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Szanowni Państwo,

z przyjemnością przedstawiamy Państwu sprawozdanie merytoryczne opisujące działania
zrealizowane w 2021 roku przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom. 

W roku 2021 nasza uwaga była również zogniskowana na pandemii. Tym razem nie musieliśmy
zmieniać metod oraz narzędzi pracy, gdyż mieliśmy je już gotowe. Mierzyliśmy się jednak ze
skutkami tych wydarzeń. Nauka zdalna, zakaz wchodzenia do lasów i parków, zakaz wychodzenia z
domu do godziny 16.00, wzrosty zachorowań. Te wszystkie czynniki wpłynęły znacząco na
funkcjonowanie psychofizyczne naszych podopiecznych. Jako psychologowie nie mogliśmy przejść
obok tego obojętnie, chcieliśmy pomagać i wspierać młodych ludzi w odbudowywaniu zdrowia
psychicznego. W ślad za tym wzbogaciliśmy nasze programy o elementy samoregulacji z nurtu self-
reg, przeprowadziliśmy pierwszy trening uważności i koncentracji dla dzieci, wznowiliśmy wsparcie
terapeutyczne w ramach programu Ktoś Cię słyszy, a także otworzyliśmy nową grupę terapeutyczną
dla dorosłych. 

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z naszych działań!
Zespół Stowarzyszenia Q Zmianom



"W 2021 roku pracowaliśmy ze skutkami
pandemii i nauczania zdalnego. W wielu

grupach dzieciaki nie miały ugruntowanych
zasad pracy w grupie oraz współpracy z

nauczycielem. Podczas nauki zdalnej część
więzi między uczniami rozluźniła się, część

się rozpadła. W związku z tym podczas
naszych warsztatów kładliśmy szczególny

nacisk na integrację oraz współpracę."

Emilia Grabowska 
Prezes Stowarzyszenia



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.

Informacja finansowa stanowi oddzielne
sprawozdanie. Stowarzyszenie nie
prowadziło działalności gospodarczej w
2021 roku.

W 2021 roku Zarząd Stowarzyszenia
tworzyły:

Emilia Grabowska – Prezes
Olga Wieczorek-Trzeciak – Wiceprezes
Barbara Pietrzak – Skarbnik
Marta Patej – Członkini Zarządu

Władze

Członkinie władz Stowarzyszenia nie
otrzymały wynagrodzeń pieniężnych za
pracę wykonywaną z tytułu pełnienia
funkcji w Zarządzie.

finanse



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 

Statutowe działania
Stowarzyszenia

działalność wspomagająca rozwój
gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości 
działalność charytatywna 

W 2021 roku Stowarzyszenie
współpracowało z 128 osobami. 
W głównej mierze byli to specjaliści
zatrudniani na podstawie umów
cywilnoprawnych (118 osób), umów 
o pracę (8 osób), a także osoby
pracujące w ramach własnej
działalności (2 osoby)  oraz 10
wolontariuszy. 

Personel Stowarzyszenia



"Metody dramy w pracy z dziećmi"
"Kurs na relacje"
studia na specjalizacji Wspieranie rozwoju osobowości,
UW
specjalizacyjnych z zakresu Psychoterapii Dzieci i
Młodzieży
z zakresu Psychoterapii Indywidualnej Laboratorium
Psychoedukacji
przygotowywania ofert realizacji zadania publicznego do
M.St. Warszawy, umowy zlecenia i o dzieło w 2021 roku,
Pracownicze Plany Kapitałowe - obowiązki organizacji

Zespół koordynatorów projektów i trenerów Stowarzyszenia
uczestniczył w superwizji. 
Ponadto pracownicy i wolontariusze Stowarzyszenia
doskonalili swoje kompetencje uczestnicząc w kursach,
szkoleniach i warsztatach. 

Zespół Stowarzyszenia uczestniczył w następujących
szkoleniach:

Doskonalenie zawodowe 
pracowników i wolontariuszy

Walne zebranie członków

W 2021 roku odbyło się jedno Walne Zebranie Członków. 

siedzibie Stowarzyszenia Q
Zmianom,
4 warszawskich przedszkolach,
50 szkołach podstawowych, 
6 szkołach ponadpodstawowych,
8 organizacjach pozarządowych,
1 ośrodku pomocy społecznej,
7 warszawskich świetlicach i
placówkach wsparcia dziennego.

