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Wstęp 

 

Szanowni Państwo, 

 przedkładamy raport opisujący działania realizowane w 2012 roku przez Stowarzyszenie Q Zmianom. Dzięki wsparciu członków, wolontariuszy, 

stażystów i pracowników Stowarzyszenia udało nam się udoskonalić dotychczasowe działania, takie jak warsztaty dla dzieci i młodzieży. Ponadto        

w 2012 roku podjęliśmy szereg nowych inicjatyw, w tym rozpoczęliśmy realizację nowych projektów: „Miękkie lądowanie w szkole” i „Rodzic                 

i Gimnazjalista – bliżej siebie”, zorganizowaliśmy już drugi duży projekt warsztatowy w Mińsku Mazowieckim, pt. „Uczyć się, ale jak?” oraz projekt 

„Ja – Młody Obywatel” na terenie Powiatu Mińskiego. To tylko niektóre z nowych inicjatyw Stowarzyszenia – podobnych zadań było znacznie więcej. 

Oprócz rozwoju działalności Stowarzyszenia, w ostatnich miesiącach skupiliśmy się także na promocji naszych inicjatyw, m.in. wystąpiliśmy na dwóch 

ogólnopolskich konferencjach naukowych, przedstawiając rezultaty naszych projektów. Ponadto nasze działania zostały docenione przez rodziców 

dzieci w wieku przedszkolnym, którzy nominowali projekt „Zaczarowana Kraina Emocji” do konkursu SŁONECZNIKI 2012 na najbardziej rozwojową 

inicjatywę skierowaną do dzieci.  

Mamy nadzieję, że rozpęd, którego nabraliśmy, będzie nam towarzyszył także w kolejnych latach i nie zabraknie partnerów i wsparcia w realizacji 

misji Stowarzyszenia Q Zmianom.  

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z naszych działań! 

        

                                    Zespół  Stowarzyszenia  Q  Zmianom 
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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 

Statutowe działania Stowarzyszenia to:  
• 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 

• 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 

•  

•  

•  

Władze 

W roku 2012 Zarząd Stowarzyszenia działał w następującym składzie:  

Prezes Zarządu: Olga Wieczorek-Trzeciak 

Wiceprezes: Małgorzata Winiarek-Kołucka 

Sekretarz: Magdalena Fudała 

Skarbnik : Emilia Grabowska 

Wszyscy członkowie władz Stowarzyszenia pracowali społecznie –            

nie otrzymywali 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. 

Finanse 

Informacja finansowa stanowi oddzielne sprawozdanie. Stowarzyszenie 

nie prowadziło działalności gospodarczej w 2012 roku. Koszty 

realizacji jego działań statutowych wyniosły 659 176,38 zł. 

Stowarzyszenie otrzymało w 2012 roku następujące dotacje:  

• na wykonanie zadania publicznego „Innowacyjne Programy  

Wychowawcze”, współfinansowanego przez Biuro Edukacji 

Miasta Stołecznego Warszawy 

• na wykonanie zadania publicznego „Informacje – kto ma rację?”,    

współfinansowanego przez Biuro Edukacji Miasta Stołecznego  

Warszawy oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej 

I.  INFORMACJE  PODSTAWOWE 
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• na wykonanie zadania publicznego „Zaczarowana Kraina Emocji”,  

współfinansowanego przez Biuro Edukacji Miasta Stołecznego 

Warszawy 

• na wykonanie zadania publicznego „Ja – Młody Obywatel”,  

współfinansowanego przez Biuro Edukacji Miasta Stołecznego 

Warszawy oraz Fundusz dla Organizacji Pozarządowych 

• na wykonanie zadania publicznego „Mi ękkie lądowanie w szkole”,  

współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 

• na wykonanie zadania publicznego „Rodzic i Gimnazjalista – 

bliżej siebie”, współfinansowanego przez Urząd Dzielnicy 

Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy 

• na wykonanie zadania publicznego „Uczyć się, ale jak?”,  

współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny 

Działalność w roku sprawozdawczym 

W roku 2012 prowadzono działalność statutową odpłatnie i nieodpłatnie.  

 Nieodpłatnie realizowano w szczególności takie działania jak: 

• prowadzenie działań popularyzujących 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. 

• szkolenie członków Stowarzyszenia 

• organizowanie i prowadzenie indywidualnych form terapii, 

pomocy i edukacji psychologicznej dla młodzieży i dorosłych 

•     przygotowywanie i opracowanie materiałów edukacyjnych                                    

i szkoleniowych 

Odpłatnie natomiast: 

• organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, treningów, 

seminariów, konferencji, sesji naukowych, prelekcji, prezentacji, 

odczytów itp. 

Personel Stowarzyszenia 

W 2012 roku współpracowaliśmy z 86 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.  

Tabela poniżej przedstawia liczbę osób współpracujących                     

ze Stowarzyszeniem w 2012 roku. 

 

 

 

 

 

 

 Liczba współpracowników 

Pracownicy administracyjni 4 

Współpracownicy merytoryczni 64 

Wolontariusze 15 

Stażyści 3 

 

II.  PODSUMOWANIE  DZIAŁA Ń 
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Doskonalenie zawodowe pracowników i wolontariuszy 

Forma doskonalenia 
Liczba 

uczestników 

Szkolenie: „Metoda dramy stosowanej – jako 

zaawanasowana technika szkolenia” – Stowarzyszenie 

Q Zmianom 

9 

Szkolenie: „Praca z dzieckiem w wieku szkolnym 

przy użyciu wybranych technik terapii poznawczo-

behawioralnej” – Stowarzyszenie Q Zmianom 

9 

Szkolenie: „Jak poprawnie wypełnić formularz 

wniosku i sprawozdania stosowany przez Urząd m.st. 

Warszawy” – Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu 

Inicjatyw Społecznych BORIS 

2 

Szkolenie: „Zasady rozliczania projektów PO KL” – 

Regionalny Ośrodek EFS w Warszawie 
2 

„Techniki dramowo-teatralne w pracy z grupą” – 

Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA 
1 

„Drama w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym     

i szkolnym” – Stowarzyszenie Praktyków Dramy 

STOP-KLATKA 

1 

„Organizacja w świecie biznesu” – Stowarzyszenie KRA 1 

„Budowanie partnerstwa” – Fundacja Instytut Innowacji  1 

Studium Psychoterapii Laboratorium Psychoedukacji 

Warszawa 
1 

„Co można zrobić międzypokoleniowo? Kreowanie 

pomysłów projektów wolontariackich” –

 Stowarzyszenie „Mali bracia Ubogich” 

1 

„Projekt – to proste” – Federacja MAZOWIA 1 

„Kurs I stopnia Ruchu Rozwijającego Weroniki 

Sherborne” – EDUCO Centrum Szkoleń 
1 

Szkolenie: „Biznes plan działalności gospodarczej      

w organizacji pozarządowej” – Stowarzyszenie BORIS 
1 

Szkolenie: „Działalność gospodarcza/Działalność 

odpłatna nie dla zysku” – Fundacja Instytut Innowacji 
1 
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198

1359

303

Wiek przedszkolny Wiek szkolny Dorośli

Ilość i terminy Walnych Zebrań Członków 

W 2012 roku odbyły się trzy Walne Zebrania Członków: 

• 23.05.2012 – w trakcie zebrania zatwierdzono sprawozdanie 

merytoryczne oraz sprawozdanie finansowe 

• 25.10.2012 – podczas zebrania przedstawiono efekty dotychczasowej 

pracy Stowarzyszenia 

• 19.12.2012 – w trakcie zebrania zaprezentowano działania 

zrealizowane przez Stowarzyszenie w roku 2012 

Odbiorcy działań 

 

 

 

 

 

 

 

Przez cały okres działalności Stowarzyszenie Q Zmianom dotarło       

ze swoimi programami do 11 117 dzieci i młodzieży oraz dorosłych. 

