1

Spis treści
Wstęp ........................................................................................................................................................................................................................................ 4
I. INFORMACJE PODSTAWOWE ........................................................................................................................................................................................5
Władze ........................................................................................................................................................................................................................5
Finanse........................................................................................................................................................................................................................5
II. PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ..........................................................................................................................................................................................6
Działalność w roku sprawozdawczym ...........................................................................................................................................................................6
Personel Stowarzyszenia ............................................................................................................................................................................................................... 6
Prace społeczne w Stowarzyszeniu ............................................................................................................................................................................................... 7
Doskonalenie zawodowe pracowników i wolontariuszy ................................................................................................................................................7
Walne Zebrania Członków............................................................................................................................................................................................8
Odbiorcy działań Stowarzyszenia .................................................................................................................................................................................8
Obszar działania Stowarzyszenia w 2016 roku ..............................................................................................................................................................8
Partnerzy Stowarzyszenia w 2016 roku .........................................................................................................................................................................9
Partnerzy współtworzący konsorcja wraz ze Stowarzyszeniem w 2016 roku.....................................................................................................................9
Działania promocyjne Stowarzyszenia w 2016 roku ......................................................................................................................................................9
III. DZIAŁALNOŚĆ PROJEKTOWA ..................................................................................................................................................................................... 12
REWITALIZACJA SPOŁECZNA ...................................................................................................................................................................................... 12
BAZA Baza Akcji Zintegrowanej Animacji ................................................................................................................................................................................ 12
Razem z Ochotą ....................................................................................................................................................................................................................... 13
Tu Praga Waw Pl ...................................................................................................................................................................................................................... 14
ROZWIJANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH ................................................................................................................................................................. 15
Oswoić Konflikt!....................................................................................................................................................................................................................... 15

2

Szkoła z Dobrym Klimatem ...................................................................................................................................................................................................... 16
Innowacyjne Programy Wychowawcze ................................................................................................................................................................................... 17
WSPARCIE PROCESU UCZENIA SIĘ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ ............................................................................................................................ 18
Klub Ambitnego Gimnazjalisty ................................................................................................................................................................................................ 18
SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA ............................................................................................................................................................................................ 19
Kibicujemy Wileńskiej 13 ......................................................................................................................................................................................................... 19
WSPARCIE ORGANIZACJI W MONITORINGU DZIAŁAŃ ..................................................................................................................................................... 20
System monitoringu ................................................................................................................................................................................................................ 20
IV. DZIAŁALNOŚĆ POZAPROJEKTOWA ............................................................................................................................................................................ 20
DZIAŁANIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z FIRMAMI I ORGANIZACJAMI .............................................................................................................. 20
DZIAŁANIA REALIZOWANE NA WILEŃSKIEJ 13............................................................................................................................................................. 22

3

Wstęp

Szanowni Państwo,
z przyjemnością przedstawiamy Państwu sprawozdanie merytoryczne opisujące działania zrealizowane w 2016 roku przez Stowarzyszenie Q Zmianom.
W tym roku działalność projektowa Stowarzyszenia koncentrowała się intensywne wokół konsorcjów realizowanych na obszarach rewitalizowanych w ramach
Lokalnych Systemów Wsparcia: realizowaliśmy projekt "Baza - Baza Akcji Zintegrowanej Animacji", " Lokalny System Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży na Pradze
Północ – TU PRAGA WAW PL II", które potrwają do 2017 roku. Z powodzeniem zakończyliśmy trwający od 2014 roku projekt "Razem z Ochotą".
Rozpoczęliśmy także działania w ramach nowego konsorcjum: projektu „LSW – dobry start, wspólna przyszłość”, ukierunkowanego na reintegrację społeczną,
w tym aktywizację zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, który potrwa do 2018 roku.
W 2016 roku zakończyliśmy także realizowany od 2013 roku projekt „System Monitoringu”, który ukierunkowany był na wsparcie organizacji w monitoringu
działań na rzecz dzieci i młodzieży.
W 2016 roku kontynuowaliśmy współpracę z Biurem Edukacji M. St. Warszawy i rozpoczęliśmy 3 kolejne projekty, które potrwają do 2017 roku: „Oswoić
Konflikt!”, „Szkoła z Dobrym Klimatem” oraz „Innowacyjne Programy Wychowawcze”. Udało nam się także uzyskać dotację od Urzędu Dzielnicy Praga Północ
na kontynuację projektu „Klub Ambitnego Gimnazjalisty”.
W 2016 roku po raz pierwszy podjęliśmy się realizacji projektu skierowanego do społeczności lokalnej – mieszkańców ulicy Wileńskiej 13 i okolic. Wraz z kilkoma
partnerami rozpoczęliśmy działania, których celem jest aktywizowanie mieszkańców do wspólnych działań: tworzenia inicjatyw społecznych, organizacji
aktywności kulturalnych i rekreacyjnych oraz rozwijania miejsc sąsiedzkich.
Oprócz działalności projektowej, prowadziliśmy intensywne działania pozaprojektowe, których ważnym elementem był rozwój programu
psychoterapeutycznego „Ktoś Cię Słyszy…”, a także współpraca z Galerią Wileńską i Mediadem Consulting przy organizacji cyklu eventów edukacyjnych
dla dzieci „Wileńska Q Zmianom”.
Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z naszych działań!

Zespół Stowarzyszenia Q Zmianom
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I. INFORMACJE PODSTAWOWE

Władze
W roku 2016 Zarząd Stowarzyszenia działał w następującym składzie:

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.
Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Warszawie (03-409) przy ul. Wileńskiej 13,
lokal 41.

Statutowe działania Stowarzyszenia
ochrona i promocja zdrowia

Olga Wieczorek-Trzeciak
Prezes Zarządu

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

Anna Szczepańska
Wiceprezes

Emilia Grabowska
Skarbnik

Marta Małecka
Sekretarz

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 2016 roku.