W 2021 roku prowadziliśmy działania
na terenie województwa
mazowieckiego, odbyły się one w:

 

Obszar działania 
Stowarzyszenia w 2021 roku



III. REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH

W 2021 roku Stowarzyszenie
pracowało w następujących
obszarach tematycznych:

zwiększenie szans na rynku
pracy;
rozwijanie kompetencji
społecznych;
rozwijanie kompetencji
obywatelskich;
aktywizacja lokalna;
rewitalizacja społeczna;
leczenie zdrowia psychicznego;



Adresowaliśmy nasze działania

do następujących grup:



Od początku działalności
Stowarzyszenie Q Zmianom
dotarło ze swoimi programami do
37 458 dzieci, młodzieży i
dorosłych, a tylko w roku 2021
do 3 353 osób.

Odbiorcy działań Stowarzyszenia

Wiek szkolny - SP (72,8%)
Rodzice (4%)
Wiek przedszkolny (7%)
Wiek licealny (9%)
Nauczyciele (2%)
Dorośli (5%)
Wolontariusze (0,03%)
Studenci (0,3%)

Nasi odbiorcy w 2021 roku to:

Wiek szkolny
72.8%

Wiek licealny
9%

Wiek przedszkolny
7%

Dorośli
5%

Rodzice
4%



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 Bemowo,
Zakład Gospodarowania
Nieruchomościami Warszawa
Praga Północ,
Fundacja Legii,
Fundacja Twoja Pasja,
Dom Kultury TU Praga

Partnerzy Stowarzyszenia 

w 2021 roku Teatr BAJ,
Muzeum Warszawskiej Pragi
Konsorcjum Wsparcie w Starcie
Konsorcjum Kluby Przyjazne
Rodzinom
Konsorcjum Pozytywna
Integracja Społeczna
Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna nr 5
Zarząd Dzielnicy Praga Północ
Miasta St. Warszawy
Oratorium im. św. Jana Bosko
Zespół Kuratorskiej Służby
Sądowej
Stowarzyszenie Mierz Wysoko
Centrum Wspierania Rodzin,
Studio Oficyna,
Punkt 77



Partnerzy współtworzący
konsorcja wraz ze

Stowarzyszeniem w 2021 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

W 2021 roku Stowarzyszenie
Q Zmianom było członkiem:

Komisji Dialogu Społecznego ds.
Edukacji,
Komisji Dialogu Społecznego ds.
LSW i PWD,
Dzielnicowej Komisji Dialogu
Społecznego Dzielnicy Pragi
Północ,
Sieci Pozarządowych Instytucji
Rynku Pracy,
Spółdzielni Kooperatywy
Pozarządowej,
Forum Organizacji Praskich



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.

 

II. PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ

Działalność w roku sprawozdawczym
W 2021 roku Stowarzyszenie prowadziło
odpłatnie i nieodpłatnie działalność
statutową. Nieodpłatnie prowadziliśmy w
szczególności: 

Odpłatnie natomiast 
Stowarzyszenie prowadziło

warsztaty psychoedukacyjne,
konsultacje psychoterapeutyczne
oraz psychoterapię indywidualną i

grupową.

Szkolenia członków Stowarzyszenia.
Indywidualne formy terapii, pomocy i
edukacji psychologicznej dla
młodzieży i dorosłych.
Przygotowywanie i opracowanie
materiałów edukacyjnych lub
szkoleniowych.



Realizowaliśmy następujące projekty:

 NOWA BAZA

 Uczyć się, ale z Pasją!

 Ja – Młody Obywatel

 Oswoić Konflikt!

 Bemowski Klub Integracji   

 Społecznej – Nowa

Perspektywa 

 Szkoła z Dobrym Klimatem

  

Wakacje z Q Zmianom 

 Q Działaniu

 Program

psychoterapeutyczny    

 „Ktoś Cię słyszy!”