Obszar działania  

W 2012 roku prowadziliśmy działania głównie na terenie Warszawy     

i Powiatu Mińskiego oraz w Pruszkowie i Borzęcinie Dużym. 

Szkoły znajdujące się na terenie Warszawy: 

• Szkoła Podstawowa nr 50  

• Szkoła Podstawowa nr 61  

• Szkoła Podstawowa nr 77 

• Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 100 Społecznego Towarzystwa 

Oświatowego 

• Katolicka Szkoła Podstawowa nr 109 

• Szkoła Podstawowa nr 115 

• Szkoła Podstawowa nr 209 

• Szkoła Podstawowa nr 285 

• Gimnazjum nr 55 

Szkoły spoza Warszawy: 

• Szkoła Podstawowa nr 6 w Pruszkowie 

• Szkoła Podstawowa nr 1 w Mińsku Mazowieckim 

• Szkoła Podstawowa nr 2 w Mińsku Mazowieckim 

• Szkoła Podstawowa nr 5 w Mińsku Mazowieckim 

• Szkoła Podstawowa nr 6 w Mińsku Mazowieckim 

• Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzózem 

• Zespół Szkół im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach 

• Szkoła Podstawowa w Latowiczu 
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• Zespół Szkół im. Jana Nalazka w Hucie Mińskiej 

• Publiczna Szkoła Podstawowa im. Edwarda Szymańskiego                        

w Grzebowilku 

• Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich             

w Wielgolesie 

Ponadto Stowarzyszenie Q Zmianom jest członkiem: 

 

 

• Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dużym 

Przedszkola: 

• Przedszkole nr 47 „Mali Artyści” w Warszawie 

• Przedszkole nr 183 w Warszawie 

• Przedszkole nr 240 w Warszawie 

• Przedszkole nr 401 w Warszawie 

Partnerzy  

• Miasto Mińsk Mazowiecki 

• Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego 

• Wydział Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 

• Sodexo sp. z.o.o 

• Narodowy Instytut Audiowizualny 

• Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy „Polis” 

• Stowarzyszenie Nowe Horyzonty 

 
 

Działania promocyjne  

W ramach promocji Stowarzyszenia Q Zmianom w 2012 roku 

przeprowadziliśmy następujące działania: 

• Dotarliśmy z informacją o Stowarzyszeniu do wszystkich szkół 

podstawowych na terenie Warszawy. Wiele z nich zgłosiło się            

do udziału w naszych projektach. 

• Uczestniczyliśmy w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 

„Inteligentni Inteligentni” z plakatem pt. „Zaczarowana Kraina 

Emocji – inteligencja emocjonalna w praktyce” promującym projekt 

„Zaczarowana Kraina Emocji” , opracowanym przez Małgorzatę 

Jakubowską, Olgę Pokorską, Annę Radziszewską. Konferencja 

odbyła się 13 kwietnia 2012 roku w Poznaniu. 

• Uczestniczyliśmy w Ogólnopolskiej Konferencji „Nauczanie 

kompetencji obywatelskich w szkole”, zorganizowanej przez 

Społeczną Akademię Nauk w Łodzi. Koordynatorka projektu             

„Ja – Młody Obywatel”  zaprezentowała na niej  referat pt. „Jak się 

naucza kompetencji obywatelskich w szkołach podstawowych. 

Projekt Ja – Młody Obywatel”. Na potrzebę konferencji powstała 

• Spółdzielni Kooperatywy Pozarządowej 

• Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji 

• Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Pragi 

Północ 
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prezentacja multimedialna dotycząca projektu. Konferencja odbyła 

się 27 listopada 2012 roku w Łodzi. 

• W Ministerstwie Rozwoju Regionalnego 13  listopada 2012 roku 

podczas Posiedzenia Monitorującego Szwajcarsko-Polskie Programy 

Współpracy zostały zaprezentowane dotychczasowe rezultaty 

osiągnięte w projekcie „Ja – Młody Obywatel” ,  realizowanym          

na terenie Powiatu Mińskiego. 

• Zorganizowaliśmy seminarium „Uczyć się, ale jak? –

wyrównywanie szans edukacyjnych we współczesnej szkole”. 

Wydarzenie odbyło się 7 listopada 2012 roku w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Mińsku Mazowieckim. Celem seminarium było 

upowszechnienie rezultatów projektu, a także zapewnienie 

możliwości wymiany poglądów, postulatów i wniosków 

pracowników oświaty z Mińska Mazowieckiego. Dodatkowo          

odbyła się dyskusja nad projektowaniem działań dotyczących 

wsparcia procesu uczenia się dzieci oraz wsparcia dla nauczycieli             

w tym zakresie. 

• Promowaliśmy Stowarzyszenie podczas Konferencji „Dziecko – 

wspólny projekt. Placówka-Rodzice-Poradnia. Integracja na rzecz  

najmłodszych w Warszawie”, organizowanej przez Akademię Moje 

Bambino. Podczas konferencji przedstawiciele Stowarzyszenia 

zaprezentowali jego działalność uczestnikom – nauczycielom                     

i rodzicom. 

• W ramach projektów realizowanych przez Stowarzyszenie w 2012 

roku zostały wydrukowane materiały informacyjne. Trafiły one                               

do uczestników i uczestniczek naszych projektów. 

• Informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia w 2012 roku były 

aktualizowane na bieżąco na stronie internetowej 

www.qzmianom.org. 

• Na stronach projektów: „Zaczarowana Kraina Emocji” – 

www.zaczarowanakrainaemocji.org, „Uczyć się, ale jak?” – 

www.jaksieuczyc.org, „Ja – Młody Obywatel” –  

www.mlodyobywatel.org – zamieszczane były aktualne informacje 

o prowadzonych działaniach w każdym projekcie, materiały 

edukacyjne,  publikacje.  

