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Wstęp
Szanowni Państwo,
przedkładamy raport opisujący działania realizowane w 2011 roku przez Stowarzyszenie Q Zmianom. Był to pierwszy rok pracy Zarządu
Stowarzyszenia w nowym składzie. Dzięki wsparciu członków, wolontariuszy, stażystów i pracowników Stowarzyszenia udało nam się udoskonalić
działania dotychczas przez nas realizowane, takie jak warsztaty dla uczniów warszawskich „podstawówek”, czy Akademia Q Zmianom. Ponadto,
w 2011 roku rozpoczęliśmy szereg nowych inicjatyw: ruszył ponownie program psychoterapii indywidualnej „Ktoś Cię słyszy…”, zorganizowano duży
projekt warsztatowy w Mińsku Mazowieckim, pt. „Uczyć się, ale jak?”, a także rozpoczęto pracę grupy dzieci na zajęciach pozalekcyjnych
„Niezapominajki” i rodziców na „Szkole dla Rodziców i Wychowawców”. To tylko niektóre z nowych inicjatyw rozpoczętych przez Stowarzyszenie
– podobnych działań było znacznie więcej. Oprócz rozwoju Stowarzyszenia, w ostatnich miesiącach skupiliśmy się także na ewaluacji naszych działań,
której wyniki potwierdziły skuteczność naszych programów warsztatowych. Zbadaliśmy jakość naszej współpracy ze szkołami i przedszkolami.
Zostaliśmy również docenieni przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, która przyznała nam odznaczenie poświadczające, że działamy
„Jawnie, Przejrzyście, Odpowiedzialnie”. Mamy nadzieję, że rozpęd, którego nabraliśmy będzie nam towarzyszył także w kolejnych latach
i nie zabraknie nam partnerów i wsparcia w realizacji misji Stowarzyszenia Q Zmianom.
Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z naszych działań.

Zespół Stowarzyszenia Q Zmianom

3

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom

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: Warszawa, ul. Zorzy 26A/5

Władze
W roku 2011 zarząd Stowarzyszenia działał w następującym składzie:
Prezes Zarządu: Olga Wieczorek-Trzeciak
Wiceprezes: Małgorzata Winiarek-Kołucka
Sekretarz: Magdalena Fudała
Skarbnik: Emilia Wielgo

Statutowe działania Stowarzyszenia to:

Wszyscy członkowie władz Stowarzyszenia pracowali społecznie – nie
otrzymywali żadnych wynagrodzeń pieniężnych za pracę wykonywaną
z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia Q Zmianom.
Z władzami Stowarzyszenia społecznie współpracowali wolontariusze,
byli to w znacznej części studenci uczelni wyższych w Warszawie.

• 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
• działanie na rzecz osób dyskryminowanych

Finanse

• edukacja i wychowanie oraz oświata

• działalność na rzecz rozwoju osobistego i jakości życia

Informacja finansowa stanowi oddzielne sprawozdanie. Stowarzyszenie
nie prowadziło działalności gospodarczej w 2011 roku. Koszty
realizacji jego działań statutowych wyniosły 314.429,14 zł.
Stowarzyszenie otrzymało w 2011 roku następujące dotacje:

• działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości

• na wykonanie zadania publicznego „Oswoić Konflikt!”,
współfinansowanego przez Biuro Edukacji Miasta Stołecznego

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

• działalność charytatywna

Warszawy
• na wykonanie zadania publicznego „Innowacyjne Programy
Wychowawcze”, współfinansowanego przez Biuro Edukacji
Miasta Stołecznego Warszawy
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• na wykonanie zadania publicznego „Informacje – kto ma rację?”,

• szkolenie członków Stowarzyszenia
• organizowanie i prowadzenie indywidualnych form terapii, pomocy
i edukacji psychologicznej dla młodzieży i dorosłych

współfinansowanego przez Biuro Edukacji Miasta Stołecznego
Warszawy
• na wykonanie zadania publicznego „Zaczarowana Kraina Emocji”,
współfinansowanego przez Biuro Edukacji Miasta Stołecznego

• przygotowywanie i opracowanie materiałów edukacyjnych lub szkoleniowych
Odpłatnie natomiast:
• organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, treningów, seminariów,
konferencji, sesji naukowych, prelekcji, prezentacji, odczytów itp.

Warszawy i Fundację Bre Banku
• na wykonanie zadania publicznego „Ja – Młody Obywatel”,
współfinansowanego przez Biuro Edukacji Miasta Stołecznego
Warszawy oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej

Personel Stowarzyszenia

• na wykonanie zadania publicznego „Akademia Q Zmianom”
współfinansowanego przez Centrum Komunikacji Społecznej Miasta

W 2011 roku współpracowaliśmy z 60 osobami. W głównej mierze byli
to wolontariusze oraz specjaliści zatrudniani przeważnie na podstawie
umów cywilno-prawnych. Dwie osoby były zatrudnione na umowę
o pracę w wymiarze pół etatu.

Stołecznego Warszawy
• na wykonanie zadania publicznego „Uczyć się, ale
współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny

jak?”,

Poniższa tabela przedstawia liczbę
ze Stowarzyszeniem w 2011 roku.

