicenia usług bezpłatnego poradnictwa na 

terenie miasta Warszawa, w oparciu o rekomendacje organizacji udzielających 

różnych form wsparcia 

Główne działania: 

 przeprowadzenie konsultacji w sprawie poradnictwa z organizacjami, 

które je udzielają (9 organizacji), 

 stworzenie formularza zbierania danych – w formie papierowej 

i elektronicznej, wraz z analizą prawną jego wprowadzenia, 

 przygotowanie raportu, z rekomendowanymi rozwiązaniami w zakresie 

ujednolicenia i udoskonalenia usługi poradnictwa. 

Najważniejsze rezultaty: 

 przyczynienie się do ujednolicenia formy gromadzenia informacji 

o beneficjentach nieodpłatnego poradnictwa, dzięki czemu możliwe 

będzie prowadzenie zbiorczych analiz dotyczących całego systemu,  

 ułatwienie kierowania wsparcia na obszary zamieszkiwane przez osoby 

najbardziej potrzebujące oraz reagowania na zapotrzebowanie na 

konkretne formy poradnictwa, 

 przyczynienie się do przyspieszenia pracy związaną ze 

sprawozdawczością organizacji udzielających nieodpłatnego 

poradnictwa. 

 

System monitoringu 

Cel: zapewnienie stałego dostępu do systemu informatycznego gromadzenia 

danych i ich analizy we wszystkich placówkach wsparcia dzieci i rodziny 

działających na terenie m.st. Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem 

placówek wsparcia dziennego w terminie 15.05.2014 – 31.12.2016 

Główne działania: 

 analiza potrzeb placówek wsparcia dziennego, 

 stworzenie systemu monitoringu, 

 testowanie funkcjonalności systemu, 

 wdrożenie systemu monitoringu, w tym m.in. przeprowadzenie szkoleń 

informujących o systemie (92 osób), 

 utrzymanie systemu, w tym m.in. przyjmowanie zgłoszeń od organizacji, 

administracja bazą kont, tworzenie cyklicznych raportów z systemu, 

prowadzenie Help desk, wprowadzanie aktualizacji. 
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Najważniejsze rezultaty: 

 wzrost liczby organizacji korzystających z systemu monitoringu, 

 wzrost liczby organizacji korzystających z systemu monitoringu, 

 wzrost liczby dzieci, wobec których prowadzony jest monitoring 

wsparcia i wskaźników 

 ułatwienie pracy konsorcjom i organizacjom opiekującym się dziećmi, 

 wyposażenie systemu monitoringu w mechanizmy ułatwiające nowym 

konsorcjom monitoring wskaźników i komunikację ze szkołami w ramach 

konsorcjum. 

IV. DZIAŁALNOŚĆ POZAPROJEKTOWA 

 

DZIAŁANIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY  

Z FIRMAMI I ORGANIZACJAMI 
 

Wileńska Q Zmianom – cykl eventów edukacyjnych realizowanych przez 

Stowarzyszenie w partnerstwie z Galerią Wileńską oraz agencją 

marketingową Mediadem Consulting. W ramach partnerstwa, Stowarzyszenie 

organizuje cykliczne wydarzenia rozwijające zainteresowania naukowe 

i ciekawość świata, stymulujące twórczość i inne funkcje poznawcze. Uczestnicy 

poznają świat wszystkimi zmysłami, tworzą proste eksperymenty, rozwiązują 

kreatywne zagadki, grają w gry edukacyjne. Całość przedstawiona jest w sposób 

atrakcyjny i przystępny dla małych dzieci dzięki wprowadzaniu ćwiczeń 

ruchowych, czy zabaw z użyciem gadżetów animacyjnych. Od grudnia 2014 do 

grudnia 2015 odbyło się 7 eventów animacyjnych, łącznie we wszystkich eventach 

wzięło 22 wolontariuszy Stowarzyszenia i ponad pół tysiąca dzieci. Wolontariusze 

przygotowali i przeprowadzili aktywności związane tematycznie z hasłem 

przewodnim danego eventu, jak np. „EkoPraga”, „Kulturalna Podróż po Francji”, 

„Wszechświat i nasze w nim miejsce”, „Walentynki: budzimy emocje!” i inne. 