Stowarzyszenie w 2016 roku otrzymało:
dotacje z Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawa na wykonanie zadań
publicznych:


„Innowacyjne Programy Wychowawcze” (41 550 zł w 2016 roku,
72 290 zł w latach 2016-2017),



„Oswoić Konflikt!” (43 360 zł w 2016 roku, 71 610 zł w latach
2016-2017),



„Szkoła z Dobrym Klimatem!” (33 510 zł w 2016 roku, 57 010 w latach
2016-2017)
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dotację z Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawa
na wykonanie zadania publicznego: „Klub Ambitnego Gimnazjalisty” (35 760 zł
w 2016 roku),
dotację z Centrum Komunikacji Społecznej Miasta Stołecznego Warszawa
na wykonanie zadania publicznego: „Kibicujemy Wileńskiej 13” (32 000 zł
w 2016 roku, 80 354 w latach 2016-2017),
dotację z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020
na realizację projektu „LSW- dobry start, wspólna przyszłość” (45 290 zł
w 2016 roku, 268 480 zł w latach 2016-2018).

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

W 2016 roku Stowarzyszenie kontynuowało realizację projektów
wieloletnich w ramach:
dotacji z Biura Pomocy i Projektów Społecznych Miasta Stołecznego
Warszawa na wykonanie zadań publicznych:


„Analiza systemu poradnictwa” (141 200 zł),



„BAZA Baza Akcji Zintegrowanej Animacji” (193 110 zł),



„Lokalny System Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży na Pradze Północ –
TU PRAGA WAW PL II” (56 540 zł).

II. PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ
Działalność w roku sprawozdawczym

przygotowywanie i opracowanie materiałów edukacyjnych lub szkoleniowych

Odpłatnie

natomiast

Stowarzyszenie

prowadziło

szkolenia,

warsztaty

oraz animacje podczas eventów edukacyjnych i integracyjnych.

Personel Stowarzyszenia
W 2016 roku Stowarzyszenie współpracowało ze 159 osobami. W głównej mierze
byli to specjaliści zatrudniani na podstawie umów cywilnoprawnych, umów
o pracę, stażyści oraz wolontariusze. W 2016 roku 7 osób było zatrudnionych
na umowę o pracę, 6 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, a jedna osoba
w wymiarze 3/8 etatu. Poniższy wykres przedstawia zestawienie osób, z którymi
współpracowało Stowarzyszenie w 2016 roku:

W 2016 roku Stowarzyszenie prowadziło odpłatnie i nieodpłatnie działalność
statutową. Nieodpłatnie prowadziliśmy w szczególności:
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Współpracownicy Stowarzyszenia w 2016 roku

63
46

88

Doskonalenie zawodowe pracowników
i wolontariuszy
Zespół koordynatorów projektów i trenerów Stowarzyszenia uczestniczył
w 9 superwizjach grupowych oraz 2 superwizjach indywidualnych. Zespół
terapeutów współpracujących ze Stowarzyszeniem uczestniczył w 7 superwizjach
grupowych. Ponadto pracownicy i wolontariusze Stowarzyszenia doskonalili swoje
kompetencje uczestnicząc w kursach, szkoleniach i warsztatach.
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Forma doskonalenia

pracownicy administracyjni (2%)

współpracownicy merytoryczni (55%)

terapeuci i terapeuci stażyści (10%)

wolontariusze (29%)

stażyści (4%)

Prace społeczne w Stowarzyszeniu
W 2016 roku Stowarzyszenie kontynuowało współpracę z III Zespołem Kuratorskiej
Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie
w zakresie organizowania nieodpłatnych kontrolowanych prac na cele społeczne
dla osób skazanych. W 2016 roku prace społeczne w Stowarzyszeniu realizowały 2
osoby podlegające opiece kuratorskiej.

„Wprowadzenie do teorii schematów”, „Kwestionariusz badania
chroniczności konfliktu w małżeństwie” – szkolenia wewnętrzne
zespołu terapeutów Q Zmianom.
„Szkoła Przedsiębiorczości – edukacja ekonomiczna w organizacjach
pozarządowych”, organizowana przez Stowarzyszenie BORIS w
ramach Programu Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych SCWO.
“Inside Out: Let the talent be your guide. A training course for
youth workers about empowerment of talents from young people
using self-exploration as a tool.”, Erasmus +
"Akademia Inicjatyw Sąsiedzkich” organizowana przez
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.
„Środki dla NGO w funduszach UE 2014-2020 - gdzie ich szukać, jak
pozyskać?" organizowane przez Stowarzyszenie BORIS.
„Obowiązki beneficjenta związane z systemem SL2014 oraz ochroną
danych osobowych w projektach współfinansowanych z EFS".
Szkolenie „Przygotowanie wniosku o płatność i sprawozdawczość
projektu w systemie SL2014 – EFS”.

Liczba
osób
7 osób

2 osoby

2 osoby

2 osoby
1 osoba
1 osoba
1 osoba
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Szkolenie „Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o
dofinansowanie, związane z informacją i promocją oraz kontrolą w
projektach współfinansowanych z EFS w ramach RPO WM 20142020”.
Szkolenie dotyczące zasad aplikowania o środki w ramach
Poddziałania 10.3.3. „Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach
ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-20120”.
Warsztaty dla potencjalnych wnioskodawców w Ministerstwie
Rozwoju.
Szkoła Dramy Stosowanej I stopnia – Stowarzyszenie Praktyków
Dramy STOP-KLATKA.

1 osoba

Odbiorcy działań Stowarzyszenia w 2016 roku

106

1 osoba

1 osoba
1 osoba

Walne Zebrania Członków
W 2016 roku odbyło się jedno Walne Zebranie Członków. Było to Zebranie
Sprawozdawcze i odbyło się 15.06.2016r. W jego trakcie:
zaprezentowano działania Stowarzyszenia w 2015 roku,
zatwierdzono sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2015 rok,
omówiono plan działań Stowarzyszenia na 2016 rok,
wyznaczono 5 Pełnomocników Walnego Zgromadzenia Członków
do podpisywania umów Stowarzyszenia Q Zmianom z Członkami Zarządu
Stowarzyszenia.