• 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 5 newsletterów do członków            

i sympatyków Stowarzyszenia Q Zmianom. 
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Dalsze plany 

W 2013 roku Stowarzyszenie Q Zmianom planuje realizację 

następujących projektów: 

Nazwa Cel i odbiorcy projektu 

„Informacje – kto ma 

rację?” 

w Warszawie                      

i Pruszkowie 

cel: rozwój kompetencji medialnych, 
umiejętności krytycznego myślenia                           
i efektywnego korzystania z informacji 

odbiorcy: uczniowie i uczennice klas V-VI 
szkół podstawowych i I-II gimnazjum                 
na terenie Warszawy i Pruszkowa 

„Innowacyjne 

Programy 

Wychowawcze” 

w Warszawie 

cel: polepszenie funkcjonowania uczniów   
w danej klasie dzięki innowacyjnemu 
dostosowaniu programu wychowawczego 

odbiorcy: uczniowie i uczennice oraz 
wychowawcy klas IV-VI szkół podstawowych 

„Ja – Młody Obywatel” 

w Powiecie Mińskim  

(kontynuacja projektu) 

cel: zwiększenie aktywności obywatelskiej      
w społecznościach szkolnych 

odbiorcy: uczniowie i uczennice                       
oraz nauczyciele szkół podstawowych                    
na terenie Powiatu Mińskiego 

„Ja – Młody Obywatel” 

w Warszawie 

cel: zwiększenie aktywności obywatelskiej        
w społecznościach szkolnych 

odbiorcy: uczniowie i uczennice                     
oraz nauczyciele warszawskich szkół 
podstawowych  

„Miękkie lądowanie            

w szkole”  

w Warszawie 

cel: wspieranie dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym i przedszkolnym w dobrym 
starcie w szkole 

odbiorcy: 5-ciolatki uczęszczające do przedszkoli, 
6-ciolatki uczęszczające do I klasy szkoły 
podstawowej, ich rodzice oraz nauczyciele 
edukacji wczesnoszkolnej 

„Oswoić Konflikt!” 
w Warszawie 

cel: zwiększenie umiejętności rozwiązywania 
konfliktów rówieśniczych 

odbiorcy: uczniowie i uczennice klas IV-VI 
warszawskich szkół podstawowych 

„Uczyć się, ale jak?” 

w Mińsku Mazowieckim 

(kontynuacja projektu) 

cel: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci 
z niskimi wynikami w nauce 

odbiorcy: uczniowie i uczennice klas V i VI 
szkół podstawowych w Mińsku Mazowieckim 
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„Uwaga, tu Praga!” 

w Warszawie 

cel: zaktywizowanie dzieci ze szkół 
praskich do poznawania kultury i tradycji 
Pragi Północ 

odbiorcy: uczniowie i uczennice z SP 50         
i SP 258 w Warszawie 

„Zaczarowana Kraina 

Emocji” 

w Warszawie 

cel: rozwój inteligencji emocjonalnej u dzieci 

odbiorcy: dzieci w wieku przedszkolnym, ich 
wychowawcy i rodzice 

„Ktoś Cię słyszy…” 
cel: konsultacje/wsparcie psychologiczne 

odbiorcy: dzieci i młodzież do 18 roku życia        
z rodzicami oraz 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: „Informacje – kro ma rację?”, „Oswoić Konflikt”,               

„Ja – Młody Obywatel”, „Ktoś Cię słyszy…”, „Miękkie lądowanie               

w szkole”, „Uwaga, tu Praga!”, „Zaczarowana Kraina Emocji”. 
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1. INFORMACJE  –  KTO  MA  RACJĘ ? 

Projekt był realizowany od 24 kwietnia do 31 grudnia 2012 roku. 

 

 

 

MIEJSCE NA FOTO 
 

 

 

 

 

1.1. Cele projektu 

Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji medialnych 

oraz aktywizacja uczniów i uczennic szkół podstawowych                   

do pełniejszego uczestniczenia w kulturze i samodzielnego 

podejmowania działań twórczych. 

1.2. Główne działania 

• warsztaty edukacji medialnej „Informacje – kto ma rację?” 

• zajęcia pozalekcyjne „Tworzymy reportaż”, rozwijające 

umiejętności dziennikarskie 

• organizacja wspólnego wyjścia do kina na seans z elementami 

edukacji filmowej 

• uroczyste podsumowanie projektu w kinie wraz z prezentacją prac 

uczniów i uczennic 

• scenariusze lekcji z zakresu edukacji kulturalnej, przekazane 

wychowawcom klas uczestniczących w projekcie 

1.3. Program w liczbach 

Osiągnięte rezultaty ilościowe projektu to:  

• 3 szkoły z Warszawy i 1 szkoła z Pruszkowa uczestniczące                

w projekcie 

• 259 uczniów i uczennic uczestniczących w warsztatach edukacji 

medialnej 

• 60 godzin warsztatów edukacji medialnej „Informacje – kto ma 

rację?” 

• 48 godzin zajęć pozalekcyjnych „Tworzymy reportaż” 

• 48 uczniów i uczennic uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych 

• 14 tekstów stworzonych przez dzieci uczestniczących w projekcie 

• 6 oryginalnych scenariuszy lekcji z zakresu edukacji kulturalnej 

III.  DZIAŁALNO ŚĆ  PROJEKTOWA 
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• 6 wychowawców, którym przekazano publikację zawierającą 

scenariusze lekcji z zakresu edukacji kulturalnej 

1.4. Realizacja projektu 

Projekt „Informacje – kto ma rację?” jest realizowany od roku 2011.         

W sumie odbyły się dwie jego edycje. Przez dwa lata trwania projektu 

nawiązano współpracę z 6 szkołami z Warszawy i Pruszkowa,                

z których to w zajęciach uczestniczyło łącznie 411 uczniów  

i uczennic z klas IV-VI. W 2012 roku projekt został objęty honorowym 

patronatem Narodowego Instytutu Audiowizualnego, a część działań          

w projekcie realizowana była we współpracy ze Stowarzyszeniem 

Młodych Dziennikarzy „Polis” i Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty. 

Wybrane teksty stworzone przez dzieci uczestniczące w projekcie           

w 2012 roku ukazały się w 1. numerze gazetki „Mały Przegląd 2.0”, 

przygotowanym przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych 

„Stocznia”. 

1.5. Zespół projektu  

Koordynatorka projektu: Magdalena Fudała 

Trenerki warsztatów: Maria Bobowska, Olga Pokorska, Anna 

Szabuńko, Magdalena Szczepańska 

Trenerki zajęć pozalekcyjnych: Maria Bobowska, Bianka Jaworska, 

Anna Szabuńko, Dominika Szeląg 

Autorki scenariuszy lekcji z zakresu edukacji kulturalnej: Maria 

Bobowska, Bianka Jaworska, Olga Pokorska, Anna Szabuńko 

Wolontariusze: Maria Bobowska, Olga Pokorska 

1.6. Finansowanie programu w 2012 roku 

Wartość projektu: 37 178,00 zł 

Dotacja z Biura Edukacji m. st. Warszawy: 10 000,00 zł 

Dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej: 25 333,00 zł                  

Praca wolontariuszy: 1 845,00  zł 

1.7. Kontakt    

Koordynatorka projektu: Anna Szabuńko 

e-mail: a.szabunko@qzmianom.org 
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2. INNOWACYJNE  PROGRAMY  WYCHOWAWCZE 

Projekt był realizowany od 24 kwietnia do 31 grudnia 2012 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Cele projektu 

Celem głównym projektu było wsparcie 6 klas warszawskich szkół 

podstawowych i ich wychowawców poprzez: 

• stworzenie i przeprowadzenie w każdej z klas innowacyjnego 

programu wychowawczego 

• zwiększenie wiedzy wychowawców na temat innowacyjnych metod 

pracy wychowawczej 

• zwiększenie wsparcia dla wychowawców w realizacji programów 

wychowawczych klasy dotyczących w szczególności rozwoju 

poczucia własnej wartości, rozwijania mocnych stron uczniów, 

inteligencji emocjonalnej, rozwijania twórczości, zapobiegania 

przemocy 

• zwiększenie różnorodności oddziaływań wychowawczych na dzieci 

w szkołach podstawowych poprzez realizację warsztatowych 

programów edukacyjnych Stowarzyszenia w klasach objętych 

projektem 

• udoskonalenie programów wychowawczych realizowanych                

w szkołach objętych projektem i dostosowanie ich                             

do współczesnych wyzwań rozwojowych 

• zwiększenie umiejętności adekwatnego reagowania na potrzeby 

rozwojowe uczniów 

• zwiększenie liczby dzieci uczestniczących w różnorodnych formach 

zajęć i programów 
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2.2. Główne działania  

• konsultacje z wychowawcami i warsztaty dla dzieci 

W pierwszym etapie trenerzy i wychowawcy zdiagnozowali 

potrzeby wychowawcze klasy. Zespoły te wspólnie wybrały 

odpowiednią tematykę warsztatów spośród warsztatów Stowarzyszenia. 