Współpraca Stowarzyszenia i Galerii Wileńskiej będzie kontynuowana w 2016 

roku. 

  

Konsultacja merytoryczna scenariuszy w programie „Plus do sukcesu” 

– Stowarzyszenie współpracowało z Fundacją Seriatim i Centrum Edukacji 

Obywatelskiej przy tworzeniu ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Plus do 

sukcesu”, skierowanego do uczniów wszystkich klas gimnazjalnych, 

ufundowanego przez Plus+. Psychologowie Stowarzyszenia konsultowali 

merytorycznie scenariusze wchodzące w skład programu, zorganizowali 

i współprowadzili warsztaty testujące program wśród gimnazjalistów. Program 

obejmuje cztery lekcje (w ramach godzin wychowawczych), podczas których 

młodzież dowiaduje się, jak odkrywać własny potencjał oraz jak wykorzystywać 

swoje pasje, umiejętności i zdolności, aby osiągnąć w życiu sukces. 

Kierunek Przyszłość – Program Zgłębiania Siebie – Fundacja Projekt 

Mokotów zaprosiła psychologów Stowarzyszenia do współpracy przy programie 

wspierającym rozwój osobisty młodzieży gimnazjalnej ze Słupska. Trenerki 

Stowarzyszenia przygotowały i przeprowadziły w sierpniu 2015 roku 2-dniowe 

warsztaty „Kierunek Przyszłość – Program Zgłębiania Siebie” dla grupy 13 

gimnazjalistów i gimnazjalistek w Słupsku. Każde spotkanie zostało podzielone na 

4 godziny zajęć warsztatowych rozwijających mocne strony i świadomość siebie 

oraz 1 godzinę diagnostyki, podczas której uczestnicy wypełniali ankiety 

i kwestionariusze badające kompetencje osobowościowe i predyspozycje 
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zawodowe. Efektem warsztatów było stworzenie indywidualnych ścieżek 

rozwojowych, zawierających opis zdiagnozowanych predyspozycji 

i zainteresowań zawodowych, propozycje dalszych ścieżek edukacyjno-

zawodowych oraz rekomendacje dla mentorów pracujących z każdym 

z uczestników i uczestniczek programu. Rekomendacje oraz raport z warsztatów 

zostały zaprezentowane i omówione podczas spotkania z mentorami 

w Warszawie, ścieżki rozwojowe zostały przekazane i omówione wspólnie 

z uczestnikami podczas indywidualnych spotkań uczestnika, mentora i trenerki 

w Słupsku. Realizację programu ufundowała firma Deloitte Adwisory Sp. z o. o. 

Spotkanie wigilijne dla pracowników SKANSKA Property Poland Sp.  

z o. o. – wolontariusze Stowarzyszenia przygotowali i przeprowadzili w grudniu 

2015 roku zajęcia animacyjne podczas spotkania wigilijnego dla pracowników 

firmy SKANSKA Property Poland. W ramach zajęć grupa ok. 100 osób przy 

wsparciu wolontariuszy Stowarzyszenia stworzyła własne, oryginalne upominki 

świąteczne, takie jak artystyczne świeczki, ozdobne bombki i kule śnieżne. 

Uczestnicy animacji zatrzymali stworzone przez siebie upominki, ich tworzenie 

było też okazją do integracji zespołu pracowników firmy. 

Szkolenie dla pracowników RUCH MARKETING Sp. z o. o. – w 2015 roku 

firma RUCH MARKETING wsparła finansowo akcję „Pobudzić do życia Wieleńską 

13!”, fundując m.in. zakup szaf do siedziby Stowarzyszenia. W ramach nawiązanej 

współpracy, Stowarzyszenie przygotowało i zaplanowało szkolenie rozwijające 

umiejętności komunikacji interpersonalnej dla pracowników firmy. Termin 

przeprowadzenia szkolenia przesunięto na marzec 2016 roku. 

Wdrożenie systemu monitoringu dla Centrum Wspierania Rodzin 

„Rodzinna Warszawa” – bazując na doświadczeniu z realizacji projektu System 

monitoringu, Stowarzyszenie w grudniu 2015 roku wsparło organizacyjnie 

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” poprzez stworzenie 

i wdrożenie do pracy Centrum narzędzia informatycznego służącego prowadzeniu 

bazy danych związanych tematycznie z jego celami statutowymi. 

