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Wstęp 

  
Szanowni Państwo,  

Przedkładamy sprawozdanie opisujące działania zrealizowane w 2014 roku przez Stowarzyszenie Q Zmianom.  

Był to dla nas rok jubileuszowy – obchodziliśmy 10-lecie istnienia – a jednocześnie rok intensywnej pracy, nowych wyzwań i nawiązywania partnerskiej współpracy z coraz 

większą liczbą organizacji, firm i instytucji. Niewątpliwie ważnym zwrotem w życiu Stowarzyszenia było wynajęcie lokalu w oficynie kamienicy przy ul. Wileńskiej 13 – naszej 

docelowej siedziby. Lokal wymagał gruntownej renowacji, dlatego podjęliśmy akcję „Pobudzić do życia Wileńską 13!”. Celem akcji jest przeprowadzenie remontu lokalu 

i późniejsze organizowanie w nim działań aktywizujących lokalną społeczność. Dzięki zaangażowaniu osób prywatnych, firm, mediów, a także członków zespołu Stowarzyszenia 

pozyskaliśmy środki finansowe i materiały niezbędne do rozpoczęcia remontu w 2015 roku . 

Nie poprzestaliśmy jednak na rozwoju instytucjonalnym naszej organizacji. W 2014 roku rozpoczęliśmy sześć nowych projektów: „System monitoringu”, „Program Aktywizacja 

i Integracja”, „Klub Ambitnego Gimnazjalisty”, „Ja odbiorca – Ja twórca”, „Uczyć się, ale z Pasją!”, a także wraz z kilkoma innymi organizacjami utworzyliśmy kolejne konsorcjum 

– „Razem z Ochotą”. Zrealizowaliśmy też kolejne edycje projektów „BAZA Baza Akcji Zintegrowanej Animacji”, „Tu Praga Waw Pl”, „Uczyć się, ale jak?”, „Nauczyciel w Nowej Roli”,  

„Ja – Młody Obywatel” i „Innowacyjne Programy Wychowawcze”. 

Rozwinęliśmy program psychoterapii w Q Zmianom – „Ktoś Cię Słyszy”, w ramach którego można skorzystać z terapii indywidualnej, grupowej oraz konsultacji psychologicznych. 

Obecnie współpracuje z nami zespół kilkunastu stałych terapeutów i stażystów, regularnie spotykający się na superwizje. 

Działaniom merytorycznym Stowarzyszenia towarzyszyła ich aktywna promocja, m. in. poprzez filmy prezentujące misję i działalność Q Zmianom, informowanie o aktualnych 

działaniach na portalu Facebook, artykuły publikowane w serwisach internetowych i prasie, udział w audycjach radiowych. 

 

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z naszych działań! 

Zespół Stowarzyszenia Q Zmianom 
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1. 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.  

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Warszawie (03-409) przy ul. Wileńskiej 

13, lokal 41. 

 

Statutowe działania Stowarzyszenia  

 

 

Władze  

W roku 2014  Zarząd Stowarzyszenia  działał  w  następującym składzie: 

 

Członkowie władz Stowarzyszenia nie otrzymali wynagrodzeń pieniężnych za 

pracę wykonywaną z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie.

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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Finanse 
 
Informacja finansowa stanowi oddzielne sprawozdanie. Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej w 2014 roku. 

  

Stowarzyszenie w 2014 roku otrzymało: 

 dotacje z Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawa na wykonanie zadań publicznych: „Innowacyjne Programy Wychowawcze”, „Ja – Młody Obywatel”, 

„Uczyć się, ale z Pasją!” 

 dotacje z Biura Polityki i Projektów Społecznych Miasta Stołecznego Warszawa na wykonanie zadań publicznych: „Baza Akcji Zintegrowanej Animacji”, „System 

monitoringu”, „Tu Praga Waw Pl”, „Razem z Ochotą” 

 dotację z Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawa na wykonanie zadania publicznego „Klub Ambitnego Gimnazjalisty” 

 dotację z Urzędu Pracy Miasta Stołecznego Warszawa na wykonanie zadania publicznego „Program Aktywizacja i Integracja” 

 dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wykonanie zadania publicznego „Ja odbiorca – Ja twórca” 

 dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego na wykonanie zadań publicznych: „Nauczyciel w Nowej Roli”, „Uczyć się, ale jak? Program Rozwojowy Praskich 

Szkół”, „Uczyć się, ale jak? Program Rozwojowy Szkół w Gminie Siennica” 

 dotację z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa na wykonanie zadania publicznego „Rozwój Q Zmianom” 

 dotacje od Stowarzyszenia Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych na wykonanie zadań realizowanych w ramach konkursu minigrantowego: „Razem 

Q Zmianom” i „Przystanek Q Zmianom” 
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2. PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ 
 

Działalność w roku sprawozdawczym 
 

W 2014 roku Stowarzyszenie prowadziło odpłatnie i nieodpłatnie działalność 

statutową. Nieodpłatnie prowadziliśmy w szczególności:  

 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  

 odpłatnie natomiast szkolenia, warsztaty, treningi oraz animacje podczas 

eventów rodzinnych. 

 

 
 

 

 

 
Personel Stowarzyszenia 
 

W 2014 roku współpracowaliśmy z 126 osobami. W głównej mierze byli to 

specjaliści zatrudniani na podstawie umów cywilnoprawnych oraz wolontariusze. 

Dwie osoby były zatrudnione na umowę o pracę (jedna na cały etat, jedna 

w wymiarze pół etatu). Poniższy wykres przedstawia strukturę osób 

współpracujących ze Stowarzyszeniem w 2014 roku. 
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Doskonalenie zawodowe pracowników i wolontariuszy 

Forma doskonalenia   Liczba 

uczestników 

Szkolenie wewnętrzne na temat mentoringu – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom 7 

Zasada równości szans ze względu na płeć w projektach PO KL – Regionalny Ośrodek EFS 6 

Warsztaty kształtowania umiejętności społecznych – szkolenie profilaktyczne – Stowarzyszenie KARAN 5 

Jak stosować Khan Academy w nauczaniu przedmiotów ścisłych? – Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń 5 

"Prove it" – Narzędzie podnoszenia wiedzy i umiejętności liderów NGO’s - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 1 

Animacja tańcem – Fundacja Inspirator 1 

Gra terenowa jako metoda aktywizacji obywatelskiej – Centrum Integracji Międzykulturowej 1 

Jak relacje z ludźmi prowadzą do porażki lub sukcesu? – warszawska grupa MeetPRO 1 

Konstruktywna komunikacja z innymi (model FUOK) – warszawska grupa MeetPRO 1 

Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym – Fundacja ETOH 1 

Letnia Szkoła Profilaktyki – doskonalenie kompetencji przyszłych lekarzy i studentów kierunków związanych z ochroną zdrowia w zakresie profilaktyki i terapii 
uzależnień behawioralnych, w tym problemowego i patologicznego hazardu – Fundacja "24 Godziny" 

1 

Mentoring Skills for Career Development – Grundtvig Course 1 

Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej 1 

Muzykoterapia. Profilaktyka i terapia muzyczna – Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości w Warszawie 1 

Seminarium upowszechniające wypracowane zasady zarządzania finansami w NGO – Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop-Klatka 1 

Sposoby na PROKRASTYNACJĘ – warszawska grupa MeetPRO 1 

Komunikacja z mediami –Stowarzyszenie Klon/Jawor 1 

Współpraca z biznesem – Federacja MAZOWIA 1 

Studium pedagogizacji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 

Szkolenie dla warszawskich organizacji pozarządowych z zakresu ochrony danych osobowych – GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), Biuro 
Ochrony oraz Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. 

1 

Szkolenie Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 1 

Szkoła Trenerów Biznesu – edycja 11 w ośrodku INTRA 1 

Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych – Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 1 

Zagrożenia cyberprzestrzeni – Zespół Ognisk Wychowawczych i Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka 1 

Zakres i zasady stosowania przepisów o zamówieniach publicznych i zasady konkurencyjności – Regionalny Ośrodek EFS 1 
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Walne Zebrania Członków 

W 2014 roku odbyło się jedno Walne Zebranie Członków. Zebranie miało miejsce 

4.06.2014, w jego trakcie 

 zaprezentowano efekty dotychczasowej pracy Stowarzyszenia,  

 zatwierdzono sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2013 rok,  

 ustalono plan działania na 2014 rok, w tym obchody 10-lecia Stowarzyszenia, 

 przyjęto nowe osoby w poczet Członków Stowarzyszenia.  

Podjęto także decyzję o skreśleniu z listy Członków osób, które przez dłuższy 

czas nie brały udziału w działaniach Stowarzyszenia. 

Odbiorcy działań Stowarzyszenia 

Od początku działalności Stowarzyszenie Q Zmianom dotarło ze swoimi 

programami do 15 395 dzieci, młodzieży i dorosłych, a tylko w roku 2014 do 

2 487 osób. 

