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Wstęp 

 

Szanowni Państwo, 

 

z przyjemnością przedstawiamy Państwu sprawozdanie merytoryczne opisujące działania zrealizowane w 2018 roku przez Stowarzyszenie Q Zmianom.  

 

W tym roku działalność projektowa Stowarzyszenia koncentrowała się intensywnie wokół jednego konsorcjum realizowanego na obszarach rewitalizowanych 

w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia. Realizowaliśmy projekt "Nowa Baza – projekt ten został na nowo opracowany przez organizacje pozarządowe 

działające na terenie Pragi Północ, a Stowarzyszenie Q Zmianom ma przyjemność od 2018 roku pełnić rolę Lidera projektu oraz realizować szereg działań 

wspierających dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat w rozwoju edukacyjnym i społeczno-emocjonalnym. Rok 2018 przyniósł również zakończenie dużego  projektu, 

w którym Stowarzyszenie Q Zmianom pełniło rolę partnera, „LSW – dobry start, wspólna przyszłość”, ukierunkowanego na reintegrację społeczną, w tym 

aktywizację zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Kontynuowaliśmy również pracę przy realizacji projektu „Inkubator PSI – Modele 

kompetencyjne studenta psychologii”, w którym trenerzy Stowarzyszenia prowadzili zajęcia rozwijające kompetencje trenerskie wśród studentów psychologii 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

 

W 2018 roku kontynuowaliśmy współpracę z Biurem Edukacji m.st. Warszawy i realizowaliśmy we współpracy z tym biurem łącznie 7 projektów wspierających 

kompetencje kluczowe dzieci, młodzieży i dorosłych – „Innowacyjne Programy Wychowawcze” (projekt zakończył się w roku 2018), „Oswoić Konflikt!”, „Szkoła 

z Dobrym Klimatem”, „Ja – Młody Obywatel” (projekty zakończą się w roku 2019), reaktywowaliśmy również projekt „Uczyć się, ale z Pasją!” (projekt zakończy 

się w roku 2019). Zrealizowaliśmy również wakacyjne projekty: „Spotkajmy się przy Żyrafie” oraz „Wakacje z Q Zmianom”. W okresie wakacji we współpracy z 

Fundacją mbanku zrealizowaliśmy również projekt pn. „Matematyczny EscapeRoom”, a dzięki dofinansowaniu z Biura Projektów i Pomocy Społecznej m.st. 

Warszawy przygotowaliśmy dla mieszkańców ulicy Wileńskiej 13 szereg spotkań animacyjnych w ramach projektu „Alternatywa dla Wileńskiej 13”. 
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Oprócz działalności projektowej, prowadziliśmy intensywne działania pozaprojektowe, których ważnym elementem był rozwój programu 

psychoterapeutycznego „Ktoś Cię Słyszy…”. Kontynuowaliśmy współpracę z Coca-Cola HBC Polska przy realizacji projektu „#YouthEmpowered: Możesz więcej 

niż myślisz”, który wspiera młodych ludzi w odkrywaniu ich mocnych stron i odnalezieniu potencjału zawodowego. Współpracowaliśmy równie z Grupą Żywiec 

przy realizacji kampanii „Trzymaj Pion!” współprowadząc grupę dla rodziców nastolatków na portalu społecznościowym Facebook oraz promując publikację 

„Przewodnik dla Rodziców – Jak rozmawiać z dziećmi o alkoholu?” 

Dzięki wsparciu Fundacji Legii kontynuowaliśmy Szkołę Językową, w ramach której realizowaliśmy zajęcia z języka angielskiego oraz hiszpańskiego dla 

młodzieży. 

 

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z naszych działań! 

Zespół Stowarzyszenia Q Zmianom 
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I. INFORMACJE PODSTAWOWE 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom zostało wpisane do Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000211297, postanowieniem Sądu Rejonowego dla 

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

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

41. 

 

Statutowe działania Stowarzyszenia 

 

Władze  

 

Do czerwca 2018 roku Zarząd Stowarzyszenia tworzyły: 

 Emilia Grabowska – Prezes 

 Agnieszka Zasim – Wiceprezes 

 Barbara Pietrzak – Skarbnik 

 Anna Szczepańska – Sekretarz 

 Olga Wieczorek-Trzeciak – Członek Zarządu. 

Od czerwca 2018 roku Zarząd Stowarzyszenia tworzyły: 

 Emilia Grabowska – Prezes 

 Olga Wieczorek-Trzeciak – Wiceprezes 

 Barbara Pietrzak – Skarbnik 

 Anna Szczepańska – Sekretarz 

 

 

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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Członkowie władz Stowarzyszenia nie otrzymali wynagrodzeń pieniężnych za pracę 

wykonywaną z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie. 

 

Finanse 

 

Informacja finansowa stanowi oddzielne sprawozdanie. Stowarzyszenie nie prowadziło 

działalności gospodarczej w 2018 roku. 

 

II. PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ 

 

Działalność w roku sprawozdawczym 

 

W 2018 roku Stowarzyszenie prowadziło odpłatnie i nieodpłatnie działalność 

statutową. Nieodpłatnie prowadziliśmy w szczególności:  

 

 

Odpłatnie natomiast Stowarzyszenie prowadziło szkolenia, warsztaty oraz animacje 

podczas eventów edukacyjnych i integracyjnych. 