Działalność w roku sprawozdawczym

osób

współpracujących

W roku 2011 prowadzono działalność statutową odpłatnie i nieodpłatnie.
Liczba współpracowników
Nieodpłatnie prowadzono w szczególności:
• działania popularyzujące alternatywne wobec patologii społecznych,
pozytywne formy aktywności
• integrowanie członków Stowarzyszenia poprzez aktywną działalność
kulturalną, rekreacyjną i towarzyską
• organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, treningów, seminariów,
konferencji, sesji naukowych, prelekcji, prezentacji, odczytów itp.
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Pracownicy administracyjni

3

Współpracownicy merytoryczni

27

Wolontariusze

27

Stażyści

3
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Doskonalenie zawodowe pracowników i wolontariuszy
Forma doskonalenia

Certyfikat Zarządzania Projektami Prince 2
– PM Experts

Liczba uczestników

Nie pomagaj. Wspieraj! Coaching, doradztwo,
facylitacja i moderacja w pracy z młodzieżą
– PAJP Pozaformalna Akademia Jakości Projektu

Szkolenie: „Praca z dzieckiem z ADHD”
– Stowarzyszenie Q Zmianom

10

Warsztaty z emisji głosu – Stowarzyszenie
Q Zmianom

10

Szkolenie: Standard Minimum – Zasada równości
szans kobiet i mężczyzn w projektach
PO KL – Regionalny Ośrodek EFS w Warszawie

5

Warsztaty Umiejętności Trenerskich
– Biuro Karier UKSW

Kurs: Profesjonalny Menadżer w NGO
– Collegium Civitas i Klub Myśli Społecznej
Inicjatywy

1

1

Szkolenie: Zarządzanie i rozliczanie projektu
w ramach PO KL – RoEFS Warszawa

1

Szkolenie I stopnia: Prawno-psychologiczne
podstawy funkcjonowania zespołów
interdyscyplinarnych – Komitet Ochrony
Praw Dziecka

1

Warsztat: Sytuacje trudne w pracy trenera
– Wydział Psychologii UW

1

2

Warsztat z zakresu radzenia sobie ze stresem
i emocjami – Biznes Edukator

1

2

Szkoła Warsztatu i Treningu Psychologicznego
INTRA

1
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Ilość i terminy Walnych Zebrań Członków

Obszar działania

W 2011 roku odbyły się cztery Walne Zebrania Członków:

W 2011 roku prowadziliśmy działania głównie na terenie Warszawy.
Część z naszych zajęć miała miejsce także w Mińsku Mazowieckim,
Cieksynie i Borzęcinie Dużym.

• 19.01.2011 – odbyło się zebranie walne wyborcze
• 19.05.2011 – w trakcie zebrania zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne
oraz sprawozdanie finansowe

Szkoły znajdujące się na terenie Warszawy:
• Szkoła Podstawowa nr 28

• 05.10.2011 – podczas zebrania przedstawiono efekty dotychczasowej
pracy Stowarzyszenia

• Szkoła Podstawowa nr 60

• 20.12.2011 – w trakcie zebrania zaprezentowano działania
zrealizowane przez Stowarzyszenie w roku 2011

• Szkoła Podstawowa nr 115
• Szkoła Podstawowa nr 61
• Szkoła Podstawowa nr 66

Odbiorcy działań

• Szkoła Podstawowa nr 77
• Szkoła Podstawowa nr 133
• Szkoła Podstawowa nr 209
131

• Szkoła Podstawowa nr 258

131

• Społeczna Szkoła Podstawowa nr 26
Szkoły spoza Warszawy:
• Szkoła Podstawowa nr 1 w Mińsku Mazowieckim
• Szkoła Podstawowa nr 2 w Mińsku Mazowieckim

1280

• Zespół Szkół nr 3 w Cieksynie
• Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dużym

Osoby dorosłe

Dzieci w wieku szkolnym

Przedszkola:
• Przedszkole nr 165 w Warszawie

Dzieci w wieku przedszkolnym

• Przedszkole nr 184 w Warszawie
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• Zorganizowaliśmy seminarium „Współpraca szkół z organizacjami
pozarządowymi – dobre praktyki, szanse i zagrożenia”.
Wydarzenie odbyło się 14 grudnia 2011 r. w Sali Konferencyjnej
Urzędu m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Północ. Udział
w nim wzięli nauczyciele, wychowawcy, rodzice, przedstawiciele
organizacji pozarządowych współpracujących ze szkołami i nie
tylko. Celem seminarium było podsumowanie dotychczasowej
współpracy ze szkołami, szczególnie w ramach projektu
„Ja – Młody Obywatel”, wymiana doświadczeń i udoskonalenie
pomysłów na dalsze wspólne działania.

Partnerzy
• Miasto Mińsk Mazowiecki
• Fundacja BRE Banku
• Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
• Koło Naukowe Studentów Psychologii Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego

Działania promocyjne
W ramach promocji Stowarzyszenia Q Zmianom w 2011 roku
przeprowadziliśmy następujące działania:

• W ramach projektów realizowanych przez Stowarzyszenie w 2011 roku
zostały wydrukowane materiały informacyjne. Trafiły one
do uczestników i uczestniczek naszych projektów.

