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Szanowni Państwo,

z przyjemnością przedstawiamy Państwu sprawozdanie merytoryczne opisujące działania
zrealizowane w 2020 roku przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom. To był
pracowity rok, który przysporzył nam wielu zmartwień, ze względu na całkowitą zmianę pracy
spowodowaną pandemią oraz ze względu na troskę o innych i poczucie odpowiedzialności.
Spotkania z naszymi podopiecznymi były poprzedzone każdorazowym namysłem nad wspólnym
bezpieczeństwem. 

Zarówno dla Q Zmianom, jak i dla większości społeczeństwa był to rok zmian.
2020 przyniósł nam także zadowolenie i satysfakcję z rozwoju nowych form działań i docierania do
naszych odbiorców. Poznaliśmy nowe narzędzia do pracy w onlinie, rozwinęliśmy różne sposoby
aktywizacji uczestników podczas zoomowych warsztatów. Z zaskoczeniem, ale też i pewną ulgą
odkryliśmy, że niektórzy uczestnicy warsztatów i spotkań online lubią je nawet bardziej niż te na
żywo. Z radością wracaliśmy jednak do możliwości pracy na sali szkoleniowej. A wspólne spotkania
po dłuższej przerwie były źródłem jeszcze większej satysfakcji. 

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



"Rok 2020 będę wspominała jako rok, 
w którym na nowo poczułam siłę zespołu. 

To dzięki zespołowi i regularnym
spotkaniom w ramach Qźni Inspiracji udało

się nam płynnie przejść z pracy 
na żywo do prowadzenia projektów on-line." Olga 

Wieczorek-Trzeciak
Wiceprezes 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
2020 roku.

W 2020 roku Zarząd Stowarzyszenia
tworzyły:

Emilia Grabowska – Prezes
Olga Wieczorek-Trzeciak – Wiceprezes
Barbara Pietrzak – Skarbnik
Marta Patej – Sekretarz
Dorota Cieślik - 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 2020 roku Stowarzyszenie
współpracowało z 158 osobami. 
W głównej mierze byli to specjaliści
zatrudniani na podstawie umów
cywilnoprawnych (138 osób), umów 
o pracę (7 osób), a także osoby
pracujące w ramach własnej
działalności (3 osoby)  oraz 10
wolontariuszy. 

Personel Stowarzyszenia



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 2020 roku Stowarzyszenie prowadziło
odpłatnie i nieodpłatnie działalność
statutową. Nieodpłatnie prowadziliśmy w
szczególności: 

Odpłatnie natomiast 
Stowarzyszenie prowadziło

warsztaty psychoedukacyjne.

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



Dialog motywujący
Self-reg – trening samoregulacji
dla dzieci
Compassion – trening mindfulness

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 2020 roku odbył0 się jedno Walne
Zebranie Członków. 

siedzibie Stowarzyszenia Q
Zmianom,
3 warszawskich przedszkolach,
26 warszawskich szkołach
podstawowych, 
6 szkołach ponadpodstawowych,
2 organizacjach pozarządowych,
1 ośrodku pomocy społecznej,
9 warszawskich świetlicach i
placówkach wsparcia dziennego.

W 2020 roku prowadziliśmy działania
na terenie województwa
mazowieckiego, odbyły się one w:

 

Obszar działania 
Stowarzyszenia w 2020 roku



Adresowaliśmy nasze działania

do następujących grup:



Od początku działalności
Stowarzyszenie Q Zmianom
dotarło ze swoimi programami do
34 105 dzieci, młodzieży i
dorosłych, a tylko w roku 2020
do 3 394 osób.

Odbiorcy działań Stowarzyszenia

Wiek szkolny - SP (75,5%)
Rodzice (7,6%)
Wiek przedszkolny (6,9%)
Wiek licealny (4,4%)
Nauczyciele (3,6%)
Dorośli (1,1%)
Wolontariusze (0,4%)
Studenci (0,4%)

Nasi odbiorcy w 2020 roku to:



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 2020 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 2020 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 2020 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



III. REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH

W 2020 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;



Realizowaliśmy następujące projekty:

  NOWA BAZA

  She Can!

  Uczyć się, ale z pasją

  Ja – Młody Obywatel

  Oswoić Konflikt!

  Bemowski Klub Integracji    

Społecznej – Nowa

Perspektywa 

  Szkoła z Dobrym Klimatem

  Kibicujemy Wileńskiej 13

Wakacje z Q Zmianom 2020

 Doposażenie Q Zmianom

2020

 Q Działaniu

 Program

psychoterapeutyczny    

 „Ktoś Cię słyszy!”

 Szkoła językowa



Prowadziliśmy następujące

formy działań:

"Konsultacje były bardzo
pomocne, jak również

uzyskane  pomysły i materiały
odnośnie dalszych kroków

[wychowawczych]."
Opinia rodzica

"Z perspektywy czasu uważam te
działania za ważne i istotne dla
prawidłowego rozwoju młodych

osobowości moich wychowanków. 
Więcej takich działań."