 

Personel Stowarzyszenia 

 

W 2018 roku Stowarzyszenie współpracowało z ok 138 osobami. W głównej mierze byli 

to specjaliści zatrudniani na podstawie umów cywilnoprawnych, umów o pracę (9 

osób), a także osoby pracujące w ramach własnej działalności, 7 stażystów oraz 15 

wolontariuszy.  

 

działania popularyzujące alternatywne wobec patologii społecznych, 
pozytywne formy aktywności

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

szkolenia, warsztaty, treningi, seminaria, konferencje

szkolenia członków Stowarzyszenia

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

przygotowywanie i opracowanie materiałów edukacyjnych lub szkoleniowych
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Doskonalenie zawodowe pracowników 

i wolontariuszy  

 

Zespół koordynatorów projektów i trenerów Stowarzyszenia uczestniczył 

w 24 godzinach superwizji. Zespół terapeutów współpracujących ze Stowarzyszeniem 

nie uczestniczył w superwizjach grupowych. Ponadto pracownicy i wolontariusze 

Stowarzyszenia doskonalili swoje kompetencje uczestnicząc w kursach, szkoleniach i 

warsztatach. 

Zespół Stowarzyszenia uczestniczył w następujących szkoleniach: 

 „Myślenie Wizualne” – przekazywanie wiedzy za pomocą środków wizualnych 

(obrazów, rysunków, skojarzeń wizualnych itp.) wzmacniające proces 

zapamiętywania treści warsztatowych przez uczniów i nauczycieli.  

 „Praca z dziećmi o szczególnych potrzebach” - Celem szkolenia było 

przygotowanie trenerów Stowarzyszenia do pracy z dziećmi o szczególnych 

potrzebach: dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, innymi zaburzeniami 

rozwoju oraz niepełnosprawnościami. 

 „Pozytywna Dyscyplina – elementy” – celem szkolenia było zapoznanie 

trenerów z ideą i podstawowymi technikami Pozytywnej Dyscypliny oraz 

wdrożenie ich do codziennej pracy trenerskiej. 

 

  

 

 

Walne Zebrania Członków 

 

W 2018 roku odbyło się jedno Walne Zebranie Członków. Było to Zebranie 

Sprawozdawcze i odbyło się 20.06.2018r. W jego trakcie:  

 zaprezentowano działania Stowarzyszenia w 2017 roku, 

 zatwierdzono sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2017 rok, 

 omówiono plan działań Stowarzyszenia na 2017 rok, 

 przyjęto uchwałę dotyczącą zmiany statutu Stowarzyszenia. 

 

Odbiorcy działań Stowarzyszenia 

 

Od początku działalności Stowarzyszenie Q Zmianom dotarło ze swoimi programami do 

21 761 dzieci, młodzieży i dorosłych, a tylko w roku 2018 do 

3 105 osób. 
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Obszar działania Stowarzyszenia w 2018 roku  

 

W 2018 roku prowadziliśmy działania na terenie województwa mazowieckiego, 

odbyły się one w: 

 

 siedzibie Stowarzyszenia Q Zmianom, 

 2 warszawskich przedszkolach, 

 19 warszawskich szkołach podstawowych i gimnazjach,  

 2 szkołach ponadgimnazjalnych, 

 2 szkołach wyższych, 

 12 warszawskich świetlicach i placówkach wsparcia dziennego. 

 

Partnerzy Stowarzyszenia w 2018 roku 

 Miasto Stołeczne Warszawa, 

 Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,  

 Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Północ,  

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Południe, 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Targówek, 

 Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawa, 

 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Warszawa Praga Północ, 

275; 10%

1965; 68%

351; 12%

82; 3%
201; 7%

Odbiorcy działań Stowarzyszenia w 2018 r.

przedszkolaki uczniowie szkół podstawowych

rodzice nauczyciele

pozostałe osoby dorosłe
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 Fundacja Legii, 

 Fundacja Twoja Pasja, 

 Grupa Żywiec 

 Coca-Cola HBC Polska 

 British School, 

 Portal zawinklem.pl, 

 RUCH MARKETING Sp. z o. o., 

 Centrum Wspierania Rodzin, 

 TuszTusz.pl, 

 Studio Oficyna, 

 Punkt 77, 

 Fundacja Sempre a Frente, 

 Polski Czerwony Krzyż, 

 Stowarzyszenie Morena, 

 Stowarzyszenie Semper Avanti 

 Fundacja Sukces Pisany Szminką. 

 

Partnerzy współtworzący konsorcja wraz ze Stowarzyszeniem w 2018 

roku 

 Stowarzyszenie dla Rodzin,  

 Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN,  

 Kościół Armii Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej,  

 Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ – GPAS,  

 Klub Alternatywny Caritas,  

 Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, 

 Mierz Wysoko, 

 Centrum Integracji Społecznej, 

 Miasto Stołeczne Warszawa, 

 Stowarzyszenie Monopol Warszawski. 

 

W 2018 roku Stowarzyszenie Q Zmianom było członkiem: 

 Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji, 

 Komisji Dialogu Społecznego ds. Lokalnego Systemu Wsparcia, 

 Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Pragi Północ, 

 Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy, 

 Spółdzielni Kooperatywy Pozarządowej, 

 Forum Organizacji Praskich. 