• Dotarliśmy z informacją o Stowarzyszeniu do wszystkich szkół
podstawowych na terenie Warszawy. Wiele z nich zgłosiło się do udziału

• Powstała nowa, atrakcyjna szata graficzna strony internetowej
Stowarzyszenia www.qzmianom.org. Informacje dotyczące działalności

w naszych projektach.
• Zaprezentowaliśmy Stowarzyszenie na VI Ogólnopolskim Forum
Inicjatyw
Pozarządowych.
Podczas
Pikniku
Organizacji
Pozarządowych, 17 września 2011 roku na Krakowskim
Przedmieściu, stoisko Stowarzyszenia Q Zmianom odwiedzały
osoby zainteresowane naszą działalnością, a także dzieci,
dla których przygotowaliśmy wesołe zabawy edukacyjne.

Stowarzyszenia w 2011 roku były aktualizowane na bieżąco.
• Powstała nowa strona internetowa www.zaczarowanakrainaemocji.org,
promująca projekt „Zaczarowana Kraina Emocji”. Na stronie
zamieszczane są aktualne informacje o zajęciach dla dzieci i ich rodziców
organizowanych w ramach projektu, podsumowania kolejnych edycji oraz
publikacje związane z projektem i z tematyką inteligencji emocjonalnej.

• Na portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl ukazał się artykuł

• Powstała nowa strona internetowa www.jaksieuczyc.org, promująca
projekt „Uczyć się, ale jak?”. Na stronie zamieszczane są aktualne
informacje o wydarzeniach ważnych dla projektu, działaniach
prowadzonych w ramach projektu, a także materiały edukacyjne,

„Organizacje wchodzą do szkół” opisujący m.in. działania Stowarzyszenia
Q Zmianom w ramach projektu „Ja – Młody Obywatel”
i podsumowujący wyniki współpracy Stowarzyszenia
z instytucjami oświatowymi.
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z których mogą korzystać dzieci chcące wzbogacić swoje sposoby
uczenia się.
• Ogłoszenia o realizowanych projektach i wydarzeniach ważnych dla
Stowarzyszenia pojawiały się również na portalu społecznościowym
Facebook, co zaowocowało jeszcze większym zainteresowaniem
naszą działalnością.
• W ciągu roku zostało wysłanych 8 newsletterów do członków
i sympatyków Stowarzyszenia Q Zmianom.
• Stworzony został roll-up promocyjny z logo i motto Stowarzyszenia
Q Zmianom.

„Innowacyjne Programy
Wychowawcze”

cel: polepszenie funkcjonowania uczniów
w danej klasie dzięki innowacyjnemu
dostosowaniu programu wychowawczego
odbiorcy: uczniowie i wychowawcy klas
IV-VI szkół podstawowych

„Zaczarowana Kraina
Emocji”

cel: rozwój inteligencji emocjonalnej
u dzieci
odbiorcy: dzieci w wieku przedszkolnym
i ich rodzice

„Informacje – kto ma
rację?”

cel: rozwój umiejętności krytycznego myślenia
i efektywnego korzystania z informacji
odbiorcy: uczniowie i uczennice klas
IV-VI warszawskich szkół podstawowych

„Oswoić Konflikt!”

cel:
zwiększenie
umiejętności
rozwiązywania konfliktów rówieśniczych
odbiorcy: uczniowie klas IV-VI szkół
podstawowych

„Uczyć się, ale jak?”

cel: wyrównywanie szans edukacyjnych
dzieci z niskimi wynikami w nauce
odbiorcy: uczniowie i uczennice klas
V i VI szkół podstawowych w Mińsku
Mazowieckim

„Akademia Q Zmianom”

cel: podniesienie wiedzy i umiejętności
wolontariuszy w zakresie tworzenia
nowych programów edukacyjnych
odbiorcy: wolontariusze Stowarzyszenia

Dalsze plany
W 2012 roku Stowarzyszenie Q Zmianom planuje realizację
następujących projektów i programów:
Nazwa

Cel i odbiorcy projektu

„Ja – Młody Obywatel”
w Warszawie

cel: zwiększenie aktywności obywatelskiej
w społecznościach szkolnych
odbiorcy: uczniowie i nauczyciele
warszawskich szkół podstawowych

„Ja – Młody Obywatel”
w Powiecie Mińskim

cel: zwiększenie aktywności obywatelskiej
w społecznościach szkolnych
odbiorcy: uczniowie i nauczyciele szkół
podstawowych na terenie Powiatu
Mińskiego
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„Szkoła dla Rodziców
i Wychowawców”

cel: podniesienie wiedzy i umiejętności
wychowawczych osób opiekujących się
dziećmi
odbiorcy: rodzice i wychowawcy

„Niezapominajki”

cel: podniesienie wiedzy i umiejętności
zapamiętywania i uczenia się
odbiorcy:
uczniowie
klas
IV-VI
warszawskich szkół podstawowych