 

 

 
Obszar działania Stowarzyszenia w 2014 roku 

W 2014 roku prowadziliśmy działania na terenie województwa mazowieckiego, 

odbyły się one w: 

 23 warszawskich szkołach podstawowych  

 9 warszawskich gimnazjach 

 1 warszawskim technikum 

 1 warszawskim liceum 

 5 szkołach z powiatu mińskiego 

 4 szkołach z gminy Nasielsk 

 3 szkołach z gminy Małkinia Górna 
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Partnerzy Stowarzyszenia w 2014 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 

 Portal zawinklem.pl 

 Serwis warszawa.pl 

 Fundacja Seriatim 

 Centrum Handlowe Wileńska 

 Skanska S. A. 

 Studenckie Koło Naukowe Biomechaniki i Inżynierii Biomechanicznej 

„Biomech” 

 Koło Naukowe Studentów Psychologii UKSW 

 

Partnerzy współtworzący konsorcja wraz ze 

Stowarzyszeniem w 2014 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 

 Spółdzielni Kooperatywy Pozarządowej 

 Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji 

 Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Pragi Północ 

 Forum Organizacji Praskich 

 

 

Nowa siedziba Stowarzyszenia – Wileńska 13 
 

W 2014 roku ze względu na rosnącą skalę działań naszej organizacji oraz stale 

powiększający się zespół, konieczne stało się znalezienie nowego miejsca na 

biuro i siedzibę Stowarzyszenia. Postanowiliśmy pozostać na Pradze Północ, 

z którą związało się wiele z naszych projektów i inicjatyw. W tym celu 

wynajęliśmy na preferencyjnych warunkach od Miasta St. Warszawy lokal nr 41 

w oficynie kamienicy przy ul. Wileńskiej 13. W tej nowej siedzibie Stowarzyszenia 

oprócz bieżącej pracy nad realizacją projektów planujemy utworzyć centrum 

aktywności społecznej – będziemy tu prowadzić niskopłatną terapią, otwarte 

szkolenia (m. in. warsztaty dla rodziców), zajęcia dla dzieci 

i młodzieży oraz inne działania wspierające lokalną społeczność. 
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Niestety lokal 41 został nam przekazany w stanie, który wymagał generalnego 

remontu. Jego koszt, m. in. ze względu na konieczność wypełnienia zaleceń 

konserwatora zabytków, przewyższał możliwości Stowarzyszenia. Dlatego 

rozpoczęliśmy akcję „Pobudzić do życia Wileńską 13!”, dzięki której otrzymaliśmy 

znaczące wsparcie w przygotowaniu lokalu do remontu. 

Osoby prywatne oraz firmy (m. in. Polskie Składy Budowlane, Praktiker, 

Danachem, Instal Comfort, TK Farby, Graast MB) w ramach pomocy przekazały 

nam materiały budowlane, takie jak gładzie, farby, płyty karton-gips, parkiet, 

elementy instalacji elektrycznej i inne. Ponadto, aktywnie pozyskując wsparcie 

dla naszej akcji, nawiązaliśmy współpracę z CH Wileńska i Grupą Skanska, dla 

których zorganizowaliśmy eventy z animacjami edukacyjnymi prowadzone przez 

trenerów i wolontariuszy Stowarzyszenia. Środki uzyskane w wyniku tej 

współpracy zostały przekazane na remont lokalu 41 przy Wileńskiej 13. 

W 2014 roku zatrudniliśmy architekta, przygotowaliśmy plan budowy, 

w tym plan wentylacji. Wszystkie plany zostały zatwierdzone przez 

rzeczoznawców, dzięki czemu mogliśmy ubiegać się o zgodę na remont. Po 

dłuższym oczekiwaniu otrzymaliśmy ją od Urzędu Dzielnicy Praga Północ m. st. 

Warszawy i konserwatora zabytków pod koniec grudnia.  

Działania promocyjne Stowarzyszenia w 2014 roku  
Promocję działań Stowarzyszenia w 2014 roku prowadziliśmy poprzez 

organizację seminariów, spotkań, imprez podwórkowych, aktywne uczestnictwo 

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

uczestnictwo w audycjach radiowych, spocie telewizyjnym oraz publikację 

własnych artykułów eksperckich, 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 2014 roku liczba fanów strony wzrosła ponad dwukrotnie), strony www 

Stowarzyszenia i poszczególnych projektów, współpraca z partnerami 

medialnymi: serwisem warszawa.pl i portalem zawinklem.pl. 
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Poniżej przedstawiamy wybrane działania 

promocyjne zrealizowane w 2014 roku: 

 
Akcja Pobudzić do życia Wileńską 13! wciąż trwająca inicjatywa rozpoczęta 

przez Q Zmianom, do której dołączyli liczni partnerzy: osoby prywatne firmy 

i organizacje. Celem akcji jest dostosowanie lokalu nr 41 przy Wileńskiej 13 do 

pełnienia funkcji centrum aktywności społecznej oraz siedziby Stowarzyszenia. 

W pierwszej kolejności zebranie materiałów i funduszy, potrzebnych do 

przeprowadzenia remontu. W ramach promocji akcji: 

 

 stworzyliśmy stronę internetową wilenska13.qzmianom.org – źródło 

aktualnych informacji o przebiegu akcji,  

 stworzyliśmy filmy promujące akcję, opublikowane na stronie : „Droga na 

Wileńską 13” o początkach lokalowych Stowarzyszenia i pomysłach na 

przyszłe działania na Wileńskiej 13 oraz żartobliwy „Pobudzić do życia 

Wileńską 13!” ukazujący mocno zaniedbany stan lokalu 

 zawiązaliśmy grupę na Facebooku, dzięki której wolontariusze 

mobilizują się do działania, gdy potrzebujemy ich pomocy, 

 zrealizowaliśmy z sukcesem projekt na portalu finansowania 

społecznościowego PolakPotrafi.pl – projekt wsparło finansowo 112 

osób, które nadal na bieżąco otrzymują informacje o postępach 

w remoncie lokalu, przy tej też okazji mecenat nad akcją objął senator 

Marek Borowski, 

 zaistnieliśmy medialnie – o pobudzaniu do życia Wileńskiej 13 i naszym 

Stowarzyszeniu ukazały się artykuły m. in. w Gazecie Wyborczej 

Stołecznej, Nowej Gazecie Praskiej, w serwisie warszawa.pl, na portalach 

zawinklem.pl, politykawarszawska.pl, wawalove.pl, wyemitowano 

audycje w Radiu dla Ciebie, Radiu Kolor, Polskim Radiu Czwórce oraz 

internetowym radiu Tu Praga. 

Dzięki tej akcji Stowarzyszenie uzyskało zarówno wsparcie finansowe 

i materialne, jak i większą rozpoznawalność, a Wileńska 13 zaistniała 

w świadomości mieszkańców Warszawy jako miejsce aktywizujące osoby 

z różnych środowisk do społecznego działania. 

 
VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych w ramach którego odbyły 

się: 

 

 Tydzień animacji podwórkowych na Wileńskiej 13 prowadzony 
z udziałem wolontariuszy, promujący aktywne metody pracy z dziećmi 
i młodzieżą stosowane przez Q Zmianom 

 

 

 Impreza sąsiedzka Razem Q Zmianom zorganizowana dla 
mieszkańców kamienicy przy Wileńskiej 13 i okolic, a także wszystkich 
chętnych do zapoznania się ze Stowarzyszeniem, celem imprezy była 
integracja Stowarzyszenia z mieszkańcami jako przyszłymi sąsiadami, 
relacja z wydarzenia ukazała się w programie telewizyjnym Kronika 
waw.pl(www.kronika.waw.pl/?q=razemqzmianomnawile%C5%84skiej1
3) 

http://www.kronika.waw.pl/?q=razemqzmianomnawile%C5%84skiej13
http://www.kronika.waw.pl/?q=razemqzmianomnawile%C5%84skiej13
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 Kiermasz zlepszejpółki.pl w Parku Praskim, podczas którego trenerzy 

i wolontariusze Stowarzyszenia prowadzili stoisko z grami 

edukacyjnymi, zabawami z chustą i szachownicą Klanzy, rozgrywkami 

gier planszowych i innymi animacjami edukacyjnymi. Wszyscy 

odwiedzający mogli także uzyskać informacje o aktualnej ofercie 

warsztatów dla rodziców, terapii i konsultacji psychologicznych 

w Stowarzyszeniu.  

 

 Przystanek Q Zmianom prowadzony w czasie „Pikniku Inicjatyw 

Obywatelskich” na Krakowskim Przedmieściu. Trenerzy i wolontariusze 

Stowarzyszenia promowali animacje kreatywne, prezentowali platformę 

e-learningową projektu „Uczyć się, ale z Pasją!” Przystankowi 

towarzyszyło emitowanie spotu zachęcającego do wsparcia akcji 

„Pobudzić do życia Wileńską 13!”. 