Opinia wychowawcy 
o projekcie dla szkoły



PRZYKŁADY DZIAŁAŃ Z 2020 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 2020 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 416 młodych warszawiaków.



*Było dla mnie ważne, że… 

… uczymy się jak rozwiązywać
konflikt i nie dopuścić do bójki, 
… klasa nauczyła się
współpracować i mam nadzieję, 
że zmieni się na lepsze, 
… słuchaliśmy się i razem
działaliśmy, 
… pogodziłem się z osobami,
których nie lubiłem, 
… można normalnie rozmawiać 
w klasie, 
… mogłem się nauczyć jak
opanować złość 
… byliśmy tu wszyscy razem. 

*odpowiedzi dzieci z ankiet ewaluacyjnych

„Dzieci najbardziej zapamiętały z zajęć
gry i zabawy, które aktywizowały

wszystkie dzieci”  

nauczycielka jednej z klas wychowania
wczesnoszkolnego



 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.



GRA TERENOWA „SZKOŁA Z DOBRYM KLIMATEM”

Dbanie o dobry klimat w szkole jest
fundamentem, na którym można
budować dobrą współpracę oraz
komunikację - tak niezbędne do
budowania poczucia bezpieczeństwa.

Jednocześnie rok 2020 był rokiem, w
którym trudno było budować klimat ze
względu na izolację społeczną. Dzieci
znudzone codzienną samodzielną
nauką, były spragnione kontaktu, miały
też ogromną potrzebę ekspresji i
wspólnego działania. 

W odpowiedzi na te potrzeby
przygotowaliśmy grę terenową,
prowadzoną online, która sprzyjała
integracji i uczyła reagowania w
sytuacjach związanych z
cyberprzemocą.



W projekcie „Szkoła z Dobrym
Klimatem” w 2020 roku uczestniczyło
340 uczniów szkół podstawowych oraz
165 nauczycieli i rodziców. Działania
były w całości prowadzone online w
związku z zarządzeniem nauki zdalnej.

Wykorzystując najnowsze narzędzia
interaktywne, takie jak ZOOM,
Jamboard, Mentimeter i wiele innych,
trenerzy i trenerki stworzyli klimat
współpracy i wyścigu z czasem.
Nagrody w grze terenowej online były
jednak jak najbardziej realne. 
Poniżej znajduje się anonimowa
ankieta z odpowiedziami dzieci, które
uczestniczyły w jednej z gier
terenowych



SUPERWIZJE DLA NAUCZYCIELI
Jak odnaleźć się  w pracy on-line? Co
zrobić, gdy słyszę, że rodzic
podpowiada dziecku podczas lekcji?
Jak przygotować się do wywiadówki z
rodzicami na teamsie? Praca on-line
przypomina wystąpienie publiczne. Nie
jest łatwo osobie prowadzącej zadbać o
siebie, przekazać najważniejsze
informacje i jednocześnie utrzymać
kontakt z grupą. W 2020 roku 10
nauczycieli dokształcało się w tym i w
innych tematach przy wsparciu naszych
specjalistów podczas superwizji
grupowych i indywidualnych. 

To nowe działanie, które rozpoczęliśmy,
aby pomóc nauczycielom we
wzmocnieniu swoich kompetencji i
jeszcze skuteczniejszemu radzeniu
sobie z wyzwaniami pracy w szkole. 
Ze wsparcia indywidualnego i
grupowego w 2020 roku skorzystało 78
nauczycieli i nauczycielek.



WARSZTATY DLA RODZICÓW
Rodzic dziecka w wieku szkolnym
mierzy się z wieloma wyzwaniami. Jak
interpretować zachowanie swojego
dorastającego dziecka? Co zrobić, żeby
porozumieć się z nim bez kłótni? Kiedy
wkraczać w relacje rówieśnicze? Te i
inne tematy były poruszane podczas
warsztatów on-line dla rodziców.
Zajęcia te zostały oparte na
porozumieniu bez przemocy. Były
prowadzone na podstawie case'ów z
życia rodziców uczestniczących w
warsztatach. 

W spotkaniach, warsztatach i
konsultacjach indywidualnych dla
rodziców prowadzonych w 2020 roku w
ramach Stowarzyszenia Q Zmianom
wzięły udział aż 232 osoby. 

“Warsztaty były dla mnie bardzo
pomocne. Zwróciły moją uwagę na

bardzo ważne aspekty relacji między
rodzicem i dzieckiem oraz na potrzeby
dziecka. Mam wrażenie, że to dopiero
czubek góry lodowej, dlatego chętnie
kontynuowałbym tego typu warsztaty.”

-wypowiedź rodzica



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, dodające
pewności siebie. Dzieci uwielbiają je!