 Szkoła językowa



Prowadziliśmy następujące formy działań:



"Spotkania przebiegały w miłej otwartej
atmosferze, były oparte na wzajemnym

szacunku, co niewątpliwie sprzyjało
poznawaniu sedna problemu, z którym
borykają się rodzice oraz znalezieniu

odpowiedniego rozwiązania. Wsparcie
prowadzących jest bezcenne. Dziękuję

serdecznie."
Opinia rodzica

"Najważniejsze było dla mnie uświadamianie sobie
i Dzieciom ogromnej roli jaką ma wzajemne

słuchanie siebie i szanowanie siebie wzajemnie.
Cierpliwe czekanie na czyjąś gotowość do

mówienia. Bardzo ważne było zrozumienie faktu,
że jeśli chcę, by ktoś mnie zrozumiał, muszę to

powiedzieć głośno, nie wystarczą intencje."
 

Opinia wychowawcy 
o projekcie dla szkoły



PRZYKŁADY DZIAŁAŃ Z 2021 ROKU

ROZWIJANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Rozwijanie kompetencji społecznych
dzieci, młodzieży i osób dorosłych to
jeden z głównych obszarów działalności
Stowarzyszenia Q Zmianom. Zespół
psychologów i trenerów 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 2021 roku Stowarzyszenie
prowadziło aż 6 projektów
rozwijających kompetencje społeczne,
których odbiorcami były: 
- dzieci w wieku przedszkolnym, 
- uczniowie i uczennice szkół
podstawowych, 
- rodzice i nauczyciele.



WARSZTATY „OSWOIĆ KONFLIKT!”

Co to jest konflikt? Czy konflikt i
przemoc to to samo? Jak rozwiązać
konflikt, żeby z jednej strony nikogo nie
skrzywdzić, z drugiej nie czuć, że
niesłusznie ustąpiliśmy? Te pytanie nie
są wcale proste. 

Dzieci z warszawskich placówek
edukacyjnych wspólnie z trenerkami Q
Zmianom szukały na nie odpowiedzi w
ramach projektu „Oswoić konflikt!”. 

W działaniach tych uczestniczyło
ponad 447 młodych warszawiaków.



"W 2021 roku w OKeju stworzyliśmy kilka
nowych narzędzi ułatwiających przekaz.
Powstały książeczki, kolejne historyjki.

Dzięki temu nasi mali odbiorcy pamiętają
bardzo szczegółowo to, czego

doświadczyli i dowiedzieli się podczas
naszych warsztatów."

 
 Anna Mystkowska,

koordynatorka i trenerka



Co według Pani/Pana było najważniejsze dla
dzieci podczas warsztatów?

"Ciekawy sposób prowadzenia zajęć, każde z nich
zostało wysłuchane, poczucie, że jest akceptowane,
poznanie sposobów radzenia sobie z trudnymi
emocjami."

"Poznanie pozytywnego wyrażania swoich emocji,
odwoływanie się do sytuacji, wzrost silnych więzi
pomiędzy dziećmi, wyciszanie się podczas zajęć."

"Myślę, że ważna dla Nich była praca zespołowa. To, że
mogły mówić o sobie i były wysłuchane."

"Ważne było to, że razem z Nimi brałam udział w
zabawach."

"Wydaje mi się, że ważne były dla nich momenty, w
których były słuchane przez innych oraz fakt, że wszyscy
byli równo traktowani."

*wypowiedzi wychowawczyń klas I-III uczestniczących w
programie



 WARSZTATY INTEGRACYJNE „NOWA BAZA”

Przejście z klas I-III do nauki w klasie
IV stanowi duże wyzwanie dla
młodego człowieka. Nowi nauczyciele,
zupełnie inna organizacja zajęć 
 sprawiają, że poziom stresu u dzieci
znacznie się podnosi, co utrudnia
swobodną naukę. 

Na szczęście w klasach, które się lubią
i są zintegrowane jest łatwiej. Dlatego
podczas warsztatów integracyjnych
dzieci uczyły się, jak być dla siebie
wsparciem w trudnych chwilach oraz
tego, jak organizować sobie naukę. 