Odbiorcy działań Stowarzyszenia
Od początku działalności Stowarzyszenie Q Zmianom dotarło ze swoimi
programami do 20 677 dzieci, młodzieży i dorosłych, a tylko w roku 2016 do
2 021 osób.

62 15
139

296

563
840

Przedszkolaki
Uczniowie i uczennice szkół podstawowych
Gimnazjaliści
Rodzice
Nauczyciele
Wolontariusze
Dorośli

Obszar działania Stowarzyszenia w 2016 roku
W 2016 roku prowadziliśmy działania na terenie województwa mazowieckiego,
odbyły się one w:
12 warszawskich szkołach podstawowych,
10 warszawskich gimnazjach,
3 warszawskich przedszkolach,
7 warszawskich świetlicach i placówkach wsparcia dziennego.
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Partnerzy Stowarzyszenia w 2016 roku
Miasto Stołeczne Warszawa,
Urząd 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,
Fundacja Legii,
British School,
BGŻ BNP Paribas S.A.,
Radio Praga,
Portal zawinklem.pl,
Remedium,
Świat Problemów,
Centrum Handlowe Wileńska,
Mediadem Consulting,
Skanska Property Poland Sp. z o. o.,
RUCH MARKETING Sp. z o. o.,
Centrum Wspierania Rodzin,
TuszTusz.pl,
mBank,
Studio Oficyna,
Punkt 77.

Partnerzy współtworzący konsorcja wraz ze
Stowarzyszeniem w 2016 roku
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 Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa”,
Fundacja im. Marii Grzegorzewskiej,
Fundacja Kagi,
Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie,
Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS,
Stowarzyszenie Monopol Warszawski.

W 2016 roku Stowarzyszenie Q Zmianom było
członkiem:
Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji,
Komisji Dialogu Społecznego ds. Lokalnego Systemu Wsparcia,
Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Pragi Północ,
Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy,
Spółdzielni Kooperatywy Pozarządowej,
Forum Organizacji Praskich.

Działania promocyjne Stowarzyszenia w 2016 roku
W 2016 roku promocja działań Stowarzyszenia odbywała się poprzez aktywne
uczestnictwo w wydarzeniach dla mieszkańców, organizację spotkań i imprez
podwórkowych, współpracę z mediami (w tym uczestniczenie w audycjach
radiowych: w Radiu Praga, Radiu Kolor, Radiu Warszawa), współpracę z agencją
Mediadem Consulting („Magazyn Wileńska”), a także poprzez bezpośrednie
kontakty z odbiorcami naszych działań.

9

Festiwal Inicjatyw Młodzieżowych – w październiku 2016 roku w ramach
Ważną drogą komunikacji o działaniach Stowarzyszenia był Internet:
facebook – liczba fanów strony Stowarzyszenia w 2016 roku wzrosła
o 13% i na koniec 2016 roku wyniosła 907 fanów,
strona www Stowarzyszenia: www.qzmianom.org, na której publikowane
były najważniejsze informacje o działaniach Stowarzyszenia,
newsletter Stowarzyszenia, który na koniec 2016 roku posiadał 779
odbiorców.

Poniżej
przedstawiamy
zrealizowane w 2016 roku.

wybrane

działania

projektu BAZA Baza Akcji Zintegrowanej Animacji odbyło się w Parku Praskim
wydarzenie promujące działania podejmowane przez młodzież w ramach projektu
BAZA. Stowarzyszenie Q Zmianom organizowało w ramach Festiwalu rozgrywki
gier planszowych, łamigłówki rozwijające kreatywność oraz animacje i zabawy
z chustą Klanzy.

promocyjne

Kalejdoskop Edukacyjny – w czerwcu 2016 roku w Parku Bródnowskim odbył
się Kalejdoskop Edukacyjny organizowany przez Komisję Dialogu Społecznego ds.
Edukacji we współpracy z Biurem Edukacji m.st. Warszawy. Celem wydarzenia była
promocja działań warszawskich organizacji pozarządowych działających
w obszarze edukacji oraz zwiększenie świadomości wśród mieszkańców i władz
znaczenia prowadzonych przez NGO programów. Stowarzyszenie Q Zmianom
także uczestniczyło w tym wydarzeniu – prowadziliśmy rozgrywki gier
planszowych, zabawy rozwijające kreatywność, a także konkursy na szachownicy
Klanzy, które poprzez aktywne zadania rozbudzały aktywność poznawczą.

Domówka u Burmistrza – we wrześniu 2016 roku odbyło się wydarzenie
organizowane przez Urząd Dzielnicy Praga Północ, mające na celu inspirowanie do
odnalezienia i rozwijania swoich pasji niezależnie od wieku, rozpowszechnianie
aktywności fizycznej, integrację międzypokoleniową. Odwiedzający stanowisko
Stowarzyszenia mogli próbować i zgadywać rozmaite smaki świata w ramach gry
„Jaki to smak?”, uczestniczyć w rozgrywkach gier planszowych, a także wziąć udział
w grach i animacjach rozwijających twórcze myślenie i ciekawość poznawczą.
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Odbiorcy: dzieci i młodzież z warszawskich przedszkoli
i szkół podstawowych.

Dalsze plany
W roku 2017 Stowarzyszenie planuje realizację następujących projektów:

Nazwa
„BAZA Baza Akcji
Zintegrowanej
Animacji”,
w Warszawie, Praga
Północ

„Innowacyjne
Programy
Wychowawcze”,
w Warszawie

Cel i odbiorcy projektów
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.
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.