„Ktoś Cię słyszy”

cel: wsparcie psychologiczne
odbiorcy: osoby powyżej 18 roku życia

„Warsztat psychologa pod
lupą”

cel: zwiększenie umiejętności zawodowych
odbiorcy: specjaliści skupieni wokół
Stowarzyszenia Q Zmianom

Stowarzyszenie gromadzi środki finansowe na wkłady własne
do projektów: „Ja – Młody Obywatel”, „Zaczarowana Kraina Emocji”,
„Innowacyjne Programy Wychowawcze”, „Informacje – kto ma
rację?”, „Akademia Q Zmianom”, Program „Ktoś Cię słyszy…”.
Ponadto, pragniemy wzmocnić Stowarzyszenie instytucjonalnie
poprzez pozyskanie środków na zakup dysku wspólnego.
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1.2. Główne działania

1. Akademia Q Zmianom

• rekrutacja wolontariuszy do projektu

Projekt był realizowany od 14 marca do 31 grudnia 2011 roku.

• 4-dniowe szkolenie wyjazdowe dla wolontariuszy
• opracowanie własnych programów edukacyjnych pod okiem
wykwalifikowanych trenerek
• przeprowadzenie przez wolontariuszy zajęć dla dzieci
• warsztaty doskonalące dotyczące emisji głosu
W ramach projektu „Akademia Q Zmianom” 12 wolontariuszek
stworzyło 3 programy edukacyjne. Każdy z programów został
dwukrotnie przeprowadzony w wybranych klasach.
• „Razem jesteśmy górą” dla uczniów klas IV-VI szkół
podstawowych. Celem warsztatów jest rozwój wiedzy i umiejętności
dotyczących współpracy.
• „Miękkie lądowanie w szkole” dla uczniów „zerówek” i I klas
szkoły podstawowej. Celem warsztatów jest integracja i budowanie
grupy, wprowadzenie dzieci do szkoły.
• „Spójrz w siebie – program profilaktyki pozytywnej zachowań
ryzykownych” dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Celem
warsztatów jest profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci
i młodzieży.

1.1. Cele projektu
Cele programu:
• podniesienie wiedzy i umiejętności wolontariuszy w zakresie
tworzenia nowych programów edukacyjnych
• podniesienie umiejętności wolontariuszy w zakresie pracy z grupą
dzieci i młodzieży

1.3. Program w liczbach

• zwiększenie poziomu integracji i wzajemnego poznania się wśród
wolontariuszy

• 3 nowe programy psychoedukacyjne przeznaczone dla dzieci i młodzieży,

• 12 przeszkolonych i wykwalifikowanych wolontariuszek
przeprowadzenie przez wolontariuszki warsztatów dla uczniów
11
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• 121 uczniów i uczennic biorących udział w warsztatach

2. Ja – Młody Obywatel

• 10 wolontariuszy uczestniczących w warsztatach doskonalących
dotyczących emisji głosu

Program był realizowany od 15 kwietnia do 31 grudnia 2011 roku.

1.4. Realizacja projektu
Program realizowany jest od 2010 roku. Do tej pory odbyły się już
dwie edycje projektu, uczestniczyło w nich 24 wolontariuszy
i wolontariuszek, którzy stworzyli razem 6 scenariuszy zajęć
skierowanych do uczniów IV-VI klas szkół podstawowych.
1.5. Zespół projektu
Koordynatorka projektu: Małgorzata Winiarek-Kołucka
Asystentka koordynatorki w 2011, wolontariuszka: Joanna Klimaszewska
Trenerki, opiekunki grup: Emilia Wielgo, Joanna Klimaszewska,
Małgorzata Winiarek-Kołucka
1.6. Finansowanie programu w roku 2011
Wartość projektu: 25.120 zł
Dotacja z Centrum Komunikacji Społecznej m. st. Warszawy: 20.000 zł
Wkład własny finansowy: 600 zł
Wkład finansowy z innych źródeł: 2.520 zł
Praca wolontariuszy: 2.000 zł
1.7. Kontakt
Koordynatorka projektu: Małgorzata Winiarek-Kołucka
e-mail: m.winiarek@qzmianom.org
12

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom

2.1. Cele projektu

2.4. Realizacja projektu

Podstawowym celem programu jest rozwój postaw obywatelskich

Program jest realizowany od 2009 roku. Do tej pory odbyły się już

wśród dzieci ze szkół podstawowych oraz promowanie współpracy
między szkołami a organizacjami pozarządowymi.

cztery edycje. W sumie projektem zostało objętych 1010 uczniów klas
IV-VI z 10 szkół podstawowych.