Warsztaty integracyjne objęły uczniów i
uczennice klas IV wszystkich szkół
podstawowych z terenu Pragi Północ.



„Podczas warsztatów integracyjnych
pracowaliśmy z procesem grupowym w

klasie. Pokazywaliśmy, że integracja to nie
tylko zabawy, ale wspieranie procesu

tworzenia fajnej klasy, w której jest miejsce
na rogersowską akceptację, empatię i

autentyczność." 
 

Olga Wieczorek-Trzeciak
psycholog, trener,

koordynator



Warsztaty „SZKOŁA Z DOBRYM KLIMATEM”

Rok 2021 był rokiem, w którym
pandemia nadal miała duży wpływ na
szkolne życie. Dzieci wracające do
nauki stacjonarnej stały przed
wyzwaniem ponownego budowania
więzi społecznych oraz poczucia
bezpieczeństwa w szkole. Dodatkowo,
doświadczenia z okresu od początku
pandemii sprawiły, że wśród dzieci
upowszechnił się kłopot radzenia sobie
ze stresem i napięciem, które nieraz
znajdowały ujście w cyberprzestrzeni.
Dzieci potrzebowały zatem nowych
umiejętności dotyczących samoregulacji
i  radzenia sobie z cyberprzemocą.

Trenerzy projektu "Szkoła z Dobrym Klimatem"
przeformułowali więc projekt tak, by odpowiadał
zarówno na dawne jak i na nowe potrzeby dzieci
wracających do szkoły po okresie lockdownu. 



W projekcie „Szkoła z Dobrym
Klimatem” w 2021 roku uczestniczyło
340 uczniów i uczennic szkół
podstawowych oraz 22 nauczycielek i
nauczycieli.

Projekt został podzielony na dwa główne
cykle warsztatowe. W pierwszym cyklu
warsztatowym dzieci trenowały swoje
umiejętności współpracy oraz
samoregulacji. Drugi cykl warsztatów
odpowiadał na potrzebę psychoedukacji
dzieci w zakresie profilaktyki przemocy i
cyberprzemocy.

Ponadto, by umiejętności przekazywane
na warsztatach były utrwalane przez
cały czas trwania projektu, trenerzy
przygotowali zestawy ćwiczeń
psychoedukacyjnych do realizacji przez
wychowawców każdej z klas oraz grę
terenową. Ostatnim wydarzeniem
budującym dobry klimat między
uczniami oraz między uczniami a
wychowawcami były wyjścia
integracyjne.



Rodzic dziecka w wieku szkolnym mierzy
się z wieloma wyzwaniami. Jak
interpretować zachowanie swojego
dziecka? Jak wesprzeć go w nauce
jednocześnie nie wyręczając? Co zrobić,
żeby porozumieć się z nim bez kłótni?
Kiedy wkraczać w relacje rówieśnicze? Te
i inne tematy były poruszane podczas
warsztatów dla rodziców w 2021 roku.
Zajęcia te zostały oparte na porozumieniu
bez przemocy.  

WARSZTATY DLA RODZICÓW 



W spotkaniach, warsztatach i
konsultacjach indywidualnych dla
rodziców prowadzonych w 2021 roku w
ramach Stowarzyszenia Q Zmianom
wzięły udział aż 134 osoby. 

W tym roku wspieraliśmy rodziców
zarówno w ramach cyklu spotkań na
żywo "Akademia Rodziny", jak i poprzez
pojedyncze warsztaty on-line w ramach
projektu Oswoić konflikt". 



WARSZTATY DLA RODZICÓW 

"Rewelacyjne były podpowiedzi w
postaci narzędzi radzenia sobie ze

złością - do wykorzystania od zaraz.
Wiele wiedzy i samoświadomości dało

mi omówienie stresorów."
rodzic

 

"Niby każdy jest inny, ale większość
wyzwań, z jakimi mierzą się rodzice,
jest podobna. Super było sobie o tym

przypomnieć słuchając innych."
rodzic

 

"[warsztaty] były bardzo pomocne, na
pewno wykorzystam nową wiedzę "na

co dzień", czuję się pewniej."
rodzic

"Rewelacyjne prowadzące, świetnie
przygotowane merytorycznie,

wspierające, otwarte i przekazujące
sporo wartościowej wiedzy w

przystępnej formie."
uczestniczka, Aleksandra O.