Powstały scenariusze dostosowane do indywidualnych potrzeb 

wychowawczych klasy. Warsztaty były prowadzone przez trenerów 

Stowarzyszenia z wykorzystaniem metod aktywnych.  
 

• stworzenie programu wychowawczego dla klasy 

Po zakończonych warsztatach trenerzy na indywidualnych 

konsultacjach przekazali wychowawcom pisemne rekomendacje          

do dalszej pracy. Rekomendacje te zawierały obserwacje                            

i spostrzeżenia na temat klasy oraz konkretne ćwiczenia                       

do wykorzystania na lekcjach wychowawczych. Wspólnie                       

z wychowawcą opracowali również modyfikacje w programie 

wychowawczym klasy. 

2.3. Program w liczbach 

Osiągnięte rezultaty ilościowe projektu to: 

• 150 uczniów i uczennic – uczestników projektu  

• 84 godziny warsztatów dla dzieci, rozwijających ich potencjał                   

i diagnozujących sytuację klasy 

• 12 godzin konsultacji z nauczycielami 

• 3 szkoły uczestniczące w projekcie 

• 6 diagnoz klas 

• 6 pisemnych rekomendacji dla klas 

2.4. Realizacja projektu  

Projekt po raz pierwszy realizowany był w roku 2011. Zrealizowano 

zatem już dwie edycje projektu. Powstał on w oparciu o doświadczenia 

poprzednich projektów psychoedukacyjnych Stowarzyszenia. Przez 

dwa lata trwania projektu nawiązano współpracę z 7 warszawskimi 

szkołami podstawowymi, z których 275 uczniów brało udział                       

w warsztatach, a 12 nauczycieli w konsultacjach. 

2.5. Zespół projektu 

Koordynatorka projektu: Emilia Grabowska 

Trenerki warsztatów: Emilia Grabowska, Olga Wieczorek-Trzeciak, 

Anna Szabuńko 

Wolontariusze: Joanna Sidelnikow 

2.6. Finansowanie programu w 2012 roku 

Wartość projektu: 25 160,00 zł 

Dotacja z Biura Edukacji m. st. Warszawy: 20 000,00 zł 

Wkład własny: 3 170,00 zł 

Praca wolontariuszy: 1 990,00 zł 

2.7. Kontakt 

Koordynatorka projektu: Emilia Grabowska 

e-mail: e.grabowska@qzmianom.org 
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3. JA  –  MŁODY  OBYWATEL 

Program był realizowany od 24 kwietnia do 31 grudnia 2012 roku             

na terenie m. st. Warszawy oraz od 1 stycznia 2012 roku do 30 lipca 

2013 roku na terenie Powiatu Mińskiego. 

 

 

 

 

 

 

MIEJSCE NA FOTO 
 

 

 

 

 

 

3.1. Cele projektu 

Podstawowym celem projektu był rozwój postaw obywatelskich wśród 

dzieci z klas IV-VI. 

3.2. Główne działania 

Projekt realizowany na terenie m. st. Warszawy: 

• uczestnictwo uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w 6-cio 

godzinnym programie pt. „Ja – Młody Obywatel”, dotyczącym 

podstawowych umiejętności obywatelskich  

• nawiązanie współpracy z wychowawcami klas biorącymi udział        

w projekcie – wspólne poprowadzenie mini projektu w klasie 

• stworzenie przez chętnych uczniów z każdej klasy mini projektów 

obywatelskich pod opieką wychowawcy i trenera Stowarzyszenia 

• ewaluacja efektów projektu i udostępnienie wyników ewaluacji 

nauczycielom, dyrektorom szkół oraz samym uczniom podczas 

spotkań podsumowujących projekt 

Projekt realizowany na terenie Powiatu Mińskiego: 

• uczestnictwo uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w 6-cio 

godzinnym programie pt. „Ja – Młody Obywatel”, dotyczącym 

podstawowych umiejętności obywatelskich 

• uczestnictwo nauczycieli w szkoleniu z zakresu umiejętności pracy 

projektowej 

• realizacja mini projektów obywatelskich przez chętnych uczniów     

z każdej szkoły 

• uczestnictwo uczniów realizujących mini projekty w warsztatach          

z twórczości 

•  ewaluacja efektów projektu 



Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom 
 

  

18 

3.3. Program w liczbach 

• 7 szkół podstawowych 

• 400 uczniów klas IV-VI 

• 10 nauczycieli uczestniczących w szkoleniu 

• 17 grup dzieci realizujących 17 mini projektów 

• 5 warsztatów z twórczości dla 70 uczniów 

3.4. Realizacja projektu 

Program jest realizowany od 2009 roku. Do tej pory programem zostało 

objętych 1770 uczniów. W 2012 roku program „Ja – Młody Obywatel” 

był realizowany w szkołach podstawowych na terenie Powiatu 

Mińskiego i m. st. Warszawy. Uczestniczyło w nim 470 uczniów, 

którzy zrealizowali 17 mini projektów obywatelskich. 

3.5. Zespół projektu 

Koordynatorki projektu: Olga Wieczorek-Trzeciak, Magdalena 

Szczepańska 

Trenerki (warsztaty, zajęcia pozalekcyjne, konsultacje): Emilia 

Grabowska, Anna Radziszewska, Anna Szabuńko, Magdalena 

Szczepańska, Olga Wieczorek-Trzeciak 

Wolontariusze: Emilia Grabowska, Joanna Sidelnikow, Anna 

Radziszewska, Magdalena Szczepańska, Olga Wieczorek-Trzeciak 

3.6. Finansowanie programu w 2012 roku 

Wartość projektu: 148 310,40 zł 

Dotacja z Fundacji dla Organizacji Pozarządowych: 119 490,40 zł 

Dotacja z Biura Edukacji m. st. Warszawy: 23 000,00 zł 

Praca wolontariuszy: 2 240,00 zł 

3.7. Kontakt 

Koordynatorki projektu: Olga Wieczorek-Trzeciak, Magdalena 

Szczepańska 

e-mail: o.wieczorek@qzmianom.org, m.szczepanska@qzmianom.org 

strona internetowa: www.mlodyobywatel.org 
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4. MIĘKKIE  LĄDOWANIE  W  SZKOLE 

Projekt był realizowany od 24 września do 15 grudnia 2012 roku. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

4.1. Cele projektu 

Głównym celem projektu było zwiększenie wśród dzieci 5-letnich          

i dzieci 6-letnich z I klas szkół podstawowych umiejętności 

potrzebnych do przyjaznego rozpoczęcia nauki szkolnej, a także 

zwiększenie wiedzy i umiejętności pracy z dzieckiem 6-letnim wśród 

nauczycieli i rodziców. 