 

Działania promocyjne Stowarzyszenia w 2018 roku  

 

W 2018 roku promocja działań Stowarzyszenia odbywała się poprzez aktywne 

uczestnictwo w wydarzeniach dla mieszkańców, organizację spotkań i imprez 

podwórkowych, współpracę z mediami: Program Czwarty Polskiego Radia, Radio RDC, 

Radiu TOK FM, a także w programie Poranek w TVP, a także poprzez bezpośrednie 

kontakty z odbiorcami naszych działań. Współtworzyliśmy i aktywnie udzielaliśmy się 

także w Internecie – na największej grupie dla rodziców nastolatków: Rodzice 

Nastolatków. Do grupy należy ok 14000 członków. 
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Ważną drogą komunikacji o działaniach Stowarzyszenia był Internet: 

 Facebook – liczba fanów strony Stowarzyszenia w grudniu 2017 roku wyniosła 

1064, a w grudniu 2018 już 1287– wzrost o 17%,  

 strona www Stowarzyszenia: www.qzmianom.org, na której publikowane były 

najważniejsze informacje o działaniach Stowarzyszenia,  

 newsletter Stowarzyszenia. 

 

 

Poniżej przedstawiamy wybrane działania promocyjne zrealizowane w 

2018 roku: 

 

Kalejdoskop Edukacyjny – Warszawski Kalejdoskop Edukacyjny to wspólne 

przedsięwzięcie stołecznego Biura Edukacji i Branżowej Komisji Dialogu Społecznego 

ds. Edukacji. Odbyło się w maju 2018 roku w Parku Bródnowskim. Celem wydarzenia 

była promocja działań warszawskich organizacji pozarządowych działających 

w obszarze edukacji oraz zwiększenie świadomości wśród mieszkańców i władz 

znaczenia prowadzonych przez NGO programów. Stowarzyszenie Q Zmianom także 

uczestniczyło w tym wydarzeniu –  prowadziliśmy moduł obywatelski - ćwiczenia z 

prawidłowego segregowania odpadów do przeznaczonych na nie pojemników, moduł 

poznawczy - rozpoznawanie i nazywanie smaków z zawiązanymi oczami oraz moduł 

sensoryczno-plastyczny – lepienie figur z masy porcelanowej i zdobienie ich farbami, a 

także kolorowanki. 

 

 

 

Piknik „Dzień Dziecka na Legii” – w czerwcu 2018 roku w ramach Święta 

Łazienkowskiej na stadionie Legii Warszawa odbył się piknik „Dzień Dziecka na Legii”. 

Było to wydarzenie kierowane do całych rodzin i przewidywało takie atrakcje jak.: 

szkółki piłkarskie, warsztaty, animacje czy loteria charytatywna. Stowarzyszenie 

również miało swoje stanowisko animacyjne na tym wydarzeniu, prowadzone przez 

pracowników i wolontariuszy. 

 

Baza Kompetencji – w grudniu 2018 w ramach projektu Nowa Baza zostało 

zorganizowane seminarium. Adresowane było ono do kilku grup odbiorców: 

pracowników placówek wsparcia dziennego i innych organizacji pozarządowych oraz 

instytucji pracujących na terenie Pragi-Północ, nauczycieli ze szkół, osób pracujących z 

dziećmi i rodziną oraz urzędników – z Biura Pomocy i Projektów Społecznych oraz z 

wydziałów: Oświaty i Wychowania oraz Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy 

Praga Północ. Głównym celem seminarium było stworzenie przestrzeni do dialogu 

pomiędzy instytucjami działającymi na terenie dzielnicy oraz przestrzeni do wymiany 

doświadczeń i dobrych praktyk. Założyliśmy, że każda z organizacji biorących udział w 

projekcie NOWA BAZA posiada zasób umiejętności i wiedzy, którym może się podzielić 

z innymi instytucjami i dlatego część prowadzących warsztaty to pracownicy organizacji 

będących częścią Konsorcjum Nowa Baza.  

 

 

http://www.qzmianom.org/
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Minikonferencja Młodych Obywateli – uroczyste podsumowanie i finał 

projektu „Ja – Młody Obywatel” odbyło się 15.06.2018. Konferencja odbyła się w 

prestiżowej sali SkyBox na Stadionie Miejskim Legii Warszawa, dzięki uprzejmości 

Fundacji Legii.  

W Minikonferencji wzięło udział ponad 120 osób: dzieci realizujące miniprojekty, 

nauczyciele, rodzice, dyrekcja szkół, osoby z Biura Edukacji, Stowarzyszenia Q Zmianom 

oraz z Fundacji Legii. Program Minikonferencji obejmował prezentację projektu i 

osiągniętych rezultatów, wystąpienie uczniów i prezentacja miniprojektów, 

prezentację filmu z realizacji miniprojektów, poczęstunek, debatę obywatelską z 

widownią, wręczenie nagród, podziękowania. 
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III. DZIAŁALNOŚĆ PROJEKTOWA 

 

W 2018 roku Stowarzyszenie realizowało projekty edukacyjne i społeczne 

w następujących obszarach tematycznych: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REWITALIZACJA SPOŁECZNA  

I ANIMACJA CZASU WOLNEGO 

 

W 2018 roku Stowarzyszenie Q Zmianom aktywnie działało w Lokalnych Systemach 

Wsparcia. We współpracy z 18 warszawskimi organizacjami pozarządowymi i 

instytucjami, Stowarzyszenie realizowało jeden projekt konsorcjalny. Ponadto 

Stowarzyszenie zrealizowało dwa projekty skupiające się na zagospodarowaniu czasu 

wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 

Nowa Baza 

Cel: Wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży z terenu 

Dzielnicy Praga Północ w wieku 6-18 lat skupionych głównie wokół szkół nr 30, 50, 73, 

127, 258, 354, 395 oraz zwiększanie kompetencji opiekuńczo wychowawczych ich 

rodzin. 