 

Minikonferencja edukacji medialnej w ramach projektu „Ja Odbiorca – Ja 

Twórca” zorganizowana na terenie Mediateki Start Meta w Warszawie. 

W wydarzeniu, poza uczestnikami projektu, wzięły udział szkoły zainteresowane 

podjęciem współpracy w następnym roku, studenci UKSW oraz absolwenci 

Szkoły Podstawowej nr 273. Minikonferencji towarzyszyła promocja 

elektronicznej publikacji o edukacji medialnej, powstałej w wyniku zrealizowania 

projektu. Publikację przekazano 80 warszawskim szkołom. 

 
Seminarium podsumowujące projekt „Nauczyciel w Nowej Roli”  odbyło się 

w maju w Małkini Górnej. Celem wydarzenia było upowszechnienie rezultatów 

projektu oraz zapewnienie wymiany poglądów i doświadczeń po zakończeniu 

realizacji I Etapu projektu na terenie Gminy Małkinia Górna. W seminarium wzięli 

udział przedstawiciele Gminy Małkinia Górna, Stowarzyszenia Q Zmianom, 

Stowarzyszenia STOP-KLATKA, a także dyrektorzy szkół i przedszkoli z całej 

gminy Małkinia Górna oraz nauczyciele uczestniczący w projekcie. 

 
Jubileusz 10-lecia istnienia Stowarzyszenia Q Zmianom W 2014 roku 

Stowarzyszenie obchodziło 10-lecie swojego istnienia i aktywnej działalności na 

rzecz wspierania osób w każdym wieku w ich osobistym rozwoju i dążeniu ku 

pozytywnym zmianom. Z tej okazji we wrześniu zorganizowaliśmy spotkanie 

jubileuszowe, prezentujące dotychczasowy dorobek Stowarzyszenia i plany na 

przyszłość. Naszymi gośćmi byli m. in. pan senator Marek Borowski, pani 

dyrektor Bożena Ragus (Szkoła Podstawowa nr 50), profesor Henryk Gasiul 

(UKSW). Wydarzenie stało się okazją do podziękowania naszym wieloletnim 

współpracownikom, partnerskim organizacjom i sympatykom Stowarzyszenia za 

wspólne inicjatywy i inspirację do kolejnych działań.  
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Dalsze plany 
W roku 2015 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 7-18 lat z terenu Pragi 
Północ 
Odbiorcy: dzieci w wieku 7-18 lat, mieszkające na 
warszawskiej Pradze-Północ (okolice ul. Brzeskiej, 
Ząbkowskiej, Targowej), zagrożone wykluczeniem 
społecznym oraz pozostające poza 
instytucjonalnym systemem wsparcia: 

„Ja – Młody Obywatel”  
w Warszawie 

Cel: zwiększenie aktywności obywatelskiej 
w społecznościach szkolnych 
Odbiorcy: uczniowie i uczennice oraz nauczyciele 
warszawskich szkół podstawowych  

„Ja odbiorca – Ja twórca” 
w Warszawie 

Cel: zwiększenie kompetencji medialnych wśród 
dzieci 
Odbiorcy: uczniowie i uczennice oraz 
wychowawcy klas V-VI warszawskich szkół 
podstawowych 

„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 

„Nauczyciel w Nowej Roli” 
w gminie Małkinia Górna, 
Nasielsk i powiat miński 

Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli/ek 
w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych 
uczniów i uczennic 
Odbiorcy: 112 nauczycieli i nauczycielek 
zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela 
z gmin wiejskich Małkinia Górna, Nasielsk 
i powiatu mińskiego 

„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 

Program Aktywizacja i 
Integracja – Q Zmianom 

Cel: kompleksowa pomoc osobom bezrobotnym, 
integracja społeczna, aktywizacja oraz 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
tychże osób 
Odbiorcy: osoby bezrobotne zamieszkałe na 
Pradze Północ i Pradze Południe 

„Razem z Ochotą”  
w Warszawie, Dzielnica 
Ochota 

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 
Odbiorcy: dzieci w wieku 6-18 lat, mieszkające na 
warszawskiej Ochocie, zagrożone wykluczeniem 
społecznym oraz pozostające poza 
instytucjonalnym systemem wsparcia 

„System monitoringu” 

Cel: stworzenie 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 

„Tu Praga Waw Pl” 
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 

„Uczyć się, ale jak?”  
w Gminie Siennica 

Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci 
z niskimi wynikami w nauce 
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Odbiorcy: uczniowie i uczennice klas V i VI szkół 
podstawowych w Gminie Siennica 

„Uczyć się, ale jak?”  
w Warszawie, Dzielnica 

Praga Północ 

Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci 
z niskimi wynikami w nauce 
Odbiorcy: uczniowie i uczennice klas V-VI SP nr 
258 i SP nr 50 w Warszawie 

„Uczyć się, ale z Pasją!” 
w Warszawie 

Cel: rozwijanie zainteresowań i kompetencji 
naukowych 
Odbiorcy: 160 gimnazjalistów z klas I-III 
Gimnazjum nr 15 im. gen. dyw. Stefana 
Roweckiego „Grota” w Warszawie 

 

Oprócz działań projektowych Stowarzyszenie planuje: 

 Kontynuować realizację działań w 35 placówkach oświatowych 

w Warszawie w ramach programu „Warszawski Model Wspomagania 

szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla 

obszarów metropolitarnych”. 

 Kontynuować współpracę z Centrum Handlowym Wileńska przy 

organizacji eventów dla dzieci. 

 Zakończyć remont lokalu nr 41 przy Wileńskiej 13 oraz zorganizować 

przeprowadzkę do nowej siedziby. 

 

3. DZIAŁALNOŚĆ PROJEKTOWA 

Baza Akcji Zintegrowanej Animacji 
 

Czas trwania: 1 czerwca 2013 – 31 grudnia 2014 

 

Projekt BAZA był realizowany przez konsorcjum organizacji: Stowarzyszenie 

Q Zmianom, Kościół Armii Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej, 

Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki Animacji Społecznej Praga Północ – GPAS, 

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, Stowarzyszenie Otwarte 

Drzwi – Świetlica, Stowarzyszenie dla Rodzin, Stowarzyszenie Praktyków Dramy 

STOP-KLATKA, Stowarzyszenie „Mierz Wysoko”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. 

 

CEL 

Głównym celem projektu „BAZA” było wyrównywanie szans edukacyjnych 

i społecznych dzieci w wieku 7-18 lat z obszaru Pragi Północ poprzez ich 

aktywizację oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych 

i niepublicznych w działaniach na rzecz dzieci i młodzieży. 

 

GŁÓWNE DZIAŁANIA 

Stowarzyszenie Q Zmianom w projekcie „BAZA” pełniło rolę Lidera projektu – 

było odpowiedzialne za koordynację, ewaluację i promocję. W ramach działań 

merytorycznych zrealizowaliśmy: 

 Warsztaty wspierające uczenie się przez całe życie dla klas I-VI szkół 

podstawowych i klas I-III gimnazjów  

 Weekendowe rozgrywki gier planszowych 

 

PROGRAM W LICZBACH  

 3 szkoły na terenie Pragi Północ: 

 Szkoła Podstawowa nr 73, Gimnazjum nr 31 i 32 

 173 uczniów i uczennic uczestniczących w warsztatach 

w szkole podstawowej  

 107 uczestników i uczestniczek warsztatów w gimnazjach 
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 143 osób uczestniczących w 23 spotkaniach weekendowych rozgrywek 

gier planszowych  

 fanpage projektu na portalu Facebook 

 
REALIZACJA PROJEKTU 
„BAZA” była pierwszym projektem realizowanym przez konsorcjum organizacji 

pozarządowych, instytucji publicznych i niepublicznych na Pradze Północ. Dzięki 

ich ścisłej współpracy powstał kompleksowy system wsparcia dla dzieci i 

młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. W efekcie, jak pokazała 

ewaluacja projektu, wśród uczniów nastąpił wzrost średniej ocen, wzrost 

wyników testu gimnazjalnego, wzrost frekwencji na lekcjach, wzrost umiejętności 

współpracy 

i chęci pomocy innym, a wśród organizacji i instytucji pracujących na Pradze 

Północ – wzrost jakości współpracy i liczby wspólnych inicjatyw. 

FINANSOWANIE PROGRAMU W ROKU 2014 

Wartość projektu: 102 400 zł 

KONTAKT  

Koordynatorka : Olga Wieczorek-Trzeciak; o.wieczorek@qzmianom.org  

Strony internetowe: www.facebook.com/BazaAkcji, www.praskieforum.org.pl

 

 

 

 

Innowacyjne Programy Wychowawcze 

Czas trwania: 1 kwietnia 2014 – 31 grudnia 2014 

CEL 

Głównym celem projektu było wsparcie społeczności klasowych (uczniów 

i wychowawców) warszawskich niepublicznych szkół podstawowych w realizacji 

innowacyjnych programów wychowawczych. 