4.2. Główne działania 

• zajęcia „Mi ękkie lądowanie w szkole” dla dzieci 5- i 6-letnich 

• szkolenie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z zakresu 

umiejętności pracy z dzieckiem 6-letnim 

• warsztaty dla rodziców dzieci 5- i 6-letnich 

• wydanie i rozdysponowanie publikacji „Miękkie lądowanie                

w szkole. Publikacja dla Rodziców i Nauczycieli” 

4.3. Program w liczbach 

Osiągnięte rezultaty ilościowe projektu to:  

• 1 przedszkole biorące udział w projekcie 

• 1 szkoła podstawowa biorąca udział w projekcie 

• 72 dzieci objętych programem „Miękkie lądowanie w szkole”                 

(51 dzieci 5-letnich oraz 21 dzieci 6- i 7-letnich) 

• 26 rodziców uczestniczących w warsztatach 

• 17 nauczycieli uczestniczących w szkoleniu 

• 200 egzemplarzy publikacji „Miękkie lądowanie w szkole. 

Publikacja dla Rodziców i Nauczycieli” 
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4.4. Realizacja projektu 

Projekt „Mi ękkie lądowanie w szkole” był realizowany po raz pierwszy 

w roku 2012. Program, na którym opiera się projekt, został stworzony       

i po raz pierwszy przeprowadzony przez wolontariuszy uczestniczących 

w drugiej edycji Akademii Q Zmianom w roku 2011. 

4.5. Zespół projektu 

Koordynator projektu: Sebastian Trzeciak 

Trenerki zajęć dla dzieci: Anna Radziszewska, Dorota Belniak, 

Zuzanna Hamułka 

Trenerki warsztatów dla rodziców i nauczycieli: Barbara Kołtyś, 

Joanna Toporowska 

Wolontariusze: Joanna Sidelnikow, Joanna Toporowska 

4.6. Finansowanie programu w 2012 roku 

Wartość projektu: 12 657,00 zł 

Dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej: 9 997,80 zł 

Wkład własny: 1 360,00 zł 

Praca wolontariuszy: 1 300,00 zł 

4.7. Kontakt 

Koordynatorka projektu: Anna Radziszewska 

e-mail: a.radziszewska@qzmianom.org 
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5. UCZYĆ  SIĘ,  ALE  JAK ? 

Projekt jest realizowany od stycznia 2012 roku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Cele projektu 

Cel główny to zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych 

spowodowanych różnicami w statusie społeczno-ekonomicznym wśród 

uczniów. 

5.2. 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” 

• korepetycje – dzieci o niskich wynikach w nauce zostały objęte 

wsparciem w postaci 15 godzin indywidualnych korepetycji, 

rozwijających jedną z kompetencji kluczowych: posługiwania się     

językiem ojczystym i językiem obcym, umiejętności 

informatycznych i matematycznych 

• szkolenie dla nauczycieli – zajęcia poświęcone pogłębieniu wiedzy  
z zakresu aktywnych technik w nauczaniu i efektywnej pracy             
z uczniem 

• terapia logopedyczna dla wychowanków Specjalnego Ośrodka 
Wychowawczego w Ignacowie 

• szkolenie dla wychowawczyń ze Specjalnego Ośrodka 
Wychowawczego w Ignacowie z zakresu alternatywnych form 
komunikacji 

5.3. Program w liczbach 

Osiągnięte rezultaty ilościowe projektu to:  

• 2 szkoły biorące udział w projekcie 

• 81 dzieci uczestniczących w warsztatach 

• 23 dzieci uczestniczących w indywidualnej terapii logopedycznej 

• 184 godziny terapii logopedycznej 
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• 120 godzin zajęć warsztatowych dla dzieci 

• 32 godziny szkoleń dla nauczycieli 

• 36 nauczycieli objętych szkoleniem 

5.4. Realizacja projektu 

Projekt „Uczyć się, ale jak?” jest realizowany od stycznia 2012 do 

grudnia 2013 roku. Obecnie odbywa się jego druga edycja. Pierwsza 

edycja projektu – „Uczyć się, ale jak? – wyrównywanie szans 

edukacyjnych wśród uczniów klas V-VI SP nr 1 i SP nr 2 w Mińsku 

Mazowieckim” rozpoczęła się w marcu 2011 roku. 

5.5. Zespół projektu: 

Koordynatorka projektu: Olga Wieczorek-Trzeciak 

Asystentka projektu: Karolina Janeczek 

Koordynatorki korepetycji: Iwona Kokoszka, Magdalena Sędek 

Koordynatorki warsztatów: Ewa Jurczuk, Teresa Schima 

Trenerki zajęć dla dzieci: Emilia Grabowska, Anna Radziszewska, 

Anna Szabuńko, Olga Wieczorek-Trzeciak 

Ewaluatorka: Marta Hamerszmit 

5.6. Finansowanie programu w 2012 roku 

Wartość projektu: 179 088,40 zł 

Dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego: 170 268,40 zł 

Wkład własny: 8 820,00 zł 

5.7. Kontakt 

Koordynatorka projektu: Olga Wieczorek-Trzeciak  

e-mail: o.wieczorek@qzmianom.org 

strona internetowa: www.jaksieuczyc.org 
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6. UCZYĆ  SIĘ,  ALE  JAK ? – WYRÓWNYWANIE SZANS  

EDUKACYJNYCH  WŚRÓD  UCZNIÓW  KLAS V-VI  SP          

NR 1  I  SP NR 2  W MIŃSKU MAZOWIECKIM 

Projekt jest realizowany od marca 2011 roku. 
 

 

MIEJSCE NA FOTO 

 

 

 

 

6.1. Cele projektu 

Cel główny to wyrównanie szans edukacyjnych dzieci o utrudnionym 
dostępie do edukacji poprzez polepszenie średnich wyników w nauce 
oraz pokazanie sposobów efektywnego uczenia się.  

6.2. 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” 

• korepetycje – dzieci o niskich wynikach w nauce zostały objęte 

wsparciem w postaci 10 godzin indywidualnych korepetycji, 

rozwijających jedną z kompetencji kluczowych: posługiwania się     

językiem ojczystym i językiem obcym, umiejętności 

informatycznych i matematycznych 

• szkolenie dla nauczycieli – zajęcia poświęcone pogłębieniu wiedzy  
z zakresu aktywnych technik w nauczaniu i efektywnej pracy             
z uczniem 

6.3. Program w liczbach 

Osiągnięte rezultaty ilościowe projektu to:  

• 2 szkoły biorące udział w projekcie 

• 172 dzieci uczestniczących w warsztatach 

• 11 klas objętych projektem  

• 210 godzin zajęć warsztatowych dla dzieci 

• 220 godzin korepetycji z kompetencji kluczowych dla 22 uczennic          
i uczniów 

• 32 godziny szkoleń dla nauczycieli 

• 24 nauczycieli objętych szkoleniem 
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6.4. 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 w terminie od marca 2011 roku do stycznia 2013 roku. 

Jego misja to przygotowanie dzieci do uczenia się przez całe życie          

i dostosowywania swoich umiejętności do wymagań zmieniającego się 

świata. 