„Szkoła z Dobrym
Klimatem”,
w Warszawie

Cel:
zwiększenie
poczucia
bezpieczeństwa
w gimnazjach
uczestniczących
w
projekcie,
rozumianego, jako dbanie o dobry klimat w szkole,
przeciwdziałanie wykluczeniu oraz wzmocnienie
kompetencji społecznych, w tym pracy zespołowej i
otwartej komunikacji.
Odbiorcy: uczniowie i uczennice klas I i II gimnazjum,
nauczyciele, rodzice.

LSW – dobry start,
wspólna przyszłość,
w Warszawie

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

„Oswoić Konflikt!”,
w Warszawie

Cel: rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych
dzieci i młodzieży, które sprzyjają rozwiązywaniu
konfliktów bez przemocy i zwiększają bezpieczeństwo.

„Lokalny System
Wsparcia dla Dzieci i
Młodzieży na Pradze
Północ – TU PRAGA
WAW PL II”,

Cel:
wyrównywanie
szans
edukacyjnych
i społecznych dzieci w wieku 7-18 lat zamieszkujących
obszar „sieci społecznej” wokół szkół: Szkół
Podstawowych
nr
127
i
nr
258
oraz Gimnazjum nr 30.
Odbiorcy: uczniowie i uczennice ze Szkół
Podstawowych nr 127 i 258 i z Gimnazjum nr 30.

„Kibicujemy
Wileńskiej 13”,
w Warszawie,
dzielnica Praga
Północ

Cel:
kreowanie
i
koordynacja
działań
wzmacniających społeczność lokalną i pobudzających
aktywność społeczną mieszkańców kamienicy przy
ulicy Wileńskiej 13 oraz sąsiednich kamienic.
Odbiorcy: mieszkańcy kamienicy przy ul. Wileńskiej 13
i sąsiednich kamienic, społeczność lokalna.

„Ja – Młody
Obywatel”,
w Warszawie

Cel: Rozwój postaw obywatelskich i zwiększenie
zaangażowania uczestników projektu w życie
publiczne, na terenie miasta Warszawy.
Odbiorcy: uczniowie i uczennice klas IV-VI szkół
podstawowych, nauczyciele i wychowawcy.

„Inkubator PSI.
Modele
Kompetencyjne
Studenta
Psychologii”,
Warszawa

Cel: podniesienie kompetencji zawodowych (w tym
trenerskich), interpersonalnych i przedsiębiorczych
studentów Instytutu Psychologii UKSW.
Odbiorcy: studenci IV i V roku Psychologii
na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie.

Oprócz działań projektowych Stowarzyszenie planuje:
Kontynuować prowadzenie programu psychoterapeutycznego „Ktoś Cię
słyszy…”,
Rozwijać działalność odpłatną i poza projektową.
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III. DZIAŁALNOŚĆ PROJEKTOWA
W 2016 roku Stowarzyszenie realizowało projekty edukacyjne i społeczne
w następujących obszarach tematycznych:

Rewitalizacja
społeczna

Rozwijanie
kompetencji
społecznych

aktywizację zawodową i społeczną tych osób, wsparcie rodziny w zakresie
kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, wsparcie pedagogicznorozwojowe dla dzieci i młodzieży.

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:

Wsparcie procesu
uczenia się i rozwijania
zainteresowań

Działania na rzecz
społeczności lokalnej

REWITALIZACJA SPOŁECZNA
W 2016 roku Stowarzyszenie Q Zmianom aktywnie działało w Lokalnych
Systemach Wsparcia. We współpracy z 15 warszawskimi organizacjami
pozarządowymi i instytucjami, Stowarzyszenie realizowało cztery projekty
konsorcjalne, które ukierunkowane były na:

warsztaty efektywnego uczenia się i funkcjonowania w szkole dla uczniów
IV klas szkół podstawowych,
program dla dobrego klimatu w szkole – warsztaty integracyjne dla I klas
gimnazjum, miniprojekty, oraz rozmowy wychowawcze,
Dobry Start – zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas I wraz z rodzinami,
korepetycje specjalistyczne prowadzone w szkołach oraz placówkach
wsparcia dziennego,
praca środowiskowa,
otwarte weekendowe rozgrywki gier planszowych.

wsparcie dzieci, młodzieży i ich rodziców zamieszkujących obszary
rewitalizowane poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych
uczniów i uczennic, wzmacnianie umiejętności wychowawczych rodziców
oraz wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego przez całe rodziny;
reintegrację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznych
i członków ich rodzin zamieszkujących obszary rewitalizowane poprzez
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Najważniejsze rezultaty:
203 uczniów i uczennic szkół podstawowych i gimnazjów uczestniczących
w
warsztatach
psychoedukacyjnych
organizowanych
przez
Stowarzyszenie;
wzrost kompetencji społecznych i integracji ze szkołą wśród uczniów klas
I SP i klas I Gimnazjum i ich rodziców,
wzrost świadomości dzieci i młodzieży dotyczących indywidualnych
stylów/preferencji
uczenia
się
oraz
czynników
ułatwiających/utrudniających uczenie się,
zwiększenie dostępności działań edukacyjnych, profilaktycznych,
kulturalnych, sportowych i społecznych dla młodych mieszkańców Pragi.

W ramach korepetycji organizowanych w projekcie, a także dzięki
dodatkowemu wsparciu Fundacji Legii, udało się stworzyć „Szkołę
językową” - regularne spotkania prowadzone przez lektorkę j. angielskiego
dla grupki dzieci. Spotkania odbywały się w soboty i były organizowane
wspólnie z dotychczasowymi partnerami - British School, Fundacją Legii,
BGŻ BNP Paribas. Na wszystkich spotkaniach wsparciem byli wolontariusze,
a na kilku spotkaniach pojawił się też native speaker. W 2016 roku z zajęć
szkoły językowej skorzystało ponad 30 dzieci. Szkoła językowa cieszyła się
dużym powodzeniem wśród dzieci, które chciałyby kontynuować naukę
języka.