2.2. Główne działania

2.5. Zespół projektu

• uczestnictwo uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w 5-cio
godzinnym warsztacie pt. „Ja – Młody Obywatel”, dotyczącym
podstawowych umiejętności obywatelskich

Koordynatorka projektu: Olga Wieczorek-Trzeciak
Trenerki (warsztaty, zajęcia pozalekcyjne, konsultacje):
Wieczorek-Trzeciak, Emilia Wielgo, Joanna Klimaszewska
Wolontariuszki: Monika Damięcka, Małgorzata Jakubowska

• konsultacje dla wychowawców oraz kontynuacja działań
obywatelskich na lekcjach wychowawczych przez wychowawców

2.6. Finansowanie programu w roku 2011

• stworzenie przez chętnych uczniów wspólnie z samorządami
uczniowskimi miniprojektów w ich szkołach

Wartość projektu: 38.719 zł
Dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej: 11.319 zł
Dotacja z Biura Edukacji m. st. Warszawy: 25.000 zł
Praca wolontariuszy: 2.400 zł

• dokonanie ewaluacji efektów projektu i udostępnienie jej wyników
nauczycielom oraz dyrektorom
podsumowującego projekt

szkół

podczas

seminarium

• sporządzenie publikacji promującej dobre praktyki współpracy szkół
z organizacjami pozarządowymi

2.7. Kontakt
www.mlodyobywatel.org

2.3. Program w liczbach
• 2 szkoły podstawowe
• 210 uczniów klas V-VI
• 3 grupy dzieci realizujące 3 miniprojekty
• 30 uczestników seminarium kończącego projekt
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3. Oswoić Konflikt!

3.2. Główne działania

Projekt był realizowany od 10 sierpnia do 31 grudnia 2011 roku.

• Przeprowadzenie psychoedukacyjnych warsztatów „Konflikt – jak
go oswoić?” w szkołach podstawowych. W ramach projektu
„Oswoić Konflikt!” uczniowie 12 klas IV-VI warszawskich szkół
podstawowych
uczestniczyli
w
warsztatach
z
zakresu
rozwiązywania konfliktów.
• Przekazanie pisemnych informacji wychowawcom podczas
indywidualnych konsultacji. W rekomendacjach znalazły się,
między innymi: opis przebiegu zajęć, treści merytoryczne warsztatu
oraz spostrzeżenia na temat klasy wraz z ćwiczeniami do dalszej
pracy.
3.3. Program w liczbach
• 224 uczniów uczestniczących w warsztatach
• 3 szkoły, w których odbywały się warsztaty
• 12 klas uczestniczących w projekcie
• 96 godzin warsztatów

3.1. Cele projektu
Celem głównym projektu było zrealizowanie innowacyjnego programu
psychoedukacyjnego „Oswoić Konflikt!” włączającego dzieci ze szkół

3.4. Realizacja projektu

podstawowych w rozwiązywanie konfliktów poprzez podniesienie
wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu konstruktywnego
rozwiązywania konfliktów bez przemocy.

jego edycje, w których łącznie wzięło udział 9 szkół podstawowych,
a w warsztatach uczestniczyło 644 uczennic i uczniów. W tym czasie

Projekt jest realizowany od 2009 roku, w tym czasie odbyły się już trzy

do współpracy zaproszono 14 wolontariuszy.
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3.5. Zespół projektu

4. Zaczarowana Kraina Emocji

Koordynatorka projektu: Emilia Wielgo

Projekt był realizowany od 15 kwietnia do 31 grudnia 2011 roku.

Trenerki: Emilia Wielgo, Małgorzata Winiarek-Kołucka
Stażyści: Joanna Klimaszewska, Anna Szabuńko, Tomasz Traczyk,
Kornelia Klichowicz
3.6. Finansowanie programu w 2011 roku
Wartość projektu: 25.011,69 zł
Dotacja z Biura Edukacji m. st. Warszawy: 19.926,69 zł
Wkład własny finansowy: 3.145 zł
Praca wolontariuszy: 1.940 zł
3.7. Kontakt
Koordynatorka projektu: Emilia Wielgo
tel: 668 299 026
e-mail: e.wielgo@qzmianom.org
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4.1. Cele

4.4. Realizacja projektu

Celem głównym projektu było podniesienie wiedzy oraz umiejętności

Projekt „Zaczarowana Kraina Emocji” jest realizowany od roku 2009.

wyrażania i rozpoznawania uczuć w grupie dzieci 4-5 letnich
uczęszczających do warszawskich przedszkoli oraz ich rodziców.

W sumie odbyły się już trzy jego edycje. Przez trzy lata trwania
projektu nawiązano współpracę z 9 przedszkolami, w zajęciach
uczestniczyło łącznie aż 770 dzieci w wieku przedszkolnym,
a w warsztatach dla rodziców wzięły udział 123 osoby. W realizację
działań projektu zostali zaangażowani pracownicy Stowarzyszenia,
a także ponad 20 wolontariuszy.

4.2. Główne działania
• zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym
• warsztaty dla rodziców z zakresu emocji, wspierania dzieci
w wyrażaniu emocji, komunikacji dziecko-rodzic
• przekazanie wychowawcom nauczania przedszkolnego nowych
narzędzi edukacyjnych w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
z zakresu emocji
4.3. Program w liczbach
• 2 przedszkola biorące udział w projekcie
• 131 dzieci objętych programem psychoedukacyjnym „Zaczarowana
Kraina Emocji”
• 36 zajęć – 54 godziny zajęć rozwijających inteligencję emocjonalną
dzieci
• 20 rodziców uczestniczących w warsztatach
• 12 godzin warsztatów dla rodziców
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4.5. Zespół projektu

5. Innowacyjne Programy Wychowawcze

Koordynator projektu: Joanna Klimaszewska

Projekt był realizowany od 15 kwietnia do 31 grudnia 2011 roku.