6.5. Zespół projektu: 

Koordynatorka projektu: Olga Wieczorek-Trzeciak 

Asystenci projektu: Sławomir Domański, Joanna Żepielska, Karolina 

Janeczek 

Koordynatorki korepetycji: Marzena Popławska, Ewa Żak 

Trenerki zajęć dla dzieci: Joanna Klimaszewska, Emilia Wielgo, 

Małgorzata Winiarek-Kołucka, Olga Wieczorek-Trzeciak 

Rekruter: Anna Brzozowska 

Korepetytorki: Monika Sokołowska, Elżbieta Kowalczyk, Urszula 

Sitnicka, Alina Kulma, Anna Mizgier, Barbara Reczek, Lidia 

Kierzkowska, Beata Gąsecka, Renata Kaczmarek, Renata Miszczak, 

Małgorzata Jarzębska, Beata Araźna, Karolina Abramowska, Anna 

Brzozowska, Marzena Popławska, Anna Dróżdż, Małgorzata Szczęsna 

Ewaluatorka: Anna Waśniewska 

6.6. Finansowanie programu w 2012 roku 

Wartość projektu: 200 741,60 zł 

Dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego: 194 741,00 zł 

Wkład własny: 6 600,60 zł 

6.7. Kontakt 

Koordynatorka projektu: Olga Wieczorek-Trzeciak  

e-mail: o.wieczorek@qzmianom.org 

strona internetowa: www.jaksieuczyc.org 
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7. RODZIC  I  GIMNAZJALISTA  –   BLIŻEJ  SIEBIE 

Projekt był realizowany od 17 sierpnia do 30 listopada 2012 roku. 
 

7.1. Cele projektu 

Głównym celem projektu było udoskonalenie kompetencji 

wychowawczych oraz podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu 

radzenia sobie z zachowaniem agresywnym wśród rodziców dzieci        

w wieku szkolnym. Działania te były realizowane poprzez 

przeprowadzenie warsztatów „Rodzic i Gimnazjalista – bliżej siebie”. 

Cele realizacji zadania zostały osiągnięte w wymiarze określonym           

w zaktualizowanym harmonogramie, z wyłączeniem celu ilościowego – 

liczby rodziców uczestniczących w warsztatach. 

7.2. Główne działania 

•   warsztat dla rodziców uczniów w wieku gimnazjalnym 

7.3. Program w liczbach 

Osiągnięte rezultaty ilościowe projektu to:  

• 1 gimnazjum biorące udział w projekcie 

• 11 rodziców uczestniczących w warsztatach 

• 12 godzin warsztatów dla rodziców 

7.4. Realizacja projektu 

Projekt „Rodzic i Gimnazjalista – bliżej siebie” był realizowany                

po raz pierwszy w roku 2012.  

7.5. Zespół projektu 

Koordynatorka projektu: Anna Radziszewska 

Trenerki warsztatów dla rodziców: Barbara Kołtyś, Anna Radziszewska 

Wolontariusze: Joanna Sidelnikow 

7.6. Finansowanie programu w 2012 roku 

Wartość projektu: 4 309,85 zł 

Dotacja z Urzędu Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy: 3 759,85 zł 

Wkład własny: 500,00 zł 

Praca wolontariuszy: 50,00 zł 

7.7. Kontakt 

Koordynatorka projektu: Anna Radziszewska 

e-mail: a.radziszewska@qzmianom.org 
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8. ZACZAROWANA  KRAINA  EMOCJI 

Projekt był realizowany od 24 kwietnia do 31 grudnia 2012 roku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8.1. Cele projektu 

Celem głównym projektu było podniesienie wiedzy oraz umiejętności 

wyrażania i rozpoznawania uczuć w grupie dzieci 4-5 letnich 

uczęszczających do warszawskich przedszkoli, a także ich rodziców       

i wychowawców przedszkolnych. 

8.2. 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 oraz wypracowanie Kart Zasad Emocjonalnych 

8.3. Program w liczbach 

Osiągnięte rezultaty ilościowe projektu to:  
• 2 przedszkola biorące udział w projekcie 

• 147 dzieci objętych programem psychoedukacyjnym  „Zaczarowana 

Kraina Emocji” 

• 42 godziny zajęć rozwijających inteligencję emocjonalną dzieci 

• 46 rodziców uczestniczących w warsztatach 

• 12 godzin warsztatów dla rodziców 

• 6 wychowawców przedszkolnych uczestniczących w indywidualnych 

spotkaniach 

• 6 Kart Zasad Emocjonalnych 

 

8.4. Realizacja projektu 

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

W sumie odbyły się już cztery jego edycje. Przez cztery lata trwania 

projektu nawiązano współpracę z 11 przedszkolami, z których to         
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w zajęciach uczestniczyło łącznie aż 947 dzieci w wieku 

przedszkolnym, a w warsztatach dla rodziców wzięło udział 169 osób. 

W realizację działań projektu zostali zaangażowani pracownicy 

Stowarzyszenia, a także ponad 20 wolontariuszy. 

8.5. Zespół projektu 

Koordynatorka projektu: Anna Radziszewska  

Trenerki zajęć dla dzieci: Barbara Kołtyś, Anna Radziszewska 

Trenerki warsztatów dla rodziców: Barbara Kołtyś, Anna Radziszewska 

Opiekunka dzieci podczas warsztatów dla rodziców: Monika Damięcka 

Wolontariusze: Joanna Sidelnikow 

8.6. Finansowanie programu w 2012 roku 

Wartość projektu: 18 799,00 zł 

Dotacja z Biura Edukacji m. st. Warszawy: 14 999,00 zł 

Wkład własny: 2 280,00 zł 
Praca wolontariuszy: 1 520,00 zł 

8.7. Kontakt 

Koordynatorka projektu: Anna Radziszewska 

e-mail: a.radziszewska@qzmianom.org 

strona internetowa: www.zaczarowanakrainaemocji.org 
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Działalność   pozaprojektowa 

 
1. NIEZAPOMINAJKI 

Projekt „Niezapominajki”  jest skierowany 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. 

W semestrze letnim 2011/2012 w Szkole Podstawowej nr 258 przy 

ulicy Brechta 8 odbyły się trzy cykle warsztatów ćwiczenia pamięci    

dla dzieci – „Niezapominajki” – jako kontynuacja zajęć z semestru 

zimowego. Tematem zajęć były sposoby motywowania się, poznanie 

głównych mnemotechnik ułatwiających naukę oraz praca                        

nad poszerzaniem kreatywności.  

Do końca roku szkolnego 2011/2012 przeprowadzono w sumie dwa 

cykle zajęć warsztatowych, każdy po pięć spotkań. Uczestniczyło            

w nich łącznie 7 uczennic i uczniów. 

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. 

Był to pierwszy pilotażowy pełny cykl zajęć. Wolontariusze 

zaangażowani w ich prowadzenie i przygotowanie stworzyli autorskie 

scenariusze 5 cykli zajęć, które są gotowe do nowych edycji. 

 

 

2. SZKOŁA DLA RODZICÓW I  WYCHOWAWCÓW 

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. 

W roku 2012 odbył się jeden cykl Szkoły dla Rodziców                         

i Wychowawców w terminie od 16 stycznia do  – 26 kwietnia.                

W 30-godzinnych warsztatach uczestniczyło w sumie 7 osób.                

W ich trakcie uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę i zwiększyli własne 

umiejętności z zakresu relacji rodzic-dziecko. Dzięki kameralnej 

grupie, uczestnicy i uczestniczki mogli w aktywny sposób przećwiczyć 

poruszane na warsztacie treści. 