 

Główne działania po stronie Stowarzyszenia Q Zmianom: 

 Zarządzanie wszystkimi działaniami projektowymi, który tworzy 6 organizacji 

konsorcjalnych oraz 12 instytucji i organizacji pozarządowych oraz działania 

promocyjne, 

 Zaplanowanie i prowadzenie Warsztatów Efektywnego Uczenia się (360 

dzieci), 

Rewitalizacja 

społeczna i animacja 

czasu wolnego 

Rozwijanie kompetencji społecznych 

Efektywność uczenia 

się i zwiększanie 

szans na Rynku Pracy 

Rozwój Q Zmianom 
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 Zaplanowanie i prowadzenie Warsztatów Kompetencji Społecznych (105 

dzieci), 

 Prowadzenie indywidualnego wsparcia edukacyjnego (tzw. korepetycje) (136 

dzieci), 

 Prowadzenie fakultetów edukacyjnych dla zdolnych uczniów (35 dzieci), 

 Organizacja i prowadzenie Praskiej Szkoły Językowej (27 dzieci), 

 Prowadzenie wsparcia specjalistycznego z zakresu kompetencji społeczno-

emocjonalnych (188 dzieci), 

 Prowadzenie zajęć rozwijających pasje (207 dzieci) 

 Organizowanie Akademii Rozwoju Pasji (21 dzieci), 

 Zorganizowanie Seminarium Baza Kompetencji (37 osób). 

 

Najważniejsze rezultaty: 

 Rozpoczęcie zintegrowanej pracy zmierzającej do kompleksowego 

zdiagnozowania dzieci, młodzieży i ich rodzin oaz udzielenia im 

adekwatnego wsparcia edukacyjno-społeczno-emocjonalnego przez 18 

organizacji i instytucji. 

 

Współfinansowanie: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawa 

 

 

 

 

 

Alternatywa dla Wileńskiej 13 

Cele: ograniczenie spożywania alkoholu przez mieszkańców podwórka oraz poznanie 

alternatywnych form spędzania wolnego czasu, niezwiązanych z piciem alkoholu dla 

mieszkańców Wileńskiej 13. 

 

Główne działania: 

 16 spotkań animacyjnych dla 19 dzieci, 

 2 spotkania grillowe dla całej społeczności podwórka (60 osób), 

 2 wyjścia do kina połączone z dyskusją na temat filmu (1 wyjście dla dzieci i 1 

dla dorosłych), 

 2 seanse filmowe zorganizowane na podwórku wraz z dyskusją na temat filmu. 

 

Najważniejsze rezultaty: 

 poszerzenie spektrum sposobów spędzania czasu wolnego 

 realizacja swoich zainteresowań, 

 zainspirowanie do działania bez konieczności spożywania alkoholu, 

 wzrost poziomu wzajemnego szacunku, przestrzegania zasad wewnątrz 

wspólnoty. 

 

Współfinansowanie: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawa 
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Spotkajmy się przy Żyrafie 

Cele: ożywienie przestrzeni Parku Praskiego pod kątem społecznym, stworzenie 

cyklicznego wydarzenia, dzięki któremu ludzie polubią to miejsce i będą chętniej 

spędzać w nim czas. Cele szczegółowe dotyczyły stworzenia przestrzeni, w której 

mogłyby się integrować różne grupy wiekowe oraz zagospodarowanie czasu wolnego 

osób spędzających czas w parku. 

 

 

Główne działania: 

 Rozgrywki gier planszowych i karcianych – bogaty zasób gier planszowych 

Stowarzyszenia pozwolił na zaangażowanie wielu osób – tych starszych i 

młodszych – do wspólnej gry.  

 Kolorowanki-rysowanki, malowanie kredą oraz rozwiązywanie łamigłówek 

takich jak sudoku i wykreślanki dla osób starszych.  

 Aktywności ruchowe – chodzenie na miniszczudłach i balansowanie z kijem i 

talerzykiem, frisbee, badminton, gra w gumę, animacje z chustą klanzy, 

balansowanie na profesjonalnej linie, skakanie na skakance pojedynczej i 

wieloosobowej, hula hop, piłka, bańki mydlane itp.  

 

Najważniejsze rezultaty: 

 Około 200 osób (dzieci i dorosłych) uczestniczących w 15 spotkaniach 

animacyjnych przy figurze Żyrafy, 

 Zainteresowanie osób w różnym wieku spędzaniem wolnego czasu poprzez 

wspólną zabawę przy grach planszowych, 

 rozwinięcie zainteresowań poprzez próbowanie nowych gier i zabaw,  

 młodzież i seniorzy mieli możliwość aktywnego spędzenia czasu na świeżym 

powietrzu, co zostało uwiecznione na zdjęciach i filmikach.  