WAKACJE Z Q ZMIANOM

Wakacje to czas odpoczynku. To także
czas, kiedy można w spokojnej
atmosferze popracować nad rozwojem
osobistym. W Q Zmianom organizujemy
wtedy zajęcia dla dzieci „Wakacje z Q
Zmianom”. Są to zajęcia sensoryczne,
animacyjne, mindfulnessowe,
wspierające mocne strony. Dzieci
świetnie się bawią i oceniają je na 5!

W 2021 roku w naszych zajęciach
wakacyjnych uczestniczyło aż 983
uczniów i uczennic z warszawskich
szkół podstawowych. 



JA – MŁODY OBYWATEL 

Czy głosowanie w wyborach ma sens?
Jakie są prawa obywatela w Polsce? A jakie
jego obowiązki? Kto to jest superobywatel i
co sprawia, że jest taki super? 
Podczas warsztatów realizowanych w
projekcie „Ja-Młody Obywatel” młodzi
obywatele poszukiwali odpowiedzi na te
pytania. Dzięki projektowi o tej samej
nazwie – mieli później także okazję
samemu stać się dobrymi obywatelami,
obywatelkami i dać przykład innym,
pracując na rzecz szkoły i swojego
otoczenia. Dowiedzieli się, że każdy z nas
może zmienić świat wokół siebie.



JA – MŁODY OBYWATEL 

Po naszych warsztatach aż 79% osób
chciałoby być superobywatelem lub
superobywatelką! W warsztatach na
superobywatela i obywatelkę wzięły
udział 243 osoby w wieku szkolnym. 

"Być super obywatelem oznacza być
miłym dla innych ludzi, segregować

śmieci i zajmować się swoim osiedlem."
- wypowiedź uczestniczki



ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI POZNAWCZYCH

Czy da się nadążyć za współczesnym
światem? Jak poradzić sobie z
wymaganiami, które są stawiane przez
nauczycieli? Co zrobić, żeby umieć się
skoncentrować, zapamiętać wszystko,
co jest do zapamiętania i realizować
przy tym swoje pasje? W 2021 roku
prowadziliśmy Zajęcia rozwijające
umiejętności poznawcze zarówno
indywidualnie, jak i w formie
warsztatowej. Przedstawiamy kilka
przykładów zajęć.

 

Nie wiem / nic

22%

CO OBECNIE STANOWI DLA CIEBIE
NAJWIĘKSZE WSPARCIE W NAUCE? 

 

Znajomi oraz

rodzina

20%

 

Myśli motywujące
21%

 

Szkoła
8%

Internet
8%

 

Odpowiedzi uczniów warszawskich szkół średnich
uczestniczących w projekcie "Uczyć się, ale z Pasją!"



WARSZTATY „Uczyć się, ale z pasją!”

Nastolatek z każdym rokiem nabiera coraz
większej świadomości i za pomocą
dostępnych metod może samodzielnie
urozmaicić sobie naukę na tyle, żeby była
bardziej interesująca i wciągająca. Człowiek
może nauczyć się, jak się uczyć,
wypracować sobie dobre nawyki, które będą
mu towarzyszyły przez całe życie. Od 10 lat
towarzyszymy uczniom w tym procesie.
Prowadzone przez nas warsztaty składały
się z kilku modułów tematycznych. Ich
filarem są techniki zapamiętywania i praca z
motywacją. W tym roku wzięło w nich udział
aż 206 młodych osób. 

Jak sądzisz, czy wiedza i umiejętności uzyskane
podczas warsztatów pomogą Ci w nauce?

Tak
77.2%

Trudno powiedzieć
15.2%

Nie
7.6%



akcja LET’S CELEBRAIN!