W 2020 roku w naszych zajęciach
wakacyjnych uczestniczyło aż 661
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.

Po naszych warsztatach aż 79% osób
chciałoby być superobywatelem lub
superobywatelką! W warsztatach na
superobywatela i obywatelkę wzięło
udział aż 266 osób w wieku szkolnym. 

"Superobywatel to osoba, która jest
wolontariuszem, pomaga w nauce

innym dzieciom, wnosi siatki starszej
sąsiadce lub wraz z kolegami zakłada i

dba o szkolny ogródek."
- 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? Współczesny
uczeń i uczennica nie mają łatwo.
Zajęcia rozwijające umiejętności
poznawcze koncentrowały się na
pomocy w radzeniu sobie w szkole. W
2020 roku prowadziliśmy takie zajęcia
zarówno indywidualnie, jak i w formie
warsztatowej. Przedstawiamy kilka
przykładów zajęć.



WARSZTATY „JAK SIĘ UCZYĆ?”

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 6 modułów tematycznych.
Łącznie wzięło w nich udział 140
młodych osób. 



WIDEOKONFERENCJA „LET’S CELEBRAIN!”

W 2020 roku przed młodzieżą stanęło
nie lada wyzwanie. Musieli nauczyć się
uczyć na nowo. Nauka zdalna
wymagała dużej automotywacji. 

Uczenie się w domowych pieleszach nie
jest łatwe, a komputer kojarzy się
częściej z najnowszym fortnightem niż
matmą czy fizyką. Nie wspominając o
rodzeństwie, obowiązkach domowych,
braku możliwości spotkania się z
dziewczyną, czy ze znajomymi. 

Dlatego w marcu 2020 roku
zorganizowaliśmy wideokonferencję dla
młodzieży, podczas której szukaliśmy
odpowiedzi na następujące pytania:

- Jak się w tym ogarnąć?
- Kto zrozumie nasze lęki?
- Jak uciec przed monotonią?
- Jak wygrać tą sytuację dla siebie?
- Efektywnie się uczyć i jednocześnie
znajdować czas na przyjemności?

W wydarzeniu tym wzięło udział ponad
50 osób. 



BUDOWANIE WIĘZI LOKALNYCH

W 2020 roku Stowarzyszenie Q Zmianom
aktywnie działało w Lokalnych Systemach
Wsparcia. We współpracy z praskimi
organizacjami pozarządowymi i
instytucjami, Stowarzyszenie realizowało
jeden projekt konsorcjalny: NOWA BAZA.
Ponadto Stowarzyszenie realizowało
projekt wspierający wspólnotę sąsiedzką
– Kibicujemy Wileńskiej 13.



ZWIĘKSZANIE SZANS NA RYNKU PRACY

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

Od 2020 roku rozpoczęliśmy prowadzenie
coachingów indywidualnych dla osób
dorosłych. Przeprowadziliśmy ponad 180
godzin wsparcia w zmianie i pomogliśmy
tym samym 12 osobom przejść do
kolejnego etapu w życiu. 

COACHINGI INDYWIDUALNE



WARSZTATY Q ZMIANOM

Jak zacząć od początku po porażce?
Jak wyjść z domu, gdy zdążyliśmy się w
nim już rozgościć? Te i inne kwestie
poruszaliśmy z uczestniczkami i
uczestnikami warsztatów o zmianie.
Dzięki współpracy z Klubem Integracji
Społecznej mogliśmy wspierać w
zmianie 20 osób. Niektóre z tych
spotkań zapamiętamy na zawsze.

Uczestnicy dzięki warsztatom
zmniejszyli swój opór przed zmianą.
71% przyznało, że zwiększyli
umiejętności motywowania się do
rozwoju. 57% przyznało, że zwiększyli
też umiejętności pracy nad zmianą
życiową. 

Uczestnicy dzięki warsztatom rozwinęli
kompetencje psychospołeczne i
życiowe. 79% uczestników przyznało,
że zwiększyło kompetencje
psychospołeczne, a 71% że zwiększyło
kompetencje życiowe. 64% uznało, że
dzięki uczestnictwu w warsztatach
nauczyło się lepiej rozwiązywać
problemy. 



Co, z tego, czego się dowiedziałeś
lub dowiedziałaś zastosujesz w
przyszłości? 

- Radzenie sobie ze stresem
- Emocje (i rodzaje emocji)
- Motywowanie się do rozwoju
- Narzędzia służące do planowania
działań
- Autowspieranie
- Jak poradzić sobie w życiu
- Narzędzia służące do komunikacji
interpersonalnej
- Że to ja mam wpływ na zmianę i to ja
podejmuję decyzję

W ramach warsztatów odbyło się spotkanie dotyczące
wizerunku. Makijażystka i fotografka we współpracy zadbały o
profesjonalny wygląd uczestników na zdjęciach do
dokumentów rekrutacyjnych. 
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