 

Współfinansowanie: Biuro Edukacji m.st. Warszawa 
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ROZWIJANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 
 

Rozwijanie kompetencji społecznych dzieci, młodzieży i osób dorosłych, to jeden 

z głównych obszarów działalności Stowarzyszenia Q Zmianom. Zespół psychologów 

i pedagogów Stowarzyszenia od 2004 roku tworzy programy psychoedukacyjne 

nakierowane na rozwijanie właśnie kompetencji społecznych: komunikacji 

bez przemocy, współpracy, rozwiązywania konfliktów, budowania dobrego klimatu 

w szkole, radzenia sobie z emocjami. W 2018 roku Stowarzyszenie zakończyło bądź 

rozpoczęło aż 7 projektów rozwijających kompetencje społeczne, których odbiorcami 

były: dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie i uczennice szkoły podstawowej, 

młodzież gimnazjalna, a także rodzice i nauczyciele. 

 

Oswoić Konflikt!  

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

włączającego dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych w rozwijanie kompetencji 

emocjonalno-społecznych, które sprzyjają rozwiązywaniu konfliktów bez przemocy i 

zwiększają bezpieczeństwo w danej placówce. 

W roku 2018 realizowane były dwa projekty oparte o ten program edukacyjny.  

 

Główne działania: 

 psychoedukacyjne warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym (74 dzieci z 3 

grup przedszkolnych), 

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

komunikacji bez przemocy, radzenia sobie z emocjami, rozwiązywania 

konfliktów (249 uczniów i uczennic), 

 konsultacje z wychowawcami grup/klas, które biorą udział w projekcie (20 

nauczycieli), 

 warsztaty, spotkania podczas zebrań i spotkania indywidualne dla rodziców 

rozwijające kompetencje wychowawcze (171 rodziców), 

 zajęcia indywidualne i w małych grupach rozwijające kompetencje społeczne 

dla 30 dzieci. 

 

     Najważniejsze rezultaty: 

 wzrost umiejętności rozpoznawania, nazywania i konstruktywnego wyrażania 

emocji wśród przedszkolaków, uczniów i uczennic, 

 zwiększenie umiejętności współpracy w klasie lub w grupie przedszkolnej  

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

 wzrost wiedzy na temat pozytywnej komunikacji (wg koncepcji Rosenberga) 

wśród przedszkolaków, uczniów i uczennic klas, 

 wzrost poczucia bezpieczeństwa w klasie lub w grupie wśród przedszkolaków, 

uczniów i uczennic klas, 

 zwiększenie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów wśród 

uczniów i uczennic klas IV-VI SP, 

 wzrost wiedzy rodziców na temat konstruktywnych sposobów wyrażania 

emocji przez ich dzieci. 

Współfinansowanie: Biuro Edukacji m.st. Warszawa 
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Szkoła z Dobrym Klimatem 

Cel: zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów szkół gimnazjalnych 

uczestniczących w projekcie rozumianego jako dbanie o dobry klimat w szkole, 

przeciwdziałanie wykluczeniu oraz wzmocnienie kompetencji społecznych, w tym 

pracy zespołowej i otwartej komunikacji.    

W roku 2018 realizowane były dwa projekty oparte o ten program edukacyjny.  

 

 

 

Główne działania: 

 293 uczniów i uczennic uczestniczących w warsztatach dla dobrego klimatu, 

 6 wyjść integracyjnych, 

 2 gry fabularne zwiększające wiedzę uczniów z zakresu alarmowej sieci 

wsparcia i cyberprzemocy, 

 W każdej klasie w doku szkolnym 2018/19 odbyły się warsztaty dotyczące 

cyberprzemocy, 

 40 godzin konsultacji dla 28 rodziców w formie warsztatów, spotkań 

indywidualnych i grupowych, 

 30 młodych liderów i 6 wychowawców wzięło udział w szkoleniach 

dotyczących metody projektu, 

 powstało 30 miniprojektów na rzecz dobrego klimatu, realizowanych przez 

uczniów ze wsparciem wychowawcy. 

 

Najważniejsze rezultaty: 

 wzrost stopnia integracji wśród uczniów uczestniczących w projekcie, 

 wzrost wiedzy i umiejętności uczniów i uczennic w zakresie otwartej 

komunikacji sprzyjającej konstruktywnemu rozwiązywaniu konfliktów, 

 wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu reagowania w sytuacjach związanych z 

cyberprzemocą. 

 

Współfinansowanie: Biuro Edukacji m.st. Warszawa 
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Innowacyjne Programy Wychowawcze  

Cel: wsparcie wychowawców klas oraz uczniów i uczennic w realizacji innowacyjnych 

programów wychowawczych zwiększających poczucie bezpieczeństwa w klasie. 

 

Główne działania: 

 warsztaty psychoedukacyjne zaprojektowane pod indywidualne potrzeby 

konkretnej klasy. Warsztaty dotyczyły m.in. radzenia sobie z trudnymi 

emocjami, komunikacji bez przemocy, budowania pozytywnej współpracy, 

motywacji do przestrzegania zasad szkolnych, profilaktyki przemocy i agresji 

(78 uczniów i uczennic), 

 konsultacje dla wychowawców służące przekazaniu rekomendacji do dalszej 

pracy wychowawczej z klasami, 

 superwizje indywidualne i grupowe dla nauczycieli uczących w klasach 

objętych projektem, 

 zajęcia specjalistyczne dla uczniów o szczególnych potrzebach 

wychowawczych, 

 warsztaty dla rodziców z zakresu umiejętności wspierania dzieci w radzeniu 

sobie z trudnymi emocjami i komunikacji z dzieckiem oraz wzbudzania 

pozytywnej motywacji, 

 szkolenie dla specjalistów – kadry projektu – z założeń Pozytywnej Dyscypliny 

(11 osób). 