GŁÓWNE DZIAŁANIA 

W ramach projektu Innowacyjne Programy Wychowawcze Stowarzyszenie 
Q Zmianom: 

 przeprowadziło rekrutację klas do projektu 
 przeprowadziło warsztaty dla klas potrzebujących wsparcia, 

poprzedzone konsultacjami z wychowawcami klas, które miały na celu 
zdiagnozowanie problemu oraz wspólne wybranie tematyki warsztatów 

 stworzyło oraz przekazało wychowawcom pisemne rekomendacje do 
dalszej pracy z klasą  

 przygotowało i wydało publikację dotyczącą innowacyjnych programów 
wychowawczych  

PROGRAM W LICZBACH  

 3 szkoły: Katolicka Szkoła Podstawowa nr 109, Społeczna Szkoła 
Podstawowa STO nr 100, Społeczna Szkoła Podstawowa STO nr 26  

 94 uczniów i uczennic uczestniczących w projekcie 
 9 autorskich scenariuszy warsztatów, dostosowanych do potrzeb klasy 
 9 pisemnych rekomendacji dla klas 
 publikacja zawierająca gotowe ćwiczenia do wykorzystania na godzinach 

wychowawczych; 
 100 odbiorców publikacji 

 

REALIZACJA PROJEKTU 

Projekt uzyskał rezultaty, które przyczyniły się do 

wsparcia innowacyjnych programów 

http://www.praskieforum.org.pl/
http://www.praskieforum.org.pl/
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wychowawczych w 9 klasach warszawskich szkół podstawowych. Trwałość tych 

rezultatów wzmocniona została poprzez nawiązanie współpracy  

z wychowawcami  i przekazanie im narzędzi do dalszej pracy z klasą. 

 

FINANSOWANIE PROGRAMU W ROKU 2014 

Wartość projektu: 30 000 zł 

 

KONTAKT 

Koordynatorka: Emilia Grabowska; e.grabowska@qzmianom.org 

 

 
 

Ja - Młody Obywatel 

Czas trwania: 1 kwietnia - 31 grudnia 2014 roku 

 

CEL 

Głównym celem projektu był rozwój postaw obywatelskich wśród uczniów 

i uczennic ze szkół podstawowych z rejonu m. st. Warszawy. 

 

 

GŁÓWNE DZIAŁANIA 

Stowarzyszenie Q Zmianom  w ramach projektu zorganizowało: 

 Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych: „Ja – Młody Obywatel” i „My 

– Młodzi Obywatele” 

 Zajęcia pozalekcyjne i realizację miniprojektów obywatelskich 
 

PROGRAM W LICZBACH 

 3 warszawskie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 209, Szkoła Podstawowa 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 223 i Szkoła Podstawowa nr 77 

 105 uczniów i uczennic klas IV-VI uczestniczących 

w programie edukacyjnym „Ja – Młody Obywatel” 

 71 uczniów i uczennic uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych 

 5 klas uczestniczących w projekcie, z czego 2 klasy integracyjne 

 2 czterogodzinne warsztaty dla każdej klasy: „Ja – Młody Obywatel”, 

 „My- Młodzi obywatele” 

 5 miniprojektów zrealizowanych przez dzieci 

w 3 warszawskich szkołach podstawowych 

 5 prezentacji podsumowujących miniprojekty 

REALIZACJA PROJEKTU 

Projekt „Ja – Młody Obywatel” jest realizowany przez Stowarzyszenie Q Zmianom 

od 2009 roku. W minionym roku rozszerzyliśmy program edukacyjny do 8 godzin 

i wzbogaciliśmy go o treści dotyczące Unii Europejskiej i różnorodności 

międzykulturowej. 

FINANSOWANIE PROGRAMU W ROKU 2014 

Wartość projektu: 18 759 zł 

KONTAKT  

Koordynatorka: Marta Matus; m.matus@qzmianom.org 

Strona internetowa: www.mlodyobywatel.org 

 

 

http://www.mlodyobywatel.org/
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Ja Odbiorca – Ja Twórca 

Czas trwania: 1 kwietnia 2014 – 31 grudnia 2014 

CEL 

Głównym celem projektu „Ja odbiorca – Ja twórca” było zwiększenie kompetencji 

medialnych wśród dzieci. Celami szczegółowymi projektu były: rozwinięcie 

umiejętności oceny wiarygodności informacji, zwiększenie umiejętności 

etycznego korzystania z nowych mediów, rozwój twórczości wśród dzieci, 

zwiększenie umiejętności nauczycieli z zakresu stymulowania dzieci do działań 

twórczych. 

GŁÓWNE DZIAŁANIA 

Stowarzyszenie Q Zmianom w projekcie „Ja odbiorca – Ja twórca” 

przeprowadziło: 

 Szkolenie dla nauczycieli „Trening twórczości” 

 Warsztaty edukacji medialnej i twórczej „Ja Odbiorca” i „Ja Twórca” dla 

uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej 

 Zajęcia pozalekcyjne „Medialni Twórcy” dla chętnych uczniów klas IV-VI 

 Minikonferencję Edukacji Medialnej  

 Ponadto Stowarzyszenie stworzyło scenariusze zajęć dla uczniów 

z zakresu edukacji medialnej (przekazane szkołom) oraz publikację 

o edukacji medialnej, którą udostępniono uczestnikom Minikonferencji 

i partnerom projektu 

 

 

               

 
 

 

PROGRAM W LICZBACH 

 1 szkoła objęta działaniem projektu: Szkoła Podstawowa nr 273 
 24 nauczycieli uczestniczących w szkoleniu „Trening twórczości” 
 73 uczniów i uczennic szkoły podstawowej uczestniczących 

w warsztatach edukacji medialnej i twórczej „Ja Odbiorca” 
i „Ja Twórca” 

 24 uczniów i uczennic uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych 
„Medialni Twórcy” 

 50 osób uczestniczących w Minikonferencji Edukacji Medialnej 
 36 uczniów i uczennic uczestniczących w 3 miniwarsztatach: z grafiki, 

z twórczości, edukacji medialnej 
 25 sztuk kompletów scenariuszy zajęć dla uczniów z zakresu edukacji 

medialnej, przekazanych szkole 
 140 sztuk papierowej publikacji o edukacji medialnej, rozdanej 

uczestnikom Minikonferencji oraz partnerom projektu 
 80 warszawskich szkół, które otrzymało elektroniczną publikację 

o edukacji medialnej 
 

REALIZACJA PROJEKTU 

Projekt „Ja Twórca – Ja Odbiorca” był zrealizowany we współpracy ze Szkołą 

Podstawową nr 273 oraz Biblioteką Publiczną im. Stanisława Staszica 

w Warszawie. Zajęcia „Medialni Twórcy” oraz Minikonferencję edukacji medialnej 

zrealizowano na terenie Mediateki Start Meta 

w Warszawie.  

 

W Minikonferencji, poza uczestnikami projektu, brały udział także szkoły 

zainteresowane podjęciem współpracy w następnym roku, studenci UKSW, 

a także absolwenci Szkoły Podstawowej nr 273. Liczba odbiorców wydarzeń 

kulturalnych i edukacyjnych wyniosła 797 osób. 

 

FINANSOWANIE PROGRAMU W ROKU 2014 

Wartość projektu: 33 154 zł 

 

KONTAKT  

Koordynatorka: Anna Szczepańska; a.szczepanska@qzmianom.org 
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Klub Ambitnego Gimnazjalisty 

Czas trwania:  1 kwietnia 2014 - 31 grudnia 2014 
 

CEL 

Głównym celem projektu „Klub 

Ambitnego Gimnazjalisty” było 

zapewnienie dzieciom 

i młodzieży Gimnazjum nr 32 

warunków do zrównoważonego 

rozwoju oraz ułatwionego dostępu 

do różnych bezpłatnych form 

spędzania wolnego czasu.  

 

GŁÓWNE DZIAŁANIA 

 Ze względu na specyfikę grupy, monitorowano uczestnictwo młodzieży 

w zajęciach, dbano o uzyskiwanie zgód oraz 

o frekwencję 

 Zorganizowano warsztaty, mające na celu rozwijanie umiejętności 

osobistych wśród uczniów gimnazjum 

 We współpracy z nauczycielami zorganizowano fakultety 

z przedmiotów, sprawiających uczniom trudności 

 Zorganizowano zajęcia sportowo rekreacyjne, w ramach których odbyło 

się 5 wycieczek 

 

PROGRAM W LICZBACH 

 220 uczniów i uczennic Gimnazjum nr 32  

 26 trzygodzinnych warsztatów dla młodzieży 

 5 wycieczek 

  

REALIZACJA PROJEKTU 

„Klub Ambitnego Gimnazjalisty” powstał, ponieważ potrzebowała go szkoła. 