Przełożyło się to na zadowolenie rodziców, którzy o szkole pisali:  

IV. DZIAŁALNO ŚĆ  POZAPROJEKTOWA 
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• Przede wszystkim nauczyłam się opanowywać w odpowiednim 

momencie, informować dzieci, jakie ich zachowanie mnie 

rozzłościło i dać sobie czas na wyciszenie. Potem mogę do nich 

przyjść i już spokojniej spróbować znaleźć rozwiązanie                   

dla naszego konfliktu. 

• Nauczyłam się szanować ich uczucia i liczyć z ich zdaniem             
i pragnieniami. Okazało się że nie zawsze muszę dopiąć swego, 
przez to płacz czy złość mijają im szybciej. Pomagam im radzić 
sobie w tych chwilach, wiedzą że mogą czuć złość, ale nie wolno 
im nic niszczyć czy bić, mogą „wytupać, wykrzyczeć” t ę złość. 

• Inaczej rozmawiamy, spokojniej. Częściej padają zwroty 
„kocham Cię”, zamiast straszenia, płaczu i „zniszczę Ci łeb”. 

• Dzieci stały się samodzielne, ubierają się, choć wiadomo,          
że czasem proszą o pomoc, jedzą same, lub nie jedzą, ale 
pozwalam im wybrać, czy chcą być głodne. Po posiłku 
odstawiają naczynia na blat obok zlewu i przysuwają krzesełka 
do stołu. To są zachowania, o których nie śniłam. Teraz 
pracujemy nad spokojnym i grzecznym chodzeniem spać. 

 

 

3. WARSZTAT PSYCHOLOGA POD LUP Ą 

Warsztat Psychologa pod Lupą jest inicjatywą zapoczątkowaną             

w roku 2011. Głównym celem spotkań jest wzbogacenie warsztatu 

pracy osób skupionych wokół Stowarzyszenia 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.  

W roku 2012 odbyły się dwa spotkania i uczestniczyło w nich łącznie 

18 osób: 

• Metoda dramy stosowanej – jako zaawansowana technika 

szkoleniowa (10 kwietnia 2012 roku) 

Spotkanie było adresowane do osób z doświadczeniem w pracy 

z grupą. Podczas spotkania omówiono ideę i możliwości 

wykorzystania w pracy trenerskiej dramy stosowanej. 

Uczestnicy mieli również okazję doświadczyć wybranej 

techniki na sobie. 

Prowadząca: Małgorzata Winiarek-Kołucka - Członkini Zarządu 

SPD STOP-KLATKA, praktyczka dramy, psycholożka               

i trenerka, absolwentka Instytutu Psychologii UKSW            

oraz XXVI Edycji Szkoły Treningu i Warsztatu 

Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji 

Psychologicznej INTRA. Dramą pracuje od 2006 roku, 

przeprowadziła łącznie ok. 1000 godzin warsztatów 

dramowych. 

W spotkaniu uczestniczyło 9 osób. 
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• Praca z dzieckiem w wieku szkolnym przy użyciu wybranych technik 
terapii poznawczo-behawioralnej (24 października 2012 roku) 

Spotkanie miało formę wykładu wzbogaconego o prezentację 

konkretnych technik oraz przykłady z doświadczeń własnych. 

Podczas spotkania omówiono założenia terapii oraz rolę 

przekonań i zniekształceń poznawczych w kontekście emocji        

i zachowań. Uczestnicy mogli również doświadczyć technik 

stosowanych w pracy z dzieckiem. 

Prowadząca: Małgorzata Wnuk – psycholog socjoterapeuta, 

absolwentka Instytutu Psychologii UKSW oraz Instytutu 

Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Współpracuje      

ze Stowarzyszeniem dla Rodzin, jest w trakcie rocznego 

szkolenia CTPB. Zajmuje się pomocą dzieciom i ich rodzinom 

w zakresie niepowodzeń szkolnych, trudności adaptacyjnych, 

problemów wychowawczych i relacji rodzinnych. Prowadzi 

również zajęcia psychoedukacyjne. 

W spotkaniu uczestniczyło 9 osób. 

 

 

4. KTOŚ CIĘ SŁYSZY 

Zgadzając się z myślą Martina Bubera, że „prawdziwe życie jest 

spotkaniem”, Stowarzyszenie Q Zmianom kontynuowało projekt  

„Kto ś Cię słyszy...”, w ramach którego prowadzona jest psychoterapia. 

Z psychoterapii mogą skorzystać osoby po 18. roku życia. Od tego roku 

projekt objął również osoby przed 18. rokiem życia: uczestniczyły one 

w konsultacjach psychologicznych i terapii psychologicznej. Pierwsze 

spotkanie miało charakter konsultacyjny, było bezpłatne i wymagało 

zgłoszenia telefonicznego.  

W 2012 roku w psychoterapii i konsultacjach psychologicznych 

uczestniczyło w sumie 26 osób. 

W Stowarzyszeniu psychoterapię na stałe prowadzą: Barbara Kołtyś, 

Magdalena Jankowska, Katarzyna Kalinowska, Joanna Toporowska,         

a także w ramach stażu (porozumienia z Ośrodkiem Intra): Urszula 

Szaniawska, Monika Kalbarczyk, Anna Stepka, Katarzyna Przyłuska, 

Tomasz Piasecki, Magdalena Guzik. Terapeuci spotykali się                

na comiesięcznych spotkaniach superwizyjnych i poddawani byli 

superwizji w Ośrodku Intra. 

 

 

5. WARSZTATY DLA SZKÓŁ 

Stowarzyszenie Q Zmianom prowadziło również cykle warsztatów 

skierowanych do szkół. Warsztaty te były indywidualnie dopasowane 

do zdiagnozowanych potrzeb klasy. 

5.1. WARSZTATY  PROFILAKTYCZNE 

Dla dzieci i rodziców z trzech klas V Szkoły Podstawowej           

im. Armii Krajowej Grupy Kampinos w Borzęcinie Dużym 

zrealizowano warsztaty oparte na profilaktyce pierwszorzędowej. 

Miały one na celu rozwinąć prawidłowe postawy i zwiększyć 
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poziom bezpieczeństwa i współpracy w tych klasach. Warsztaty 

odbywały się we wrześniu i listopadzie i były finansowane             

z Urzędu Gminy Stare Babice. Uzupełnieniem tych działań było 

szkolenie dla nauczycieli o podobnej tematyce. 

W warsztatach wzięło udział około 70 uczniów, 30 rodziców,            

20 nauczycieli. 

5.2. ROZWIĄZYWANIE  KONFLIKTÓW 

Warsztaty dla klasy V Społecznej Szkoły Podstawowej 

Integracyjnej nr 100 Społecznego Towarzystwa Oświatowego.           

W dniach 26.10.12 oraz 7.11.12 klasa V uczestniczyła                   

w warsztatach „Konflikt – jak go oswoić?”,  prowadzonych przez 

trenerki Stowarzyszenia Q Zmianom. 

Na warsztatach poruszono trzy działy tematyczne: 

• konflikt i przemoc – różnice między nimi 

• emocje występujące w konflikcie i sposoby na opanowanie 

napięcia z nich wynikającego 

• metody rozwiązywania konfliktów: sąd, negocjacja, mediacja 

Czas trwania: 8 godzin lekcyjnych – 2 spotkania x 4 godziny. 