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 realizowane przez Stowarzyszenie Q Zmianom:
warsztaty rozwijające umiejętność efektywnego uczenia się
i motywowania się do nauki (4 klasy),
miniprojekty edukacyjne (4 miniprojekty, 76 osób),
prowadzenie zajęć w oparciu o Khan Academy (2 grupy, 42 uczniów
i uczennic),
mentoring (4 uczniów i uczennic oraz ich rodzin),
korepetycje specjalistyczne (13 uczniów i uczennic).

Najważniejsze rezultaty:
podniesienie ocen poprzez nadrobienie zaległości szkolnych oraz
zwiększenie frekwencji szkolnej,
wzrost kompetencji społecznych, w tym umiejętności współpracy wśród
uczestników projektu,
wzrost wiedzy i umiejętności spędzania czasu wolnego, a tym samym
reintegracja z grupą rówieśniczą,
zbudowanie współpracy i platformy komunikacji pomiędzy organizacjami
członkowskimi tworzącymi konsorcjum.
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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 integracyjne dla I klas gimnazjum (4 klasy Gimnazjum 30)
warsztaty efektywnego uczenia się i funkcjonowania w szkole dla klas IV
szkół podstawowych (8 klas),
warsztaty Dobry Start, dotyczące gotowości szkolnej, rozwoju
emocjonalnego i poznawczego dzieci (4 klasy),
zajęcia Czy to prawda? rozwijające zainteresowania i ciekawość
poznawczą (6 grup dzieci).

Najważniejsze rezultaty:
ponad 200 uczniów i uczennic uczestniczących w warsztatach
psychoedukacyjnych realizowanych przez Stowarzyszenie,
zwiększenie integracji klas I, rozwój umiejętności współpracy
i wypracowanie zasad klasowych,
zwiększenie umiejętności uczenia się i motywowania do nauki, poznanie
swoich stylów uczenia się,
ułatwienie uczniom startu na nowym etapie szkolnym oraz zwiększenie
współpracy pomiędzy rodzicami a wychowawcą,
rozwój zainteresowań, ciekawości poznawczej i twórczości u dzieci.

„LSW – dobry start, wspólna przyszłość”
Cel: reintegracja społeczna 110 członków rodzin zagrożonych wykluczeniem
społecznym, mieszkańców obszarów rewitalizowanych m.st. Warszawy, w tym
aktywizacja zawodowa 50 dorosłych członków tych rodzin, zdolnych
do zatrudnienia do 28.02.2018 r.
Główne działania po stronie Stowarzyszenia Q Zmianom:
rekrutacja uczestników projektu i diagnoza ich indywidualnych potrzeb
i potencjałów w celu przygotowania wsparcia w oparciu o indywidualną
ścieżkę – 16 zrekrutowanych osób,
coaching rodzinny, którego celem jest stały kontakt z uczestnikiem i jego
rodziną, motywowanie i wspieranie w procesie zmiany – 42h w 2016 roku,
warsztaty umiejętności społecznych dla osób dorosłych – 10 h w 2016
roku.
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ROZWIJANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
Rozwijanie kompetencji społecznych dzieci, młodzieży i osób dorosłych, to jeden
z głównych obszarów działalności Stowarzyszenia Q Zmianom. Zespół psychologów
i pedagogów Stowarzyszenia od 2004 roku tworzy programy psychoedukacyjne
nakierowane na rozwijanie właśnie kompetencji społecznych: komunikacji
bez przemocy, współpracy, rozwiązywania konfliktów, budowania dobrego
klimatu w szkole, radzenia sobie z emocjami. W 2016 roku Stowarzyszenie
zrealizowało 3 projekty rozwijające kompetencje społeczne, których odbiorcami
były: dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie i uczennice szkoły podstawowej,
młodzież gimnazjalna, a także rodzice i nauczyciele.
Najważniejsze rezultaty:

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 dzieci w wieku przedszkolnym (95 dzieci
z 4 grup przedszkolnych z P 183 i P 163 w Warszawie),
zajęcia dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych z zakresu współpracy,
komunikacji bez przemocy, radzenia sobie z emocjami (90 uczniów
i uczennic z 5 klas z SP 139 i SP 50),
zajęcia dla dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych z zakresu komunikacji,
radzenia sobie z emocjami, rozwiązywania konfliktów (85 uczniów
i uczennic z 4 klas z SP 139 i SP 50),
konsultacje z wychowawcami grup/klas, które biorą udział w projekcie
(13 nauczycieli),
warsztaty dla rodziców rozwijające kompetencje wychowawcze
(47 rodziców z P183, P163 i SP139).

wzrost umiejętności rozpoznawania, nazywania i konstruktywnego
wyrażania emocji wśród przedszkolaków, uczniów i uczennic klas I-III i IVVI SP,
zwiększenie umiejętności współpracy w klasie lub w grupie przedszkolnej
wśród przedszkolaków, uczniów i uczennic klas I-III i IV-VI SP,
wzrost wiedzy na temat pozytywnej komunikacji (wg koncepcji
Rosenberga: język żyrafy oraz komunikatu typu JA) wśród
przedszkolaków, uczniów i uczennic klas I-III i IV-VI SP,
wzrost poczucia bezpieczeństwa w klasie lub w grupie wśród
przedszkolaków, uczniów i uczennic klas I-III i IV-VI SP,
zwiększenie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów
wśród uczniów i uczennic klas IV-VI SP,
wzrost wiedzy rodziców na temat konstruktywnych sposobów wyrażania
emocji przez ich dzieci.
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Szkoła z Dobrym Klimatem
Cel: zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów szkół gimnazjalnych
uczestniczących w projekcie: Gimnazjum Nr 75 i Gimnazjum Nr 10, rozumianego
jako dbanie o dobry klimat w szkole, przeciwdziałanie wykluczeniu oraz
wzmocnienie kompetencji społecznych, w tym pracy zespołowej i otwartej
komunikacji.

wzrost wiedzy i umiejętności uczniów i uczennic w zakresie otwartej
komunikacji sprzyjającej konstruktywnemu rozwiązywaniu konfliktów,
wzrost wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie planowania
i prowadzenia działań wychowawczych w klasach sprzyjających
budowaniu poczucia bezpieczeństwa,
wzrost stopnia integracji między nauczycielami a uczniami.