Wspólnie z Dyrekcją Gimnazjum nr 32 napisano projekt, który był dostosowany 

do potrzeb uczniów. „Klub Ambitnego Gimnazjalisty” realizowany był głównie na 

terenie Gimnazjum nr 32 im. Adama Asnyka (Warszawa, ul. Otwocka 3). Część 

zajęć obejmowała tereny wokół szkoły, a także inne miejsca na terenie Warszawy 

(Park Linowy Bielany, Fabryka Czekolady LOTTE Wedel, Wydział Fizyki 

Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Techniki, Cmentarz Powązkowski, czy 

Świetlica Socjoterapeutyczna Mały Książę). Łącznie do projektu zgłosiło się 220 

uczniów 

i uczennic (głównie z Gimnazjum nr 32). 

 
FINANSOWANIE PROGRAMU W ROKU 2014 

Wartość projektu: 17 833 zł 

 

KONTAKT 

Koordynatorka: Karolina Machul; k.machul@qzmianom.org 

 

 

Nauczyciel w Nowej Roli 
 

Czas trwania: 1 lipca 2013 – 31 maja 2015 

CEL 

Głównym celem projektu jest podniesie kompetencji 112 nauczycieli/ek z gmin 

wiejskich Małkinia Górna, Nasielsk, powiatu mińskiego w zakresie rozwijania 

kompetencji kluczowych uczniów i uczennic. Projekt realizuje Stowarzyszenie 

Q Zmianom w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Praktyków Dramy STOP-

KLATKA oraz Gminą Małkinia Górna. 

GŁÓWNE DZIAŁANIA 

Stowarzyszenie Q Zmianom w ramach projektu „Nauczyciel 

w Nowej Roli” w 2014 roku zrealizowało następujące działania: 
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 organizacja i przeprowadzenie warsztatów doskonalących dla 

nauczycieli 

 opublikowanie kompendium wiedzy dotyczącej rozwijania kompetencji 

kluczowych uczniów i uczennic – publikacja opracowana została 

w konsultacji z uczestnikami programu  

 organizacja seminarium podsumowującego pierwszą edycję projektu 

 rekrutacja uczestników do drugiej edycji projektu 

PROGRAM W LICZBACH 

 130 osób uczestniczących w warsztatach doskonalących dla nauczycieli: 

125 kobiet i 5 mężczyzn 

 8 grup warsztatowych: 3 w Małkini Górnej, 1 w Dębe Wielkie, 1 

w Mrozach, 2 w Cieksynie (gmina Nasielsk) i 1 w Żakowie (powiat 

miński) 

 4 artykuły w ramach publikacji 

 1 seminarium podsumowujące 

 45 osób uczestniczących w seminarium: 44 kobiet i 1 mężczyzna 

 3 prelegentów podczas seminarium 

 

 

 

REALIZACJA PROJEKTU 

Projekt „Nauczyciel w nowej roli” jest realizowany w terminie od 1 lipca 2013 do 

31 maja 2015 roku. W 2014 roku przeprowadzono 

warsztaty doskonalące dla nowych grup nauczycieli, rozwijające ich umiejętności 

zastosowania aktywizujących metod nauczania, mnemotechnik, metod pracy 

wychowawczej, elementów dramy oraz umiejętności wykorzystania ICT na 

lekcjach. Zorganizowano także seminarium podsumowujące I Etap projektu 

w Małkini Górnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANSOWANIE PROGRAMU W ROKU 2014 

Wartość projektu: 181 314zł 

KONTAKT 

Koordynatorka: Barbara Pietrzak; b.pietrzak@qzmianom.org 

Strona internetowa: www.nauczycielwnowejroli.org  

 

http://www.nauczycielwnowejroli.org/
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Program Aktywizacja i Integracja 
 

Czas trwania: 1 września 2014 roku - 31 października 2014 

CEL 

Celem głównym działań w „Programie Aktywizacja i Integracja” była integracja 

społeczna, aktywizacja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób 

bezrobotnych.  

GŁÓWNE DZIAŁANIA 

 Grupowe zajęcia warsztatowe, grupowe poradnictwo specjalistyczne dla 

bezrobotnych objętych programem 

 Indywidualne poradnictwo specjalistyczne dla bezrobotnych objętych 

programem 

PROGRAM W LICZBACH 

 54 bezrobotnych, którzy wzięli udział w warsztatach 

i poradnictwie indywidualnym 

 57 bilansów i rekomendacji do dalszej pracy 

REALIZACJA PROJEKTU 

Zajęcia prowadzone w ramach projektu dopasowano do indywidualnych potrzeb 

każdej grupy uczestników – ich scenariusze powstawały na bieżąco i były 

odpowiedzią na aktualne potrzeby i możliwości danej grupy. W wyniku podjętych 

działań, wśród bezrobotnych objętych programem, zaobserwowano wzrost: 

umiejętności i kompetencji społecznych, umiejętności poruszania się po rynku 

pracy i kształtowania kariery zawodowej ,a także samooceny i umiejętności 

pokonywania własnych barier i ograniczeń.  

FINANSOWANIE PROGRAMU W ROKU 2014 

Wartość projektu: 63 840 zł 

KONTAKT 

Koordynatorka: Justyna Postek; j.postek@qzmianom.org 

 

Przystanek Q Zmianom 
 

Czas trwania: 1 września 2014 - 20 września 2014 

CEL 

Głównym celem „Przystanku Q Zmianom” była prezentacja działań 

Stowarzyszenia i zachęcenie do aktywnego włączenia się w nie. Celami 

szczegółowymi projektu były: rozwój umiejętności poznawczych i społecznych 

w grach i zabawach edukacyjnych, integracja uczestników „Pikniku Inicjatyw 

Obywatelskich” dzięki animacjom w przestrzeni publicznej, promowanie 

aktualnych projektów edukacyjnych Stowarzyszenia. 

GŁÓWNE DZIAŁANIA 

Podczas „Pikniku Inicjatyw Obywatelskich” Stowarzyszenie zorganizowało 

stoisko „Przystanek Q Zmianom”, przy którym odbywały się: 

 animacje wykorzystujące narzędzia internetowe, rozwijające myślenie 

twórcze i inne umiejętności poznawcze i społeczne 

 gra edukacyjna "Czy to prawda?" dla dzieci 

z wykorzystaniem szachownicy Klanzy - zadania gry dostarczały 

ciekawostek ze świata nauki 

 zabawy z chustą Klanzy 

 

PROGRAM W LICZBACH 

 ponad 150 osób odwiedzających „Przystanek Q Zmianom” 
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 ponad 100 osób aktywnie uczestniczących w animacjach 

 ponad 30 dzieci i młodzieży uczestniczących w grze "Czy to prawda?" 

i zabawach z chustą Klanzy w przestrzeni wspólnej OFIP 

 20 osób rozwiązujących zadania poznawcze na Przystanku 

 5 wolontariuszy zdobywających doświadczenie w prowadzeniu animacji 

edukacyjnych na „Przystanku Q Zmianom” 

 

REALIZACJA PROJEKTU 

Projekt został zrealizowany przy współpracy ze Stowarzyszeniem Biuro Obsługi 

Ruchu Inicjatyw Społecznych podczas „Pikniku Inicjatyw Obywatelskich”. Dzięki 

przeprowadzonym działaniom uczestnicy pikniku zapoznali się ze sposobami 

rozwijania myślenia twórczego i innych umiejętności poznawczych oraz 

społecznych, 

a także dowiedzieli się więcej o działalności Stowarzyszenia.  

 

FINANSOWANIE PROGRAMU W ROKU 2014 

Wartość projektu: 1 540 zł 

 

KONTAKT 

 

Koordynatorka: Karolina Machul; k.machul@qzmianom.org 

 

 

 

Razem Q Zmianom 
 

Czas trwania: 1 września 2014 - 12 września 2014 

CEL 

Głównym celem projektu „Razem Q Zmianom”, zrealizowanego 

w ramach „Tygodnia Obywatelskiego”, była aktywizacja i integracja społeczności 

lokalnej Pragi Północ - zarówno mieszkańców pomiędzy sobą, jak i z naszym 

Stowarzyszeniem. Dodatkowym celem było wzmocnienie wśród wolontariuszy 

Stowarzyszenia umiejętności prowadzenia animacji dla dzieci, młodzieży 

i dorosłych. 

GŁÓWNE DZIAŁANIA 

W ramach projektu „Razem Q Zmianom” Stowarzyszenie zorganizowało: 

 trzygodzinne szkolenie dla wolontariuszy, dotyczące prowadzenia gier 

i zabaw animacyjnych 

 animacje dla dzieci i młodzieży z podwórka przy ul. Wileńskiej 13 i okolic 

 imprezę podwórkową „Razem Q Zmianom" w przestrzeni praskiego 

podwórka kamienicy przy Wileńskiej 13 

 wystawę zdjęć przedstawiającą działania Stowarzyszenia dla Warszawy 

 stworzenie „Kącika zieleni” w przestrzeni podwórka kamienicy przy 

ul. Wileńskiej 13. 