Trenerki zajęć dla dzieci: Joanna Klimaszewska, Emilia Wielgo,
Katarzyna Wydro
Trenerki warsztatów dla rodziców: Barbara Kołtyś, Olga WieczorekTrzeciak
Wolontariusze: Monika Damięcka, Anna Radziszewska
4.6. Finansowanie programu w 2011 roku
Wartość projektu: 26.891,23 zł
Dotacja z Biura Edukacji m. st. Warszawy: 20.991,23 zł
Dotacja z Fundacji BRE Banku: 4.900 zł
Praca wolontariuszy: 1.000 zł
4.7. Kontakt
Koordynatorka projektu: Anna Radziszewska
e-mail: a.radziszewska@qzmianom.org
www.zaczarowanakrainaemocji.org

17

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom

5.1. Cele

• 4 szkoły uczestniczące w projekcie

Głównym celem projektu było wsparcie innowacyjnych programów

• 6 diagnoz klas

wychowawczych
realizowanych
podstawowych, szczególnie poprzez:

• 6 pisemnych rekomendacji dla klas

w

warszawskich

szkołach

• 28 stron publikacji dla wychowawców

• zwiększenie wiedzy wychowawców nt. innowacyjnych metod pracy
wychowawczej

5.4. Realizacja projektu
Projekt był realizowany w 2011 roku po raz pierwszy. Powstał w oparciu
o doświadczenia poprzednich projektów psychoedukacyjnych Stowarzyszenia.

• zwiększenie wsparcia dla wychowawców w realizacji programów
dotyczących poczucia własnej wartości, mocnych stron uczniów,
inteligencji emocjonalnej, rozwijania twórczości i zapobiegania
przemocy

5.5. Zespół projektu
Koordynatorka projektu: Emila Wielgo
Trenerki: Emilia Wielgo, Olga Wieczorek-Trzeciak
Ewaluator: Sebastian Trzeciak
Wolontariuszki: Anna Radziszewska, Olga Pokorska,
Damięcka

• udoskonalenie
programów
wychowawczych
realizowanych
w szkołach objętych projektem i dostosowanie ich
do współczesnych wyzwań rozwojowych
5.2. Główne działania
• konsultacje z wychowawcami i warsztaty dla dzieci

5.6. Finansowanie programu w 2011 roku

• stworzenie programu wychowawczego dla klasy

Wartość projektu: 25.128,07 zł
Dotacja z Biura Edukacji m. st. Warszawy: 19.980,07 zł

• przygotowanie i kolportaż publikacji dotyczącej Innowacyjnych
Programów Wychowawczych

Wkład własny finansowy: 3.908 zł
Praca wolontariuszy: 1.240 zł

5.3. Program w liczbach
• 125 uczniów uczestniczących w projekcie

5.7. Kontakt

• 117 godzin warsztatów dla dzieci rozwijających ich potencjał

Koordynatorka projektu: Emilia Wielgo

i diagnozujących sytuację klasy

tel: 668 299 026
e-mail: e.wielgo@qzmianom.org

• 12 godzin konsultacji z nauczycielami
18
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6.1. Cele

6. Informacje – kto ma rację?

Głównym celem projektu było zniwelowanie różnic edukacyjnych

Projekt był realizowany od 1 września do 31 grudnia 2011 roku.

wśród uczniów i uczennic w Warszawie, w szczególności w praskich
szkołach podstawowych poprzez:
• rozwój umiejętności i wiedzy uczniów klas VI w zakresie
zdobywania i przetwarzania informacji
• rozwój umiejętności krytycznego i selektywnego spojrzenia na informacje
• podniesienie kompetencji komunikacyjnych w obszarze zadawania
pytań, a tym samym pozyskiwania informacji
6.2. Główne działania
• przygotowanie projektu, w tym: stworzenie podstrony internetowej
na stronie www.qzmianom.org
• warsztaty psychoedukacyjne w szkołach podstawowych
• ewaluacja projektu
• podsumowanie i zakończenie projektu
6.3. Program w liczbach
• 152 uczniów i uczennic uczestniczących w warsztatach
• 8 klas szkoły podstawowej
• 70 godzin warsztatów
6.4. Realizacja projektu
Projekt został zrealizowany po raz pierwszy w roku 2011. Powstał
w oparciu o doświadczenia Stowarzyszenia Q Zmianom.
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6.5. Zespół projektu

7. Uczyć się, ale jak?

Koordynatorka projektu: Joanna Klimaszewska

Projekt jest realizowany od marca 2011 roku.