W warsztatach wzięło udział 14 uczniów. 

5.3. BLIŻEJ  SIEBIE 

W Szkole Podstawowej nr 285 w Warszawie dla uczniów klasy V 

odbył się warsztat „Bli żej siebie”. Jego celem była poprawa 

społecznego funkcjonowania uczniów, ich komunikacji z innymi, 

umiejętności rozwiązywania konfliktów. 

W ramach warsztatów:  

• przeprowadzono analizę potrzeb klasy – podczas spotkania         

z wychowawcą oraz pedagogiem szkolnym 

• w odniesieniu do zdiagnozowanych potrzeb został stworzony 

autorski scenariusz warsztatów                

• zostały spisane obserwacje klasy oraz rekomendacje                            

dla wychowawcy – z gotowymi ćwiczeniami do wykorzystania               

na godzinach wychowawczych 

Czas trwania: 8 godzin lekcyjnych – 2 spotkania x 4 godziny 

W warsztatach wzięło udział 24 uczniów z klasy V. 

5.4. ZROZUMIEĆ  KRAIN Ę  DZIECI ĘCYCH  EMOCJI  

W Przedszkolu nr 47 „Mali Artyści” w dniach 8-9 luty 2012 roku 

odbyły się dwudniowe warsztaty dla rodziców dzieci w wieku 

przedszkolnym „Zrozumieć Krainę Dziecięcych Emocji”, których 

celem było wspieranie rozwoju inteligencji emocjonalnej ich 

dzieci. Podczas warsztatów rodzice mieli okazję dowiedzieć się,   

co to jest inteligencja emocjonalna, jakie są rodzaje emocji oraz 

poznać i przećwiczyć model komunikacji Mazlish i Faber.  

W warsztatach uczestniczyło 14 osób. Warsztat odbył się dzięki 

wsparciu finansowemu Fundacji BRE BANK. 
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6. KŁOPOCIAKI 

22 września 2012 Stowarzyszenie Q Zmianom już po raz trzeci 

uczestniczyło w Dniu Otwartym Ośrodka Wsparcia Ekonomii 

Społecznej „Kłopociaki 2012” . Wydarzenie w formie imprezy 

podwórkowej zorganizowała Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego.  

Celem „Kłopociaków 2012” była integracja społeczności lokalnej 

ulicy Kłopotowskiego oraz promocja organizacji pozarządowych 

działających na terenie Pragi Północ, a także zaprezentowanie ekonomii 

społecznej jako sposobu na osiągnięcie życiowego sukcesu – również 

dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 

W imprezie wzięło udział ponad 200 osób.  

Zespół Stowarzyszenia przygotował i przeprowadził następujące 

atrakcje dla dzieci i dorosłych: 

• grę terenową z nagrodami 

• malowanie twarzy 

• gry i zabawy z chustą animacyjną Klanzy 

• test dla dorosłych „Czy nadajesz się na kosmonautę?” 
• wspólne pisanie „Historii grubymi nićmi szytej...” 

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

7. EVENTY DLA FIRM 

7.1. DZIEŃ  DZIECKA 

2 czerwca został zorganizowany dla dzieci pracowników CGI 

wyjątkowy Dzień Dziecka pod hasłem „Mama, Tata i ich praca”. 

Dzieci, dzięki edukacyjnym zabawom i innym atrakcjom, miały 

okazję poznać miejsce pracy swoich rodziców, a przede wszystkim 

miło spędzić czas w gronie rówieśników. Mali i duzi, wszyscy 

razem płynęli przez kolorowe morze chusty Klanzy, zdobywali 

kolejne punkty w grze drużynowej, a na koniec stworzyli Skrzaty 

Biurowe – dobre duszki, które zostały w pracy z rodzicami, aby im 

po cichu pomagać. 

Tego dnia dzieci bawiły się, rozwijały swoją wyobraźnię                    

i umiejętności współpracy, ciesząc oko przypatrującym się im 

rodzicom. 

W imprezie wzięło udział 24 dzieci oraz ich rodzice. 
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7.2. MIKOŁAJKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 grudnia dla dzieci pracowników firmy CGI zostały zorganizowane 

Mikołajki. Wszyscy stali się pomocnikami Św. Mikołaja – śpiewali 

kolędy, ozdabiali choinkę własnoręcznie wykonanymi bombkami, 

bawili się. Odwiedził nas również Św. Mikołaj z workiem pełnym 

prezentów! 

W Mikołajkach wzięło udział 44 dzieci oraz ich rodzice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. KONKURS „OSZCZĘDZAM WOD Ę” 

Stowarzyszenie Q Zmianom we współpracy z Sodexo Polska Spółka    

z o.o. w czerwcu 2012 roku zorganizowało konkurs plastyczny                    

pt. „Oszczędzam wodę” . Konkurs został ogłoszony na stronie 

internetowej www.qzmianom.org oraz w szkołach podstawowych 

współpracujących ze Stowarzyszeniem. Zadaniem dzieci chętnych              
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do udziału w konkursie było  stworzenie plakatu i hasła zachęcającego 

do oszczędzania wody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach konkursu wyróżniono 5 prac uczniów i uczennic                    

z warszawskich szkół podstawowych, które opublikowano na stronie 

projektu „Ja – Młody Obywatel” www.mlodyobywatel.org.               

Plakaty nadesłane na konkurs tworzone były dowolną techniką, 

odwoływały się do problemu zmniejszania się zasobów wody             

na świecie, przypominały o oszczędzaniu wody w codziennym życiu. 

Wybrane prace dzieci zostaną wykorzystane w kampanii społecznej 

realizowanej przez Stowarzyszenie Q Zmianom wspólnie z Sodexo 

Polska Spółka z o.o. 
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9. PUBLIKACJA 

Scenariusze lekcji z zakresu edukacji kulturalnej, stworzone w ramach 

projektu „Informacje – kto ma racj ę?” , ukazały się w publikacji 

internetowej opracowanej dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu 

od Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Publikacja zawiera sześć 

propozycji przeprowadzenia zajęć dla uczniów i uczennic klas V-VI 

szkoły podstawowej. 

Celem publikacji było rozpowszechnienie idei rozwijania 

kompetencji medialnych i aktywizacji młodych odbiorców do pełnego 

uczestniczenia w kulturze. Jednocześnie scenariusze prezentowane            

w publikacji zwracają uwagę na etyczne aspekty korzystania  

z treści dostępnych w mediach, zwłaszcza w Internecie.  

Publikacja służyła również promocji działalności 

Stowarzyszenia Q Zmianom. Planowane jest udostępnienie publikacji 

szerokiemu gronu odbiorców z całej Polski w NINATECE EDU  – 

internetowej bibliotece treści audio i audiowizualnych dotyczących 

kultury. Już teraz możliwe jest zapoznanie się z publikacją na stronie 

www.qzmianom.org w zakładce „Strefa wiedzy” lub „Projekty” – 

„IKMR”. 

Opracowanie merytoryczne: Anna Szabuńko 

Autorki scenariuszy: Maria Bobowska, Olga Pokorska, Anna Szabuńko 

(Stowarzyszenie Q Zmianom), Bianka Jaworska (Stowarzyszenie 

Młodych Dziennikarzy „Polis”) 

Skład i projekt graficzny publikacji: Monika Sadowska-Drozda 
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Skład i projekt graficzny: Monika Sadowska-Drozda 