Główne działania:
warsztaty psychoedukacyjne z zakresu integracji, komunikacji bez
przemocy, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, wzmacniania
poczucia własnej wartości (8 klas I-II gimnazjum G 10 i G75 w Warszawie,
156 uczniów i uczennic),
spotkania indywidualne dla uczniów i uczennic klas z wychowawcą
i rodzicem / opiekunem służące wspieraniu rozwoju edukacyjnego,
budowaniu motywacji i wyznaczaniu celów (40 uczniów i uczennic
z rodzicami),
konsultacje dla wychowawców służące przekazaniu rekomendacji
po warsztatach do dalszej pracy wychowawczej z klasą, a także
przygotowujące do prowadzenia indywidualnych konsultacji (konsultacje
z 8 wychowawcami),
kawiarenki tematyczne dla rodziców wspierające umiejętności
wychowawcze (2 kawiarenki).

Najważniejsze rezultaty:
wzrost stopnia integracji wśród gimnazjalistów uczestniczących
w projekcie,
wzrost zadowolenia z bycia w klasie wśród gimnazjalistów
uczestniczących w projekcie,
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Innowacyjne Programy Wychowawcze
Cel: wsparcie wychowawców klas oraz uczniów i uczennic w realizacji
innowacyjnych
programów
wychowawczych
zwiększających
poczucie
bezpieczeństwa w klasie.

wzrost wiedzy i umiejętności rodziców w zakresie zwiększania
bezpieczeństwa i komunikacji bez przemocy,
zwiększenie liczby dzieci uczestniczących w różnorodnych formach zajęć
i programów.

Główne działania:
warsztaty psychoedukacyjne zaprojektowane pod indywidualne potrzeby
konkretnej klasy. Warsztaty dotyczyły m.in. radzenia sobie z trudnymi
emocjami, komunikacji bez przemocy, budowania pozytywnej
współpracy, motywacji do przestrzegania zasad szkolnych, profilaktyki
przemocy i agresji (8 klas, 139 uczniów i uczennic),
konsultacje dla wychowawców służące przekazaniu rekomendacji
do dalszej pracy wychowawczej z klasami,
superwizje indywidualne i grupowe dla nauczycieli uczących w klasach
objętych projektem,
zajęcia specjalistyczne dla uczniów o szczególnych potrzebach
wychowawczych,
warsztaty dla rodziców z zakresu umiejętności wspierania dzieci
w radzeniu sobie z trudnymi emocjami i komunikacji z dzieckiem
oraz wzbudzania pozytywnej motywacji.

Najważniejsze rezultaty:
wzrost wiedzy wychowawców na temat innowacyjnych metod pracy
wychowawczej zwiększających poczucie bezpieczeństwa,
wzrost różnorodności oddziaływań wychowawczych na dzieci w szkołach
podstawowych, poprzez realizację warsztatowych programów
edukacyjnych Stowarzyszenia w klasach objętych projektem,
wzrost
umiejętności
społecznych
uczniów:
m.in.
radzenia
sobie emocjami, komunikacji bez przemocy, pozytywnej współpracy,
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WSPARCIE PROCESU UCZENIA SIĘ
I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ
W ramach swojej działalności Stowarzyszenie prowadzi działania rozwijające
wiedzę i umiejętności z zakresu efektywnego uczenia się i motywowania do nauki,
a także działania rozwijające zainteresowania naukowe i pozanaukowe oraz
ciekawość poznawczą. Warsztaty i zajęcia wspierające proces uczenia się
i funkcjonowania w szkole prowadzone były w 2016 roku przede wszystkim
w ramach projektów Lokalnych Systemów Wsparcia (BAZA - Baza Akcji
Zintegrowanej Animacji, Tu Praga Waw Pl II i Razem z Ochotą), które zostały
opisane powyżej, ale także w ramach projektu „Klub Ambitnego Gimnazjalisty”,
realizowanego we współpracy z Urzędem Dzielnicy Praga Północ.

Najważniejsze rezultaty:
zapewnienie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego,
wzrost zdolności intelektualnych poprzez pobudzenie intelektualne
podczas zajęć i warsztatów oraz wzrost ciekawości poznawczej,
wzrost wiary we własne możliwości,
wzrost umiejętności współpracy,
wzrost motywacji do nauki.

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).
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SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA
W 2016 roku Stowarzyszenie Q Zmianom po raz pierwszy rozpoczęło działania
na rzecz społeczności lokalnej zamieszkującej kamienicę przy ul. Wileńskiej 13.

Kibicujemy Wileńskiej 13
Cele:

zwiększenie poziomu uczestnictwa mieszkańców w wydarzeniach
kulturalnych i edukacyjnych,
wzrost uczestnictwa mieszkańców w procesach współpracy m.st.
Warszawy z mieszkańcami,
wzrost aktywności społecznej, kulturalnej, obywatelskiej i fizycznej
seniorów,
wzrost stopnia integracji społecznej lokalnego środowiska osób
z niepełnosprawnością.