DZIAŁANIA REALIZOWANE W SZKOŁACH, 

PRZEDSZKOLACH 
 

Warsztaty i konsultacje wspomagające w szkołach podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – trenerki i współpracownicy 

Stowarzyszenia przeprowadzili warsztaty i konsultacje wspomagające w 35 

warszawskich placówkach w ramach projektu „Warszawski model wspomagania 

szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów 

metropolitalnych”, w którym Stowarzyszenie Q Zmianom pełniło rolę 

podwykonawcy, realizując działania na zlecenie Stowarzyszenia Towarzystwa 

Amicus. Celem przeprowadzonych warsztatów o konsultacji było zapoznanie 

nauczycieli z technikami szybkiego uczenia, dostarczenie im wiedzy na temat 

wzbudzania motywacji wśród uczniów, sposobów pracy z klasami 

o zróżnicowanych możliwościach percepcyjnych oraz nauczenie metod 

integracyjnych w pracy z grupą. Warsztaty i konsultacje rozpoczęły się w grudniu 

2014 roku, a w 2015 roku odbywały się od stycznia do kwietnia. W sumie w 2015 

roku odbyło się 486 godzin warsztatów i 875 godzin konsultacji indywidualnych 

i grupowych, w których wzięło udział 425 nauczycieli. 

Warsztaty profilaktyczne w Zespole Szkół nr 3 w Cieksynie – w ramach 

współpracy ze Szkołą Podstawową w ZS nr 3 w Cieksynie trenerzy Stowarzyszenia 

zaplanowali warsztaty profilaktyki pierwszorzędowej dla uczniów i uczennic klas II 

i Vi. Tematyka zajęć obejmowała rozwijanie umiejętności komunikacji, 

współpracy i rozwiązywania konfliktów.  

Warsztaty i miniprojekty „Uczyć się, ale z Pasją!” w Gimnazjum nr 15 – 

w lutym 2015 roku trenerki Stowarzyszenia przeprowadziły warsztaty wspierające 

umiejętności uczenia się, rozwijające zainteresowania i kompetencje naukowe, 

zajęcia miniprojektowe oraz spotkanie „Bitwa na pytania” dla 1 klasy 

z Gimnazjum nr 15 w Warszawie, która nie została objęta projektem „Uczyć się, 

ale z Pasją!” w 2014 roku. Dodatkowo we wrześniu i październiku 2015 roku pięć 
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klas pierwszych Gimnazjum nr 15 wzięło udział w warsztatach integracyjnych 

i wspierających umiejętności uczenia się, ułatwiających rozpoczęcie nauki  

w nowej szkole i na nowym etapie edukacyjnym. W sumie w zajęciach wzięło 

udział ok. 170 uczniów i uczennic. 

Warsztat dla rodziców „Kraina Dziecięcych Emocji” w Przedszkolu 

Integracyjnym Mali Olimpijczycy – w październiku 2015 roku trenerki 

Stowarzyszenia przeprowadziły 6-cio godzinny warsztat „Kraina Dziecięcych 

Emocji” dla rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Integracyjnego Mali 

Olimpijczycy w Pruszkowie. Zajęcia służyły rozwinięciu wiedzy i umiejętności 

rodziców w zakresie rozumienia dziecięcych emocji, wspierania dzieci 

w przeżywaniu i bezpiecznym wyrażaniu emocji nieprzyjemnych, a także 

konsultacji trudności napotkanych przez rodziców w kontakcie z dziećmi 

i poszukiwaniu rozwiązań. W warsztacie uczestniczyła grupa 15 rodziców. 

 

DZIAŁANIA REALIZOWANE NA WILEŃSKIEJ 13  
Program psychoterapeutyczny: „Ktoś Cię słyszy…” – realizowany przez 

Stowarzyszenie w odpowiedzi na potrzebę zapewnienia profesjonalnego 

i wykwalifikowanego wsparcia psychologicznego osobom, które nie mają 

możliwości finansowych, aby korzystać z oferty terapii komercyjnej. 