PROGRAM W LICZBACH 

 ponad 25 osób aktywnie uczestniczących w animacjach 

i innych działaniach projektu 

 9 wolontariuszy biorących udział w szkoleniu 

i prowadzących animacje 

 4 dni dwugodzinnych animacji dla dzieci i młodzieży (głownie w wieku 

5 – 12 lat) 

 50 osób biorących udział w imprezie podwórkowej 
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 spot o „Razem Q Zmianom” w programie telewizyjnym Kronika waw.pl 

(http://www.kronika.waw.pl/?q=razem-q-zmianom-na-

wile%C5%84skiej-13) 

 

REALIZACJA PROJEKTU 

Przeprowadzenie przez Stowarzyszenie projektu „Razem Q Zmianom” 

przyczyniło się do zwiększenia poczucia wspólnotowości mieszkańców, pomocy 

w integracji społeczności. Spowodowało aktywizację mieszkańców dzięki ich 

włączeniu się w działania proponowane przez Stowarzyszenie, 

m. in. w tworzenie kąciku zieleni w podwórku Wileńskiej 13.  

FINANSOWANIE PROGRAMU W ROKU 2014 

Wartość projektu: 3 000zł 

KONTAKT 

Koordynatorka: Anna Szabuńko; a.szabunko@qzmianom.org  

 

Rozwój Q Zmianom 
Czas trwania: 1 listopada 2014 - 31 grudnia 2014 

CEL 

Głównym celem zadania było wzmocnienie rozwoju Stowarzyszenia pod 

względem infrastruktury poprzez wsparcie remontu lokalu stanowiącego nową 

siedzibę Stowarzyszenia. 

GŁÓWNE DZIAŁANIA 

 Dostosowanie lokalu 41 przy ul. Wileńskiej 13 do wymogów PPOŻ i BHP 

PROGRAM W LICZBACH 

 1 zatwierdzony przez rzeczoznawców projekt remontu lokalu 

 1 projekt instalacji wentylacyjno-nawiewna oraz zakup instalacji 

 8 lamp do lokalu 

REALIZACJA PROJEKTU 

W ramach projektu rozpoczęto działania mające na celu podniesienie jakości 

lokalu użytkowego nr 41 przy Wileńskiej 13 zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Dzięki temu w 2015 roku będzie możliwy generalny remont lokalu 

 i otwarcie nowej siedziby Stowarzyszenia. 

FINANSOWANIE PROGRAMU W ROKU 2014 

Wartość projektu: 10 000 zł 

KONTAKT 

Koordynatorka: Anna Szczepańska;  a.szczepanska@qzmianom.org 

 

 

http://www.kronika.waw.pl/?q=razem-q-zmianom-na-wile%C5%84skiej-13
http://www.kronika.waw.pl/?q=razem-q-zmianom-na-wile%C5%84skiej-13
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Razem z Ochotą 

Czas trwania: 10 lipca 2014 – 30 września 2016 

Projekt „Razem z Ochotą” jest realizowany przez Konsorcjum Organizacji: 

Stowarzyszenie Q Zmianom, Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania 

Aktywności Dzieci „Szansa”, Fundację im. Marii Grzegorzewskiej, Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci, Fundację Kagi, Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania 

Narkomanii w Warszawie. 

CEL 

Głównym celem projektu „Razem z Ochotą” jest wzmocnienie Lokalnego Systemu 

Wsparcia na warszawskiej Ochocie. W 2014 roku priorytetowym zadaniem było 

nawiązanie i utrzymanie dobrej, skutecznej współpracy ze szkołami i gimnazjami. 

GŁÓWNE DZIAŁANIA 

Stowarzyszenie Q Zmianom w ramach projektu „Razem z Ochotą”  

w 2014 roku było odpowiedzialne za zorganizowanie: 

 Warsztatów i miniprojektów rozwijających umiejętności uczenia się 

 Khan Academy, wykorzystującej platformę edukacyjną „Akademia 

Khana” i umożliwiającej dzieciom we własnym tempie zgłębianie wiedzy 

z matematyki – wyrównując tym samym ich zaległości  

 Mentoringu, mającego na celu usprawnienie funkcjonowania rodzin 

zrekrutowanych na podstawie rozmów z pedagogami szkolnymi 

 Korepetycji specjalistycznych z matematyki dla uczniów 

i uczennic zrekrutowanych wspólnie ze szkołą, przy udziale pedagoga.   

Ponadto Stowarzyszenie Q Zmianom przeprowadziło ewaluację wszystkich 

działań w projekcie.  

PROGRAM W LICZBACH 

 2 szkoły: Szkoła Podstawowa nr 152, Gimnazjum nr 17 

 290 osób będących odbiorcami projektu  

 17 uczniów i uczennic uczestniczących w warsztatach rozwijających 

umiejętności uczenia się 

 7 uczniów i uczennic uczestniczących w miniprojektach rozwijających 

umiejętności uczenia się 

 14 uczniów i uczennic biorących udział w Khan Academy 

 1 rodzina objęta programem mentoringu 

 4 osoby (2 uczniów i 2 uczennice) uczestniczące w korepetycjach 

z matematyki 

 

REALIZACJA PROJEKTU 

Większość zajęć prowadzonych w ramach 

projektu „Razem z Ochotą” dawała 

możliwość rozwoju kompetencji 

społecznych. Na podstawie wyników 

ewaluacji projektu stwierdzono, że zajęcia 

dla dzieci i młodzieży dawały szansę na 

reintegrację z grupą rówieśniczą. 

W przypadku zajęć dla rodziców i rodzin, 

przeprowadzone działania przyczyniły się 

do poprawy relacji pomiędzy dziećmi 

i rodzicami.  

FINANSOWANIE PROGRAMU W ROKU 

2014 

 

Wartość projektu: 34 490 zł 

 

KONTAKT 

Koordynatorka: Emilia Grabowska; e.grabowska@qzmianom.org 

Strona internetowa: www.razemzochota.org  

 
 

http://www.razemzochota.org/
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System Monitoringu 
 
Czas trwania: 12 czerwca 2014 – 31 grudnia 2014 

 

CEL 

Celem głównym projektu było zapewnienie stałego dostępu do informatycznego 

systemu gromadzenia danych i ich analizy we wszystkich działających na terenie 

m.st. Warszawy placówkach wsparcia dzieci i rodzin. W tym projekcie szczególnie 

uwzględniono placówki wsparcia dziennego. 

 

GŁÓWNE DZIAŁANIA 

W ramach projektu „Systemu Monitoringu” Stowarzyszenie 

Q Zmianom przeprowadziło następujące działania: 

 analizę potrzeb placówek wsparcia dziennego 

 stworzenie systemu monitoringu 

 przetestowanie funkcjonalności systemu 

 wdrożenie systemu monitoringu 

 

PROGRAM W LICZBACH 

 5 konsorcjów biorących udział w projekcie: MY Targówek, Lokalny 

System Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym, Partnerstwo dla Dzieci 

Pragi Południe, TU Praga Waw Pl, BAZA Akcji Zintegrowanej Animacji 

 1 nowy system monitoringu wraz z regulaminem i instrukcją 

użytkownika systemu 

 1 udoskonalony system monitoringu 

 1 szkolenie informacyjne o systemie 

 3 prezentacje multimedialne promujące system monitoringu 

 

REALIZACJA PROJEKTU 

Przygotowane narzędzie ułatwi pracę konsorcjom i organizacjom opiekującym 

się dziećmi. Zaplanowano wiele udogodnień, które w przyszłości wpłyną na 

efektywniejsze zarządzanie organizacjami i bardziej celowe kierowanie pomocy. 

 

 

FINANSOWANIE PROGRAMU W ROKU 2014 

 

Wartość projektu: 99 800 zł 

 

KONTAKT 

Koordynatorka: Olga Wieczorek-Trzeciak; o.wieczorek@qzmianom.org 

Strona internetowa:  www.baza-monitorujaca.pl  

 

Tu Praga Waw.Pl 
Czas trwania: 1 sierpnia 2013 – 30 czerwca 2015 

CEL 

Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 

i społecznych dzieci w wieku 7- 18 lat zamieszkujących obszar „sieci społecznej" 

wokół Szkoły Podstawowej nr 127 i Gimnazjum nr 30 

w Warszawie. „Tu Praga Waw Pl” jest inicjatywą konsorcjum organizacji 

pozarządowych działających na terenie Pragi Północ, 

w tym Stowarzyszenia Q Zmianom oraz instytucji wspierających. 