kreowanie i koordynacja działań wzmacniających społeczność lokalną
i pobudzających aktywność społeczną mieszkańców kamienicy przy ulicy
Wileńskiej 13 oraz sąsiednich kamienic, w tym działań na rzecz wspólnej
przestrzeni, tworzenia i rozwijania miejsc sąsiedzkich etc.
tworzenie i wspieranie form aktywizacji i integracji osób w wieku 60+
i osób z niepełnosprawnościami,
wspieranie organizacji zajęć rekreacyjnych,
wsparcie działań z zakresu edukacji kulturalnej w oparciu o tożsamość
lokalną.
Główne działania:
działania dla wspólnej przestrzeni – m.in. inicjatywa lokalna:
zagospodarowanie ogródka,
regularne spotkania integrujące i wzmacniające społeczność lokalną – 29
ogólnodostępnych spotkań,
międzypokoleniowe zajęcia rekreacyjne (artystyczno-edukacyjne
oraz animacyjno-sportowe) – 45 uczestników,
działania z zakresu edukacji kulturalnej w oparciu o tożsamość lokalną.
Najważniejsze rezultaty:
wzrost poziomu zaangażowania się instytucji publicznych, niepublicznych
i podmiotów prywatnych w działania wspierające wspólnoty sąsiedzkie
(9 instytucji),

Wyjątkowym wydarzeniem i sukcesem
była
zorganizowana
wspólnie
z sąsiadami Wigilia Podwórkowa, która
została sfinansowana przez Fundację
Legii. Na spotkaniu pojawiło się 45 osób,
co stanowi większość mieszkańców
kamienicy. Podczas Wigilii panowała
magiczna atmosfera – mieszkańcy
wspólnie śpiewali kolędy, dzielili się
opłatkiem i rozmawiali przy stołach.
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WSPARCIE
DZIAŁAŃ

ORGANIZACJI

W

MONITORINGU

W 2016 roku Stowarzyszenie Q Zmianom kontynuowało działania w obszarze
wsparcia organizacji w monitoringu działań. Celem było zwiększenie efektywności
instytucji publicznych i niepublicznych tworzących lokalne systemy wsparcia
i działających na rzecz dzieci i młodzieży.

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.

wyposażenie systemu monitoringu w mechanizmy ułatwiające nowym
konsorcjom monitoring wskaźników i komunikację ze szkołami w ramach
konsorcjum.

W 2016 roku w ramach wdrażania systemu monitoringu odbyła się kampania
promująco-informująca. Stworzono ulotki informacyjne, powstał film promujący
korzystanie z bazy monitorującej, który można obejrzeć na stronie internetowej
i facebooku Stowarzyszenia. Ponadto, w prasie branżowej ukazały się 2 artykuły
promujące system: w „Remedium” oraz w „Świecie Problemów”. System
promowano także podczas Seminarium dla Placówek Wsparcia Dziennego
organizowanego przez Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” oraz
podczas spotkania organizowanego przez Urząd Dzielnicy Żoliborz „Dobre praktyki
i plany związane z rozwojem Lokalnego Systemu Wsparcia na rzecz rodzin na ternie
dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy”.

Główne działania:
analiza potrzeb placówek wsparcia dziennego,
rozwijanie architektury i wprowadzanie aktualizacji do systemu
monitoringu, testowanie funkcjonalności systemu,
wdrożenie systemu monitoringu, w tym m.in. przeprowadzenie szkoleń
informujących o systemie (12 szkoleń dla organizacji),
przeprowadzenie kampanii promocyjnej i informacyjnej o systemie,
utrzymanie systemu, w tym m.in. przyjmowanie zgłoszeń od organizacji,
administracja bazą kont, tworzenie cyklicznych raportów z systemu,
prowadzenie Help desk, wprowadzanie aktualizacji.
Najważniejsze rezultaty:
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,

IV. DZIAŁALNOŚĆ POZAPROJEKTOWA
DZIAŁANIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY
Z FIRMAMI I ORGANIZACJAMI
Wileńska Q Zmianom – Stowarzyszenie wraz z Galerią Wileńską oraz agencją
marketingową Mediadem zrealizowało w 2016 roku cykl 7 eventów edukacyjnych
dla dzieci. W trakcie eventów animatorzy Stowarzyszenia Q Zmianom proponowali
dzieciom rozmaite aktywności, które rozwijały zainteresowania naukowe
i ciekawość świata, stymulowały twórczość i inne funkcje poznawcze, a także
rozwijały umiejętności współpracy. Dzieci podczas eventów tworzyły proste
eksperymenty, poznawały świat wszystkimi zmysłami, rozwiązywały kreatywne
zagadki, tworzyły coś z niczego, grały w gry edukacyjne. Całość przedstawiona była
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w sposób atrakcyjny i przystępny dla małych dzieci dzięki wprowadzaniu zabaw
z użyciem gadżetów animacyjnych i gier ruchowych. Każde wydarzenie miało inne
hasło przewodnie, wokół którego zaplanowane były poszczególne aktywności,
m.in. „W pracowni Leonardo da Vinci”, „Czas na karnawał”, „Wiosenne kolekcje –
projektuj razem z nami”, „Eko-Praga”, „Mikołajki”. W 2016 roku w eventach
organizowanych przez Stowarzyszenie wzięło udział ponad pół tysiąca dzieci, które
animował zespół 24 wolontariuszy Q Zmianom.

Szkolenie dla pracowników RUCH MARKETING Sp. z o. o. – w marcu 2016
roku odbyło się szkolenie rozwijające umiejętności komunikacji interpersonalnej
dla managerów – pracowników firmy RUCH MARKETING. Szkolenie odbyło się
w ramach współpracy Stowarzyszenia z firmą RUCH MARKETING zapoczątkowanej
podczas zeszłorocznej akcji „Pobudzić do życia Wieleńską 13!”. W szkoleniu wzięło
udział 16 uczestników, którzy bardzo pozytywnie ocenili zarówno treść, jak i formę
szkolenia.