Bezpośrednimi odbiorcami programu „Ktoś Cię słyszy…” są osoby po 18 roku 

życia, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, ze wszystkich grup 

społecznych i zawodowych. W 2015 roku w programie uczestniczyło 60 osób, 

odbyło się ponad 954 godzin terapii, prowadzonych przez zespół 13 terapeutów 

i terapeutów-stażystów. Oprócz prowadzenia terapii dla bezpośrednich 

odbiorców, działania w „Ktoś Cię słyszy…” obejmowały także udział terapeutek 

w audycjach radiowych (m.in. „Duchowość i psychologia” w Radiu Warszawa), 

tworzenie i publikowanie krótkich filmów popularyzujących wiedzę o terapii 

(m.in. „Po czym poznać dobrego terapeutę i dobrą terapię?”, udostępniony na 

kanale Stowarzyszenia na YouTube), organizowanie Dni Otwartych Terapii 

w Q Zmianom i inne działania popularyzatorskie. Zespół terapeutów uczestniczył 

w superwizjach grupowych koleżeńskich oraz superwizjach prowadzonych przez 

zewnętrznego specjalistę z Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. 

Superwizje mają formę comiesięcznych spotkań, każde spotkanie trwa ok. 2 

godzin i obejmuje omówienie bieżących trudności i wyzwań w prowadzeniu 

psychoterapii oraz wypracowanie rozwiązań. Oprócz tego, terapeuci i terapeutki 

biorą udział w szkoleniach rozwijających wiedzę i umiejętności – w 2015 roku 

zostało zorganizowanych 6 2-godzinnych szkoleń z zakresu tematów takich jak: 

terapia koherencji, zaburzenia seksuologiczne (2 części) (prowadzone przez 

specjalistęz zewnątrz), PTSD (specjalista z zewnątrz), Borderline Personality 

Disorder (specjalista z zewnątrz), Praca z klientem z BPD (specjalista z zewnątrz), 

Focusing.  

 

Qźnia Inspiracji – cykl inspirujących szkoleń rozwoju osobistego dla 

wolontariuszy, organizowanych przez Stowarzyszenie od września 2015 roku. 

Szkolenia prowadzą członkowie zespołu Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście – 

eksperci zewnętrzni, specjalizujący się w tematyce danego spotkania. Celem 

comiesięcznych spotkań jest poszerzanie zainteresowań przez wolontariuszy 

i wolontariuszki, doskonalenie swoich umiejętności, wzbogacanie wiedzy  

z zakresu rozwoju osobistego, psychologii, pracy z grupą i innych inspirujących 

tematów. Dotychczasowa tematyka spotkań obejmowała m. in.: pierwszą pomoc 

przedmedyczną, szkolenie z malowania twarzy dla animatorów i wolontariuszy, 

chusta Klanzy i taniec animacyjny w prowadzeniu zajęć z grupą, metody rozwoju 
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osobistego – spotkania po szkoleniach Erasmus+ „Reinforce your professional 

future” i „Together for changes”. W szkoleniach uczestniczyli wolontariusze 

i wolontariuszki, osoby z zespołu pracowników Stowarzyszenia oraz 

zainteresowani goście. 

Odrabianki – cotygodniowe spotkania dla dzieci i młodzieży z kamienicy przy  

ul. Wileńskiej 13, wspierające w odrabianiu lekcji. Uczniowie i uczennice mogli 

liczyć na pomoc wolontariuszy Stowarzyszenia w przygotowaniu się z prac 

domowychi utrwaleniu wiadomości z lekcji. Po odrobieniu zadanych prac 

domowych odbywały się rozgrywki edukacyjnych gier planszowych. Odrabianki 

organizowane były w Siedzibie Stowarzyszenia od września do grudnia 2015 roku. 

Animacje podwórkowe – cotygodniowe zabawy integracyjne i uczące 

współpracy, m. in. z wykorzystaniem chusty Klanzy, gier planszowych 

i podwórkowych, skierowane do najmłodszych mieszkańców Wileńskiej 13 

i okolic. Zabawy organizowane były w wakacje, od czerwca do sierpnia 2015 roku. 

Animacje prowadzili wolontariusze Stowarzyszenia oraz Fundacji Kronenberga 

przy Citi Handlowy. 
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