GŁÓWNE DZIAŁANIA 

Stowarzyszenie Q Zmianom w ramach projektu „Tu Praga Waw. Pl” 

przeprowadziło: 

 Warsztaty wspierające uczenie się u dzieci z klas V szkoły podstawowej 

 Warsztaty rozwijające zainteresowania „Czy to prawda?”, organizowane 

w świetlicach na terenie Pragi Północ 

PROGRAM W LICZBACH 

 2 szkoły: Szkoła Podstawowa nr 127 i Gimnazjum nr 30 

 3 świetlice: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Klub Alternatywny „Caritas”, 

Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci 

http://www.baza-monitorujaca.pl/
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 12 klas biorących udział w warsztatach wspierających uczenie się przez 

całe życie 

 172 uczniów i uczennic biorących udział w warsztatach wspierających 

uczenie się przez całe życie 

 6 grup dzieci w świetlicach 

biorących udział w zajęciach „Czy 

to prawda?” 

 104 dzieci biorących udział w 

zajęciach „Czy to prawda?” 

 

REALIZACJA PROJEKTU 

Podczas warsztatów realizowanych w 

ramach projektu uczestnicy rozwinęli swoje 

umiejętności motywowania się do nauki, 

wyznaczania celu 

i planowania uczenia się oraz stosowania 

mnemotechnik.  

W wyniku zajęć w świetlicach dzieci w 

aktywny sposób poszerzyły swoją wiedzę m. 

in. na temat fotografii, innych państw i kultur, 

działania ludzkich zmysłów, a także 

uczestniczyły w przeprowadzaniu prostych 

eksperymentów chemicznych. 

FINANSOWANIE PROGRAMU W ROKU 2014 

Wartość projektu: 42 750 zł 

KONTAKT 

Koordynatorka: Marta Matus; m.matus@qzmianom.org  

Strona internetowa: www.tupraga.waw.pl

 

Uczyć się, ale jak? - Program Rozwojowy Praskich 

Szkół 

Czas trwania: 1 stycznia 2014 – 31 maja 2015 

 

CEL 

Głównym celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych 

spowodowanych różnicami w statusie społeczno-ekonomicznym wśród uczniów 

szkół podstawowych na warszawskiej Pradze Północ. Projekt realizowany jest 

w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa. 

 

GŁÓWNE DZIAŁANIA 

Stowarzyszenie Q Zmianom w ramach projektu „Uczyć się, ale jak?” zrealizowało: 

 wprowadzenie Szkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego,  

 warsztaty edukacyjno-doradcze, rozwijające umiejętności potrzebne do 

efektywnego uczenia się i sukcesu zawodowego 

 zajęcia indywidualne wspierające uczniów o szczególnych potrzebach 

edukacyjnych 

 lekcje w Centrum Nauki Kopernik dla uczniów 

o szczególnych potrzebach edukacyjnych 

 

PROGRAM W LICZBACH 

 

 2 szkoły: Szkoła Podstawowa nr 50 w Warszawie i Szkoła Podstawowa 

nr 258 w Warszawie 

 10 nauczycieli biorących udział w opracowywaniu Szkolnego Systemu 

Doradztwa Zawodowego 

 377 uczniów i uczennic uczestniczących w warsztatach edukacyjno-

doradczych 

 28 uczniów i uczennic biorących udział w zajęciach indywidualnych 

 28 uczniów i uczennic uczestniczących w lekcjach w Centrum Nauki 

Kopernik 

 

http://www.tupraga.waw.pl/
http://www.tupraga.waw.pl/
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REALIZACJA PROJEKTU 

Była to już kolejna edycja realizowanego od 2011 roku projektu „Uczyć się, ale 

jak?”, współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Tym 

razem w projekcie udział wzięły szkoły z warszawskiej Pragi, działania projektu 

poszerzono o stworzenie i wdrożenie Szkolnego Systemu Doradztwa 

Zawodowego, a w program warsztatów dla uczniów klas VI włączono elementy 

doradztwa edukacyjno-zawodowego. W 2014 roku program „Uczyć się, ale jak?” 

został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. 

 

FINANSOWANIE PROGRAMU W ROKU 2014 

Wartość projektu: 310 549 zł 

 

KONTAKT 

Koordynatorka: Olga Wieczorek-Trzeciak; o.wieczorek@gzmianom.org 

Strona internetowa: www.jaksieuczyc.org

 

 

Uczyć się, ale jak? - Program Rozwojowy Szkół 
w Gminie Siennica 
 
Czas trwania: 1 stycznia 2014 – 31 maja 2015 

 

CEL 

Głównym celem projektu było zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych 

spowodowanych różnicami w statusie społeczno-ekonomicznym wśród uczniów 

szkół podstawowych w Starogrodzie, Żakowie, Siennicy i Grzebowilku. Projekt 

realizowany jest w partnerstwie z Gminą Siennica. 

 

 
 
GŁÓWNE DZIAŁANIA 

Stowarzyszenie Q Zmianom w ramach projektu „Uczyć się, ale jak?” zrealizowało: 

 wprowadzenie Szkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 

 warsztaty edukacyjno-doradcze, rozwijające umiejętności potrzebne do 

efektywnego uczenia się i sukcesu zawodowego 

 zajęcia indywidualne, wspierające uczniów o szczególnych potrzebach 

edukacyjnych 

 lekcje w Centrum Nauki Kopernik dla uczniów o szczególnych 

potrzebach edukacyjnych 

 

PROGRAM W LICZBACH 

 4 szkoły podstawowe: w Starogrodzie, Żakowie, Siennicy 

i Grzebowilku 

 11 nauczycieli biorących udział w opracowywaniu Szkolnego Systemu 

Doradztwa Zawodowego 

 124 uczniów i uczennic, uczestniczących w warsztatach edukacyjno-

doradczych 

 50 uczniów i uczennic biorących udział w zajęciach indywidualnych 

 32 uczniów i uczennic uczestniczących w lekcjach w Centrum Nauki 

Kopernik 

 

  

 

 

 

http://www.jaksieuczyc.org/
http://www.jaksieuczyc.org/
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REALIZACJA PROJEKTU 

Ta edycja projektu „Uczyć się, ale jak?” została zrealizowana we współpracy ze 

szkołami podstawowymi w Starogardzie, Żakowie, Siennicach i Grzebowilku, 

które po raz pierwszy uczestniczyły w tego rodzaju programie. Zakres 

merytoryczny zrealizowanych działań był  podobny do działań edycji projektu 

„Uczyć się, ale jak? – Program Rozwojowy Praskich Szkół”. 

 

 
 

FINANSOWANIE PROGRAMU W ROKU 2014 

Wartość projektu: 266 700 zł 

KONTAKT 

Koordynatorka: Barbara Pietrzak; b.pietrzak83@gmail.com 

Strona internetowa: www.jaksieuczyc.org

 

 

 

Uczyć się, ale z Pasją! 

 

Czas trwania: 1 kwietnia 2014 – 31 grudnia 2014 

 

CEL 
Celem projektu „Uczyć się, ale z Pasją!” było rozwijanie zainteresowań 

i kompetencji naukowych młodzieży gimnazjalnej w Warszawie. 

 
GŁÓWNE DZIAŁANIA 

 

Stowarzyszenie Q Zmianom w ramach tego projektu zorganizowało: 

 Warsztaty „Uczyć się z pasją!” dla I i II klas szkoły gimnazjalnej, 

wspierające młodzież w efektywnym uczeniu się 

 Szkolenie dla kadry pedagogicznej „Uczyć  z pasją!” 

 „Tydzień ciekawości” i zajęcia miniprojektowe dla młodzieży 

 Cykl wykładów „Bitwa na pytania”, pogłębiających zainteresowania 

naukowe i pozanaukowe młodzieży oraz rozwijających ich umiejętności 

zadawania pytań i  argumentowania 

 

PROGRAM W LICZBACH 

 

 159 uczniów i uczennic, którzy wzięli udział w warsztatach „Uczyć się 

z Pasją!”  

 11 nauczycieli, którzy wzięli udział w szkoleniu „Uczyć z Pasją!” 

 12 lekcji poprowadzonych w „Tygodniu Ciekawości” 

 35 uczniów biorących udział w zajęciach miniprojektowych 

 3 miniprojekty 

 3 spotkania w cyklu „Bitwa na pytania” 

 64 uczestników biorących udział w cyklu wykładów „Bitwa na pytania” 

 Platforma e-learningowa „Uczyć się, ale z Pasją!” i 89 założonych na niej 

kont użytkowników  

 
 

http://www.jaksieuczyc.org/
http://www.jaksieuczyc.org/
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REALIZACJA PROJEKTU 

W projekcie „Uczyć się, ale z Pasją!” wzięli udział uczniowie 

i uczennice oraz kadra pedagogiczna Gimnazjum nr 15 

w Warszawie. Jak pokazały wyniki ewaluacji projektu, w efekcie 

przeprowadzonych zajęć nastąpił rozwój twórczości wśród młodzieży, wzrost ich 

kompetencji emocjonalnych i społecznych oraz wśród nauczycieli – wzrost 

znajomości i umiejętności stosowania metod rozwijających zainteresowania 

naukowe. 