Animacje podczas Pikniku Rodzinnego dla Pracowników firmy
SKANSKA Property Poland Sp. z o.o. – w czerwcu 2016 wolontariusze
Stowarzyszenia przeprowadzili animacje dla dzieci podczas Pikniku Rodzinnego
dla pracowników firmy SKANSKA Property Poland. W ramach tego wydarzenia
Stowarzyszenie zorganizowało miniprzedszkole dla najmłodszych dzieci, w którym
maluchy mogły pobawić się z animatorkami, a także stoisko dla starszych dzieci,
na którym dzieci mogły odgadywać smaki świata podczas zabawy „Jaki to smak?”,
samodzielnie tworzyć zabawki ekologiczne, ozdobić własne Ekotorby, a także
zagrać w gry rozwijające ciekawość poznawczą na szachownicy Klanzy.

Spotkanie wigilijne dla pracowników SKANSKA Property Poland Sp.
z o. o. – w grudniu 2016 roku wolontariusze Stowarzyszenia zorganizowali
i przeprowadzili animacje świąteczne podczas spotkania wigilijnego
dla pracowników firmy SKANSKA Property Poland. Obecnych było ponad 120 osób,
które chętnie uczestniczyły w proponowanych aktywnościach – własnoręcznemu
tworzeniu oryginalnych upominków świątecznych: ozdobnych choinek
z prawdziwych szyszek, smakowitych pierniczków, czy oryginalnych kartek.
Aktywności były okazją do integracji zespołu pracowników firmy, a stworzone
przez nich upominki zostały przekazane starszym osobom z domu opieki.
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DZIAŁANIA REALIZOWANE W SZKOŁACH,
PRZEDSZKOLACH
Warsztat o emocjach dla przedszkolaków – we wrześniu 2016 roku trenerki
Stowarzyszenia przeprowadziły w przedszkolu Pooh Corner zajęcia
dla przedszkolaków „Zaczarowana Kraina Emocji – Wonderland of Emotions”.
Zajęcia prowadzone były w języku angielskim, a nasze trenerki wcieliły się w rolę
wróżek, które wraz z żyrafą Emo uczyły dzieci nazywania i rozpoznawania emocji
u siebie i innych. W zajęciach wzięło udział ponad 20 dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

i obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia odżywiania, syndrom DDA i DDD,
nie akceptują siebie i swojej przeszłości, mają trudności z kontrolą własnych emocji
i zachowania. Działania w ramach „Ktoś Cię słyszy…” skierowane zostały przede
wszystkim do osób, które potrzebują wsparcia terapeutów, lecz nie mają
możliwości finansowych, by korzystać z oferty terapii komercyjnej. Bezpośrednimi
odbiorcami programu „Ktoś Cię słyszy…” są więc osoby po 18 roku życia, znajdujące
się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, ze wszystkich grup społecznych
i zawodowych. W 2016 roku w programie uczestniczyły 63 osoby, które korzystały
z terapii prowadzonej w 3 nurtach (humanistycznym, poznawczo-behawioralnym
i psychodynamicznym), konsultacji psychologicznych i poradnictwa. Łącznie
w 2016 roku odbyło się 960 godzin terapii i konsultacji prowadzonych przez zespół
16 terapeutów i terapeutów-stażystów. Oprócz prowadzenia terapii działania
w programie obejmowały także popularyzację terapii, jako sposobu na radzenie
sobie z trudnościami, m.in., poprzez uczestnictwo naszych terapeutek w audycjach
radiowych. W 2016 roku w Radiu Warszawa odbyły się 3 audycje z udziałem
naszych terapeutek: „Depresja i terapia w Q Zmianom”, „Kryzysy małżeńskie” oraz
„Męskość- kobiecość”. Zespół terapeutów Stowarzyszenia regularnie uczestniczył
w grupowych superwizjach prowadzonych przez zewnętrznego specjalistę
z Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Ponadto terapeuci brali udział
w wewnętrznych szkoleniach rozwijających wiedzę i umiejętności, m.in.
„Wprowadzenie do teorii schematów”, „Kwestionariusz badania chroniczności
konfliktu w małżeństwie”.

Korepetycje – dzieci zamieszkujące kamienicę przy Wileńskiej 13 mogły wziąć

DZIAŁANIA REALIZOWANE NA WILEŃSKIEJ 13
Program psychoterapeutyczny: „Ktoś Cię słyszy…” – program realizowany
jest przez Stowarzyszenie od 2011 roku w odpowiedzi na potrzebę zapewnienia
profesjonalnego i wykwalifikowanego wsparcia psychologicznego osobom, które:
znalazły się w kryzysie życiowym (np. utraciły bliską osobę, nie mają pracy,
przeżywają rozpad związku), mają trudność w budowaniu trwałych i bliskich relacji,
czują się samotne, cierpią na depresję, zaburzenia osobowości, zaburzenia lękowe

udział w zorganizowanych specjalnie dla nich korepetycjach z języka angielskiego.
Zostały one zorganizowane w związku z potrzebami zgłaszanymi przez rodziców –
mieszkańców Wileńskiej 13. Wolontariusz Stowarzyszenia raz w tygodniu wspierał
dzieci w przygotowaniu prac domowych, utrwaleniu wiadomości z lekcji, a także
nadrobieniu zaległości. Nauka odbywała się także poprzez proste gry i zabawy
w języku angielskim. Korepetycje organizowane były w Siedzibie Stowarzyszenia
w okresie październik-grudzień 2016.
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Animacje podwórkowe – w wakacje, od czerwca do sierpnia 2016 odbywały się
podwórkowe gry i zabawy dla dzieci mieszkających w okolicach Wileńskiej 13.
Najmłodsi odwiedzający nasze podwórko mogli wziąć udział w zabawach
integracyjnych z chustą Klanzy, sprawdzić się w ramach rozgrywek gier
planszowych, tworzyć własne gry i zabawki, np. eko-kręgle, a także wziąć udział
w różnych innych aktywnościach: quizach, animacjach, łamigłówkach i zabawach
zręcznościowych. Animacje prowadzone były przez wolontariuszy Stowarzyszenia
Q Zmianom.
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