Pod hasłem "Let's Celebrain!"
popularyzowaliśmy wiedzę na temat
uczenia się, motywacji oraz ładowania
akumulatorów wśród dzieci i
młodzieży. W 2021 roku w ramach tej
kampanii zorganizowaliśmy aż dwie
wideokonferencje dla młodzieży,
opublikowaliśmy kilka artykułów na
blogu, a także stworzyliśmy film
wspierający w uczeniu się.

let's celebrain na YT
let's celebrain na FB

https://www.facebook.com/profile.php?id=100028131353520&show_switched_toast=true


Treningi poznawcze 

Czy umysł można trenować, tak jak trenuje się
mięśnie? Badani pokazują, że tak.
Umiejętności poznawcze można rozwijać – z
różną skutecznością – poprzez rozmaite
procedury treningowe. Jedną z takich
możliwości jest uczestnictwo w treningu
poznawczym. W Stowarzyszeniu Q Zmianom
corocznie organizujemy takie treningi dla
uczniów szkół podstawowych i średnich.

Jak dowodzi prof. Edward Nęcka uwagę można trenować. Badano rezultaty treningu uwagi
zarówno dla dzieci 4 i 6 letnich, dla dzieci z ADHD i dla seniorów. Każdorazowo odnotowywano
wzrost poziomu uwagi po treningu. 



Treningi poznawcze 

- nowa baza

W 2021 roku uczniowie pracowali w małych 
3-5-osobowych grupach. Podczas zajęć
poruszone zostały takie tematy jak:
motywacja do nauki, metody pomocne w
zapamiętywanie materiału oraz
doskonalona była umiejętność logicznego
myślenia. 
Przeprowadzone zostały 22 takie grupy.



BUDOWANIE WIĘZI LOKALNYCH

W 2021 roku Stowarzyszenie Q Zmianom
aktywnie działało w Lokalnych Systemach
Wsparcia. We współpracy z praskimi
organizacjami pozarządowymi 
i instytucjami, Stowarzyszenie realizowało  
projekt konsorcjalny: NOWA BAZA. 



Współdziałanie i angażowanie się w rozwój swoich
pasji oraz pomoc innym to ważne czynniki
wspierające dorastanie. Dlatego tworzymy młodzieży
warunki do działania poprzez zaproszenie do
programu grantowego "InQbator Q Działaniu". W
2021 roku zaangażowana młodzież zrealizowała aż 7
projektów. Osoby uczestniczące przeszły etap
inkubacji i złożyły wnioski na realizację działań
wymyślonych w grupach młodzieżowych. Ich wnioski
były oceniane przez JURY. Późniejsza realizacja, a
także bieżące ewaluowanie swoich działań pozwoliły
na zbadanie zmiany społecznej, jaka zaszła wśród
uczestników. Raport z badania ewaluacyjnego
pokazuje, że jest ona na poziomie wyższym niż
planowane 50%.

Inqbator q działaniu



 
 

Szymon Gotowski
trener, koordynator

"Młodzież po udziale w projekcie zwraca
uwagę na swoją sprawczość i docenia
fakt, że wszystko czego dokonali jest
dziełem ich pracy i zaangażowania."



Inqbator q działaniu



ZWIĘKSZANIE SZANS NA RYNKU PRACY

Jeśli nigdy nie zawiedliście, nigdy nie
próbowaliście niczego nowego. Jedyną
pewną rzeczą w życiu jest zmiana. 

W 2021 roku kontynuowaliśmy
prowadzenie coachingów indywidualnych
dla osób dorosłych. Przeprowadziliśmy
ponad 180 godzin wsparcia w zmianie i
pomogliśmy tym samym 18 osobom
przejść do kolejnego etapu w życiu. 

COACHINGI INDYWIDUALNE



"Dziś jeszcze bardziej doceniam miliony
laurek, które otrzymujemy. Jest to

wdzięczność dzieci okazywana w prosty
sposób. W tym roku sprawiało mi to

szczególną przyjemność. Dzieci
wielokrotnie pokazywały nam małymi

gestami, że im się podobało, że
nawiązaliśmy relacje." 

 

Anna Mystkowska 
psycholog, trener,

koordynator





Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy 
Q Zmianom

ul. Wileńska 13 lok. 41
03-409 Warszawa

qzmianom.org

/QZmianom