Trenerzy: Joanna Klimaszewska, Anna Szabuńko, Tomasz Traczyk,
Olga Wieczorek-Trzeciak, Małgorzata Winiarek-Kołucka, Emilia Wielgo
Wolontariuszka: Małgorzata Jakubowska
6.6. Finansowanie programu w 2011 roku
Wartość projektu: 12.600 zł
Dotacja z Biura Edukacji m. st. Warszawy: 10.000 zł
Wkład własny finansowy: 1.620 zł
Praca wolontariuszy: 980 zł
6.7. Kontakt
Koordynatorka projektu: Anna Szabuńko
e-mail: a.szabunko@qzmianom.org

7.1. Cele
Cel główny to wyrównanie szans edukacyjnych dzieci o utrudnionym
dostępie do edukacji poprzez polepszenie średnich wyników w nauce
oraz pokazanie sposobów efektywnego uczenia się.
7.2. Główne działania
• Warsztaty – cykl trzech spotkań warsztatowych mających na celu
rozwinięcie motywacji do nauki, a także umiejętności uczenia się.
Tematy spotkań: „Żeby się chciało, gdy się nie chce”, „Jak się
uczyć?”, „Triki – Mnemotechniki”.
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• Korepetycje – dzieci o niskich wynikach w nauce zostały objęte
wsparciem w postaci 10 godzin indywidualnych korepetycji,
rozwijających jedną z kompetencji kluczowych: posługiwanie się
językiem ojczystym i w języku obcym, umiejętności informatyczne
i matematyczne.

Trenerki zajęć dla dzieci: Joanna Klimaszewska, Emilia Wielgo,
Małgorzata Winiarek-Kołucka, Olga Wieczorek-Trzeciak
Rekruter: Anna Brzozowska
Korepetytorki: Monika Sokołowska, Elżbieta Kowalczyk, Iwona
Dróżdż, Małgorzata Szczęsna, Małgorzata Tunicka, Alina Kulma,
Małgorzata Jarzębska, Urszula Sitnicka, Barbara Reczek, Anna
Mizgier, Renata Miszczak, Karolina Abramowska, Beata Araźna
Ewaluatorka: Anna Waśniewska

7.3. Realizacja projektu
Projekt „Uczyć się, ale jak?” – wyrównywanie szans edukacyjnych
wśród uczniów klas V-VI SP nr 1 i SP nr 2 w Mińsku Mazowieckim
– jest realizowany od marca 2011 roku. Jego realizacja jest
przewidziana do 2013 roku.

7.6. Finansowanie programu w 2011 roku
Wartość projektu w 2011 roku wyniosła: 222.969,40 zł
Dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego: 213.669,40 zł
Wkład własny: 9.300 zł

7.4. Program w liczbach
Osiągnięte rezultaty ilościowe projektu to:
• 2 szkoły biorące udział w projekcie
• 310 dzieci objętych warsztatami

7.7. Kontakt

• 20 klas objętych projektem

Koordynatorka projektu: Olga Wieczorek-Trzeciak
e-mail: o.wieczorek@qzmianom.org
www.jaksieuczyc.org

• 120 warsztatów – 600 godzin zajęć warsztatowych dla dzieci
• 230 godzin korepetycji z kompetencji kluczowych dla 23 uczennic
i uczniów
7.5. Zespół projektu:
Koordynatorka projektu: Olga Wieczorek-Trzeciak
Asystenci projektu: Tomasz Ciechański, Sławomir Domański
Koordynatorki korepetycji: Marzena Popławska, Ewa Żak
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mnemotechnik ułatwiających naukę oraz praca nad poszerzaniem
kreatywności.
Do końca roku 2011 przeprowadzono w sumie dwa cykle zajęć
warsztatowych, każdy po pięć spotkań. Uczestniczyło w nich łącznie
9 uczennic i uczniów, którzy będą kontynuować naukę
w nadchodzącym 2012 roku w ramach kolejnych cykli zaplanowanych
do końca maja przyszłego roku.
Urozmaicona i ciekawa forma zajęć pozwoliła zrealizować cele
warsztatów. Znacząco podwyższyła kreatywność dzieci, pozwoliła im
otworzyć swoje umysły na nowe metody nauki. Na zajęciach uczniowie
nauczyli się używać swojej wyobraźni do budowania skojarzeń i map
myśli, co w przyszłości zaowocuje lepszymi wynikami w nauce.

Działalność pozaprojektowa
1. WAKACJE W WARSZAWIE PRZY DOBREJ ZABAWIE
Program powstał, aby zapobiec ogarniającej dzieci wakacyjnej nudzie,
a także aby pokazać, że wakacje spędzone na podwórku mogą być
wartościowe, ciekawe i niepowtarzalne. Cel ten został osiągnięty
poprzez prowadzone twórcze zabawy i aktywności wspomagające
rozwój dzieci.
Cykl spotkań w ramach projektu „Wakacje w Warszawie przy dobrej
zabawie” był skierowany do dzieci z sąsiedztwa Stowarzyszenia
– z okolicy ulicy Kłopotowskiego na Pradze Północ. Trwał on
od 8 lipca do końca sierpnia 2011 roku w każdy piątek – jedno
spotkanie z dziećmi trwało trzy godziny. W przeciągu dwóch miesięcy
w zajęciach uczestniczyło łącznie 10 dzieci.
2. NIEZAPOMINAJKI
Niezapominajki, czyli warsztaty ćwiczenia pamięci dla dzieci są
skierowane do uczennic i uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.
Celem warsztatów jest rozwój: motywacji do nauki, umiejętności
zapamiętywania informacji, umiejętności koncentracji, kreatywności
i wyobraźni, samodzielnego myślenia oraz umiejętności stosowania
mnemotechnik.
Od października 2011 roku w Szkole Podstawowej nr 258 przy ulicy
Brechta 8 w Warszawie rozpoczął się pierwszy cykl warsztatów.
Tematem zajęć były sposoby motywowania się, poznanie głównych
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W roku 2011 odbył się jeden cykl Szkoły dla Rodziców
i Wychowawców. W 30-godzinnych warsztatach uczestniczyło
w sumie 9 osób. W jego trakcie uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę
i zwiększyli własne umiejętności z zakresu relacji rodzic-dziecko.

3. SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

4. WARSZTAT PSYCHOLOGA POD LUPĄ
Nową inicjatywą Stowarzyszenia jest Warsztat Psychologa pod Lupą.
Głównym celem spotkań jest wzbogacenie warsztatu pracy osób
działających w Stowarzyszeniu Q Zmianom poprzez omówienie
podstawowych zagadnień z konkretnego tematu. W trakcie ich trwania
psycholodzy i pedagodzy mają niezwykłą okazję do wymiany własnych
doświadczeń oraz do podzielenia się trudnościami, na jakie napotykają
w swojej pracy.
Pierwszy warsztat odbył się 18 października a jego tematem była
„Praca z dzieckiem z ADHD”. Spotkanie poprowadziła psycholog
– Barbara Kołtyś, mająca doświadczenie w diagnozie i pracy z dziećmi
z ADHD oraz ich rodzicami. Zostały omówione takie zagadnienia jak:
kryteria, etapy i metody diagnozy ADHD; problemy oraz mocne strony
dzieci z ADHD; z czym najczęściej mylone jest zaburzenie
hiperkinetyczne; pomoc dzieciom z ADHD; prowadzenie zajęć
w klasie, w której znajduje się dziecko z ADHD. W spotkaniu
uczestniczyło 15 osób.

W Stowarzyszeniu Q Zmianom Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
funkcjonuje pod hasłem: Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak
słuchać, żeby dzieci do nas mówiły? Jeden cykl programu składa się
z dziesięciu warsztatów psychoedukacyjnych oraz z konsultacji
indywidualnych. Spotkania są skierowane do wychowawców
i rodziców, którzy pragną budować coraz lepszy kontakt ze swoimi
dziećmi, wspierać je w rozwoju psychicznym i społecznym
oraz pomagać w rozwiązywaniu problemów.
Warsztaty są prowadzone przez doświadczoną trenerkę – Agnieszkę
Wasilewską.
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5. KTOŚ CIĘ SŁYSZY
Zgadzając się z myślą Martina Bubera Wszelkie prawdziwe życie jest
spotkaniem. Stowarzyszenie Q Zmianom rozpoczęło projekt „Ktoś Cię
słyszy...”, w ramach którego prowadzona jest psychoterapia.
Z psychoterapii mogą skorzystać osoby po 18 roku życia. Pierwsze
spotkanie ma charakter konsultacyjny, jest bezpłatne i wymaga
zgłoszenia telefonicznego. Od listopada 2011 roku w psychoterapii
uczestniczyło łącznie 11 osób.
W Stowarzyszeniu psychoterapię prowadzą: Magdalena Jankowska,
Katarzyna Kalinowska oraz Barbara Kołtyś.
6. WARSZTATY PROFILAKTYCZNE
Stowarzyszenie przeprowadziło także dwa cykle warsztatów
profilaktycznych dla czterech wybranych klas ze szkół podstawowych
w Borzęcinie Dużym i w Cieksynie. Działania te były oparte na
profilaktyce pierwszorzędowej i miały na celu rozwinięcie
prawidłowych postaw i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa
oraz współpracy w tych klasach. Łącznie w warsztatach uczestniczyło
80 osób. Prowadziły je: Joanna Klimaszewska i Olga Pokorska.

Wydarzenie w formie imprezy podwórkowej zorganizowała Fundacja
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Celem „Kłopociaków 2011”
była integracja społeczności lokalnej ulicy Kłopotowskiego oraz
promocja organizacji pozarządowych działających na terenie Pragi
Północ.
W imprezie wzięło udział ponad 400 osób. Zespół Stowarzyszenia
przygotował i przeprowadził następujące atrakcje dla dzieci: grę
terenową z nagrodami, malowanie twarzy, gry i zabawy z chustą

7. KŁOPOCIAKI
24 września 2011 Stowarzyszenie Q Zmianom uczestniczyło w Dniu
Otwartym Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej „Kłopociaki 2011”.

animacyjną Klanzy. Przez cały czas trwania imprezy dostępne było
stanowisko promocyjne, gdzie każdy odwiedzający miał możliwość
dowiedzieć się, jak działa Stowarzyszenie Q Zmianom.
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