Najważniejsze rezultaty: 

 wzrost wiedzy wychowawców na temat innowacyjnych metod pracy 

wychowawczej zwiększających poczucie bezpieczeństwa, 

 wzrost różnorodności oddziaływań wychowawczych na dzieci w szkołach 

podstawowych, poprzez realizację warsztatowych programów edukacyjnych 

Stowarzyszenia w klasach objętych projektem, 

 wzrost umiejętności społecznych uczniów: m.in. radzenia sobie  emocjami, 

komunikacji bez przemocy, pozytywnej współpracy, 

 wzrost wiedzy i umiejętności rodziców w zakresie zwiększania bezpieczeństwa 

i komunikacji bez przemocy, 

 zwiększenie liczby dzieci uczestniczących w różnorodnych formach zajęć 

i programów. 

 

Współfinansowanie: Biuro Edukacji m.st. Warszawa 

 

Ja – Młody Obywatel 

Cel: rozwój postaw obywatelskich i zwiększenie zaangażowania uczestników projektu 

w życie publiczne, na terenie miasta Warszawy. 

W roku 2018 realizowane były dwa projekty oparte o ten program edukacyjny.  

 

Główne działania: 

 jednodniowy warsztat dla dzieci z klas IV-VI wspierający rozwój kreatywności 

i przygotowujący do pracy miniprojektowejw roku szkolnym 2017/18 (114 

dzieci z 8 klas), 

 trzydniowe warsztaty dla dzieci z klas IV-VI wzmacniających postawy 

obywatelskie  w roku szkolnym 2018/19 (214 dzieci z 11 klas), 
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 szkolenie dla 8 nauczycieli z zakresu prowadzenia zajęć obywatelskich 

metodą projektową.  

  8 zrealizowanych miniprojektów dla społeczności 

 Minikonferencja Młodych Obywateli Warszawy – 120 uczestników, 

 Stworzenie publikacji „Praca metodą projektu w szkole podstawowej”. 

 

Najważniejsze rezultaty: 

 Zwiększenie wiedzy i świadomości uczniów i uczennic na temat 

społeczeństwa obywatelskiego, praw i obowiązków obywatela, 

 Rozwój motywacji i gotowości do działania na rzecz społeczności lokalnych u 

dzieci i nauczycieli uczestniczących w projekcie, 

 Rozwój kompetencji społecznych – umiejętności współpracy, akceptacji, 

empatii i wzajemnego zaufania u uczniów i uczennic uczestniczących w 

projekcie, 

 Pogłębienie integracji i promowanie postawy otwartości u uczestników 

projektu w trakcie wspólnego twórczego działania, 

 Zwiększenie wiedzy o możliwościach realizacji projektów obywatelskich i 

inicjatyw lokalnych u uczestników projektu, 

 Zwiększenie wiedzy i umiejętności dzieci i nauczycieli z zakresu pracy metodą 

projektu. 

 

Współfinansowanie: Biuro Edukacji m.st. Warszawa 

 

EFEKTYWNE UCZENIE SIĘ I ZWIĘKSZANIE 

SZANS NA RYNKU PRACY 
 

 2018 roku Stowarzyszenie kontynuowało współpracę z Uniwersytetem Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy realizacji projektu edukacyjnego dla 

studentów psychologii oraz współrealizowało wraz z 5 partnerami projektu, który miał 

na celu zaktywizować dorosłych do aktywności zawodowej z rodzin zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Jednocześnie Stowarzyszenie reaktywowało projekt „Uczyć 

się, ale z Pasją!” i skierował go do warszawskich licealistów oraz stworzyło projekt 

matematyczny dla dzieci ze szkół podstawowych. 

Inkubator PSI – Modele Kompetencyjne Studenta 

Psychologii 

Cele: podniesienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy studentów 

psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

 

Główne działania za które było odpowiedzialne Stowarzyszenie Q Zmianom: 

 Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów dla studentów psychologii dla 

ścieżki trenerskiej – 97 studentów, 

 Opieka nad zespołami projektowymi po stronie pracodawcy, 

 Opieka podczas wizyt studyjnych. 
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Najważniejsze rezultaty: 

 zdobycie kwalifikacji oraz wiedzy, umiejętności i kompetencji 

interpersonalnych przez studentów psychologii, które nie są realizowane w 

ramach programu studiów na kierunku psychologii, a wynikają z potrzeb 

pracodawców i rynku pracy. 

 rozwinięcie warsztatu trenerskiego studentów, w szczególności poprzez 

warsztaty z zakresu pracy z grupą, technik szkoleniowych i warsztatowych, 

trudnych sytuacji w pracy trenera. 

 rozwinięcie kompetencji społecznych: komunikacji, asertywności, współpracy, 

radzenia sobie ze stresem, w szczególności poprzez warsztaty i treningi z 

zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności, trening interpersonalny. 

 

Współfinansowanie: w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 

lata 2014-2020 

 

LSW – dobry start, wspólna przyszłość 

Cel: reintegracja społeczna 110 członków rodzin zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, mieszkańców obszarów rewitalizowanych m.st. Warszawy, w tym 

aktywizacja zawodowa 50 dorosłych członków tych rodzin, zdolnych do zatrudnienia 

do 30.06.2018 r.   