 

FINANSOWANIE PROGRAMU W ROKU 2014 

Wartość projektu: 37 551,64 zł  

 

KONTAKT 

 

Koordynatorka: Anna Szabuńko; a.szabunko@qzmianom.org 

Strona internetowa: www.qzmianom.org/alezpasja 

 

 

4 . DZIAŁANIA REALIZOWANE W SZKOŁACH, 

PRZEDSZKOLACH 

 

 Doradztwo  zawodowe  grupowe i  indywidualne 
W ramach projektu „Nowoczesna i przyjazna szkoła w gminie Stare Babice" 

Stowarzyszenie Q Zmianom zorganizowało warsztaty grupowe oraz zajęcia 

indywidualne dla uczniów i uczennic z Zespołu Przedszkolno-Szkolnego 

w Borzęcinie Dużym. Celem warsztatów była diagnoza zainteresowań uczniów 

i ich zdolności, a także planowanie i stawianie celów. W czterogodzinnych 

warsztatach grupowych wzięło udział 49 uczniów i uczennic, podzielonych na 

5 grup. Celem konsultacji indywidualnych było dalsze ćwiczenie umiejętności 

stawiania celów i planowania, diagnoza preferencji zawodowych oraz ustalanie 

ścieżki edukacyjno-rozwojowej. W zajęciach indywidualnych wzięło udział 50 

uczniów i uczennic. Każde z nich wzięło udział w 2 jednogodzinnych spotkaniach. 

Łącznie w 2014 roku odbyło się 85 spotkań indywidualnych konsultacji z zakresu 

doradztwa zawodowego. 

 
 

 Warsztaty „Równość szans chłopców i dziewczynek w szkole 
podstawowej” 

Stowarzyszenie Q Zmianom w ramach projektu „Nowoczesna i przyjazna szkoła 

w gminie Stare Babice" zorganizowało ponadto warsztaty, których celem było 

przełamanie stereotypów płciowych, ukazanie, że zainteresowania i zdolności 

zależą od własnej aktywności i motywacji, że każdy ma równe szanse - bez 

wzglądu na płeć. Warsztaty odbyły się w Zespole Przedszkolno-Szkolnym 

w Borzęcinie Dużym oraz w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza 

w Starych Babicach. Uczestnikami warsztatów byli uczniowie i uczennice szkół 

podstawowych, łącznie 60 osób. W Borzęcinie Dużym w warsztatach wzięło 

udział 25 uczniów i uczennic, w Starych Babicach 35 osób. W każdej ze szkół 

dzieci podzielono na 2 grupy, każda z nich wzięła udział w jednogodzinnych 

zajęciach

http://www.qzmianom.org/alezpasja
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 Warsztaty „Uczyć się, ale jak?" 
W Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Borzęcinie Dużym przeprowadziliśmy 

warsztaty, których celem było zwiększenie umiejętności efektywnego uczenia się, 

w tym korzystania z mnemotechnik. W zajęciach wzięły udział 4 grupy uczniów 

i uczennic, każda z grup uczestniczyła w 5 godzinach lekcyjnych warsztatów. 

Łącznie w programie wzięło udział 50 osób. 

 

 

 

 Warsztaty wzmacniające umiejętności społeczne uczniów i uczennic 
szkoły podstawowej 

W Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Borzęcinie Dużym zorganizowaliśmy dla 

2 klas IV szkoły podstawowej warsztaty „Oswoić Konflikt!” oraz „Razem jesteśmy 

górą”. Każda z klas uczestniczyła w pięciogodzinnych zajęciach prowadzonych 

metodami aktywnymi, w podziale na dwie grupy. Warsztaty rozwijały 

umiejętności otwartej komunikacji, współpracy i rozwiązywania konfliktów, 

sprzyjały też integracji klas.  

 

 Zajęcia rozwijające inteligencję emocjonalną dzieci w wieku 

przedszkolnym 

W przedszkolu Pooh Corner przeprowadziliśmy jednogodzinne zajęcia 

rozwijające inteligencję emocjonalną. Zajęcia przygotowaliśmy w oparciu 

o sprawdzony program edukacyjny „Zaczarowana Kraina Emocji”, realizowany 

przez Stowarzyszenie Q Zmianom od 2009 roku. W zajęciach wzięła udział 

1 grupa przedszkolna.

 

 Warsztaty i konsultacje wspomagające w szkołach podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

 

W ramach projektu „Warszawski model wspomagania szkół  i przedszkoli jako 

przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych” 

zorganizowano warsztaty oraz konsultacje wspomagające w 11 warszawskich 

placówkach. Wzięły w nich udział szkoły: Szkoła Podstawowa nr 10, Szkoła 

Podstawowa nr 32, Szkoła Podstawowa nr 271, Gimnazjum nr 7, Gimnazjum nr 

12, Gimnazjum nr 37, Gimnazjum nr 71, Gimnazjum nr 96, Gimnazjum nr 117, 

Technikum nr 5 oraz Liceum Ogólnokształcące CXIX. Celem przeprowadzonych 

warsztatów 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. Ponadto podczas zajęć 

pracowano nad motywacją nauczycieli do pracy z uczniami niezmotywowanymi. 

Warsztaty i konsultacje miały miejsce w grudniu 2014 roku. Odbyło się 14 

spotkań po 3 godziny (w tym 39 godzin warsztatów i 3 godziny konsultacji). 

Łącznie we wszystkich placówkach odbyło się 42 godzin zajęć, w których wzięło 

udział 175 nauczycieli. 
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5. DZIAŁANIA REALIZOWANE 

W STOWARZYSZENIU  

Program psychoterapeutyczny: „Ktoś Cię słyszy…” 

W 2014 roku Stowarzyszenie Q Zmianom kontynuowało program 

psychoterapeutyczny „Ktoś Cię słyszy…”. W ramach programu prowadzona była 

psychoterapia indywidualna w nurcie humanistycznym, behawioralnym 

i psychodynamicznym, psychoterapia par, konsultacje psychologiczne oraz 

konsultacje wychowawcze. W 2014 roku w konsultacjach i psychoterapii 

prowadzonej przez Stowarzyszenie uczestniczyło łącznie 60 osób, odbyło się 

prawie 700 godzin konsultacji i psychoterapii. 

W 2014 roku terapię w Stowarzyszeniu prowadziło 16 terapeutów 

i terapeutów-stażystów: Barbara Kołtyś, Magdalena Jankowska, Joanna 

Toporowska, Magdalena Guzik, Anna Stepka, Urszula Szaniawska, a także 

w ramach stażu (m.in. porozumienia z Ośrodkiem Intra): Katarzyna Kozicka, 

Katarzyna Przyłuska-Urbanowicz, Martyna Sałkowska-Pałka,  Anna 

Trembaczowska, Dominika Wodzinowska,  Monika Cyrankowska, Dorota Trzaska, 

Dorota Szulik, Agnieszka Makulska , Magdalena Makuch. Terapeuci poddawali 

swoją pracę regularnym comiesięcznym superwizjom, zarówno grupowym 

koleżeńskim, jak i pod okiem specjalisty z Ośrodka Intra – Anny Truskolaskiej-

Mojzesowicz.  

 

Mikołajki dla dzieci pracowników firmy SKANSKA S.A. 

Trenerzy i wolontariusze Stowarzyszenia Q Zmianom przeprowadzili event 

rodzinny z okazji Mikołajek w ramach współpracy z Grupą SKANSKA. 

W wydarzeniu wzięły udział dzieci pracowników firmy wraz z rodzicami. Podczas 

Mikołajek dzieci i dorośli uczestniczyli w rozwijających twórczość animacjach, 

grach i zabawach zespołowych, prowadzonych w świątecznym klimacie. 

 

 

 

Mikołajkowa fabryka smakołyków w CH Wileńska 

Początkiem współpracy Stowarzyszenia Q Zmianom z CH Wileńska było 

zorganizowanie Mikołajek dla najmłodszych gości centrum. Trenerzy 

i wolontariusze Stowarzyszenia przygotowali i przeprowadzili m. in. Zabawy 

z chustą Klanzy, zagadki świąteczne, malowanie twarzy w świąteczne motywy, 

pisanie e-kartek do Św. Mikołaja oraz wiele innych gier i zabaw rozwijających 

kreatywność i umiejętność współpracy. Wspólnie z CH Wileńska planujemy 

organizację kolejnych tego typu eventów, a środki uzyskane w wyniku tej 

współpracy przeznaczymy na remont lokalu 41 przy Wileńskiej 13 – przyszłej 

siedziby Stowarzyszenia Q Zmianom.  

 

Źródło: CH Warszawa Wileńska
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