Główne działania po stronie Stowarzyszenia Q Zmianom:  

 rekrutacja uczestników projektu i diagnoza ich indywidualnych potrzeb 

i potencjałów w celu przygotowania wsparcia w oparciu o indywidualną 

ścieżkę, 

 coaching rodzinny, którego celem jest stały kontakt z uczestnikiem i jego 

rodziną, motywowanie i wspieranie w procesie zmiany, 

 warsztaty umiejętności społecznych dla osób dorosłych – 19 osób 

dorosłych uczestniczących w warsztatach, 
 warsztaty dla młodzieży dotyczące wsparcia ich w wyborze ścieżki kariery 

w przyszłości – w warsztatach uczestniczyło 12 osób, 
 organizowanie opieki dla dzieci osób uczestniczących w działaniach 

projektowych. 

 

Współfinansowanie: w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 

lata 2014-2020 

 

Uczyć się, ale z Pasją! 

Cel: rozwinięcie kompetencji poznawczych oraz zainteresowań naukowych wśród 160 

uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych w Warszawie. 

 

Główne działania:  

 warsztaty z myślenia wizualnego dla kadry projektu (9 osób), 

 szkolenie dla rad pedagogicznych dotyczące umiejętności poznawczych i 

metod uczenia (43 nauczycieli), 

 warsztaty „Uczyć się, ale jak?” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (172 

osoby), 

 trening funkcji poznawczych instrumental Enrichment Feuersteina (15 osób), 
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 praca metodą projektu w małych zespołach nad projektami edukacyjnymi 

(26 osób). 

 

Najważniejsze rezultaty: 

 Zwiększenie umiejętności uczenia się, ciekawości poznawczej i umiejętności 

poznawczych młodzieży, 

 Rozwinięcie kompetencji społecznych młodzieży, 

 Zwiększenie umiejętności pracy metodą projektową. 

 

Współfinansowanie: Biuro Edukacji m.st. Warszawa 

 

Matematyczny EscapeRoom 

Cel: zaktywizowanie dzieci z klas 1-4, które spędzają wakacje w Warszawie, do 

zabawy połączonej ze wzmacnianiem kompetencji matematycznych w okresie od 

lipca do sierpnia 2018 roku. 

 

Główne działania:  

 przygotowanie scenariusza pokoju zagadek, rozegranie próbnej gry. 

Scenariusz pokoju zagadek został stworzony na podstawie podstawy 

programowej dla uczniów klas trzecich szkoły podstawowej, 

 zorganizowanie matematycznych gier w pokoju zagadek dla dzieci. 

 

 

 

Najważniejsze rezultaty: 

 zorganizowanie matematycznych gier w pokoju zagadek dla 101 dzieci z klas 

1-4, 

 74% dzieci zwiększyło swoją wiedzę matematyczną*. 

Współfinansowanie: Fundacja mbank 
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ROZWÓJ Q ZMIANOM 
 

W roku 2018 Stowarzyszenie miało również możliwość przeprowadzić projekt na rzecz 

poprawy warunków świadczenia działań Stowarzyszenia, wynikających ze zleconych 

zadań publicznych.  

Aby osiągnąć zakładany cel ustalono i zrealizowano następujące działania: 

 dostosowano pomieszczenia terapeutyczne i salę szkoleniową w lokalu 

Stowarzyszenia do przepisów BHP poprzez – wyciszenie i odmalowanie 

pomieszczeń oraz doposażenie pomieszczeń terapeutycznych – w sumie 3 

pomieszczenia.  

 wykonano drobne naprawy umożliwiające bezpieczne korzystanie z 3 dużych i 

zabytkowych okien w lokalu.  

 Przeprowadzono drobny remont łazienek.  

 wzmocniono bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w związku z 

realizacją zadań publicznych poprzez zakup dysku zewnętrznego. 

 doposażono lokal – a w szczególności pokoje terapeutyczne o wygodne fotele, 

lampy podłogowe, stoliki, regały, zestawy do podawania kawy, herbaty i wody. 

 

Współfinansowanie: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawa  

  

 

IV. DZIAŁALNOŚĆ POZAPROJEKTOWA 

 

DZIAŁANIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY  

Z FIRMAMI I ORGANIZACJAMI 

 

#YouthEmpowered: Możesz więcej niż myślisz to program edukacyjny Coca‑Cola 

HBC Polska, realizowany przez koalicję Partnerów, w skład której wchodziły między 

innymi Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom. Miał on pomóc 

młodym ludziom w odkrywaniu ich mocnych stron i odnalezieniu potencjału 

zawodowego. 

Wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi stworzyliśmy i przeprowadziliśmy 

warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego dla harcerzy na zjeździe harcerskim w 

Gdańsku Sobieszewie. Przeprowadziliśmy tam warsztaty dla 216 młodych dorosłych. 

Projekt był realizowany w sierpniu 2018 roku. 

 

Trzymaj Pion! – celem kampanii było wspieranie rodziców w zapobieganiu 

przedwczesnej inicjacji alkoholowej nastolatków oraz wychowywaniu swoich dzieci do 

odpowiedzialnych postaw związanych z alkoholem w dorosłym życiu. 

W 2018 roku prowadziliśmy działania promujące wiedzę nt. szkodliwości picia alkoholu 

przez osoby nieletnie. Promowaliśmy powstały w 2017 roku Przewodnik dla Rodziców 

- Jak rozmawiać z dziećmi o alkoholu?  
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Informacje o przewodniku znajdowały się między innymi w prasie, mówiliśmy o nim w 

radio – m.in. w Programie Czwartym Polskiego Radia, Radiu RDC, Radiu TOK FM, a także 

w programie Poranek w TVP.  

Współtworzyliśmy i aktywnie udzielaliśmy się także w Internecie – na największej 

grupie dla rodziców nastolatków: Rodzice Nastolatków. Bliska nam była idea 

edukowania rodziców i wspierania i ich w trudach okresu dorastania ich dzieci. Do 

grupy Rodzice nastolatków przynależy około 14000 rodziców. 

 

INNE DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH 

DZIAŁALNOŚCI POZAPROJEKTOWEJ 
 

Prowadziliśmy szereg warsztatów i zajęć dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych na 

zlecenie poszczególnych instytucji. Były to m.in.: 

 Zajęcia rozwijające inteligencję emocjonalną najmłodszych - Zaczarowana 

Kraina Emocji (ok. 8 os.- dzieci i ich rodzice), 

 warsztaty z zakresu Komunikacji bez Przemocy (ok. 12 osób dorosłych), 

 warsztaty dla rodziców z zakresu wspierania nastoletnich dzieci (ok. 5 os.), 

 trening poznawczy metodą IE R. Feuersteina – 1 osoba dorosła, 

 warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego dla studentów – 12 osób, 

 warsztaty z zakresu pozytywnej dyscypliny dla rad pedagogicznych – 90 osób, 

 warsztaty dotyczące technik uczenia się – 10 osób dorosłych, 

 warsztaty "Oswoić Konflikt!" – dla 30 dzieci ze szkoły podstawowej. 

 

 

DZIAŁANIA REALIZOWANE NA WILEŃSKIEJ 13 

 

Program psychoterapeutyczny: „Ktoś Cię słyszy…” – program realizowany jest 

przez Stowarzyszenie od 2011 roku w odpowiedzi na potrzebę zapewnienia 

profesjonalnego i wykwalifikowanego wsparcia psychologicznego osobom, które: 

znalazły się w kryzysie życiowym (np. utraciły bliską osobę, nie mają pracy, przeżywają 

rozpad związku), mają trudność w budowaniu trwałych i bliskich relacji, czują się 

samotne, cierpią na depresję, zaburzenia osobowości, zaburzenia lękowe i obsesyjno-

kompulsywne, zaburzenia odżywiania, syndrom DDA i DDD, nie akceptują siebie i 

swojej przeszłości, mają trudności z kontrolą własnych emocji i zachowania. Działania 

w ramach „Ktoś Cię słyszy…” skierowane zostały przede wszystkim do osób, które 

potrzebują wsparcia terapeutów, lecz nie mają możliwości finansowych, by korzystać z 

oferty terapii komercyjnej. Bezpośrednimi odbiorcami programu „Ktoś Cię słyszy…” są 

więc osoby po 18 roku życia, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, 

ze wszystkich grup społecznych i zawodowych. W 2018 roku w programie uczestniczyło 

ponad 40 osób, które korzystały z terapii prowadzonej w 3 nurtach (humanistycznym, 

poznawczo-behawioralnym i psychodynamicznym), konsultacji psychologicznych 

i poradnictwa. Łącznie w 2018 roku odbyło się ponad 1000 godzin terapii i konsultacji 

prowadzonych przez zespół 12 terapeutów i terapeutów-stażystów.  

Zespół terapeutów Stowarzyszenia regularnie uczestniczył w grupowych superwizjach 

prowadzonych przez zewnętrznego specjalistę z Ośrodka Pomocy i Edukacji 

Psychologicznej INTRA.  
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Szkoła Językowa 

W 2018 roku dzięki współpracy z Fundacją Legii w biurze Stowarzyszenia w ciągu roku 

szkolnego odbywały się zajęcia z języka angielskiego i języka hiszpańskiego. W zajęciach 

uczestniczyły 32 osoby. Uczniowie pochodzili ze szkół i placówek znajdujących się na 

terenie Pragi Północ (Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Karan, Stowarzyszenie dla Rodzin, 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, SP 50, SP 127, SP 30, Fundacja Twoja Pasja).  

Głównym celem zajęć było wyrównywanie szans edukacyjnych naszych podopiecznych, 

poprzez zwiększenie ich kompetencji językowych. Program nauczania został stworzony 

specjalnie na potrzeby uczniów. Szczególny nacisk kładziono na nabywanie zdolności 

komunikacyjnych (czytanie, pisanie, mówienie, rozumienie ze słuchu), a także 

wzmacnianie wrażliwości interkulturowej (zagadnienia kulturowe). Zajęcia przebiegały 

w ramach bloków tematycznych, integrujących pracę nad konkretnym słownictwem, 

niezbędnymi strukturami gramatycznymi oraz sprawnościami językowymi. Całość 

urozmaicona była grami i zabawami edukacyjnymi, zapewniającymi szybkie i przyjemne 

zdobywanie i przyswajanie wiedzy. 

W ramach szkoły językowej w lipcu 2018 został zorganizowany wyjazd do Barcelony dla 

grupy 13 osób na 5 dni. 
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