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Na Ochocie prowadziliśmy Klub Mamy, Taty i Malucha – jest to miejsce
integracji i rozwoju dla 50 rodzin z małymi dziećmi rocznie. Od 2016 roku nie
mamy dofinansowania na ten program. Klubik utrzymywany jest siłą
wolontariatu i z darowizn od rodziców.
Na co dzień pracują w nim Amelia, Dominika, ale także wolontariuszki – do
grudnia Semra z Holandii, obecnie mamy dwie Kira z Niemiec i Dina z Białorusi.
Dzieci uczą się więc języków nie tylko angielskiego, o w piątki mamy język włoski
– zajęcia prowadzi wspaniała wolontariuszka Monika. Tutaj u nas w SZANSIE
szuka odskoczni od swych biznesowych zajęć.
Na obszarach rewitalizacji z najmłodszymi oraz ich rodzicami, ale przede
wszystkim z profesjonalistami, którzy pracują z dziećmi w wieku od 0 do 6 lat
pracowaliśmy także w konsorcjum RODZINA – wspólna sprawa II na Pradze Płd.
Wraz ze Stowarzyszeniem Wspólne Podwórko i Fundacją Zwalcz Nudę, ale
przede wszystkim z placówkami partnerskimi tj. 6 żłobkami i 13 przedszkolami
budujemy
lokalny
system
wsparcia.
Wspólnie
wypracowaliśmy
i wdrażamy standardy wspierania rodziny z małym dzieckiem. Przez dwa
ostatnie lata wsparciem objęliśmy tam 1122 odbiorców – dzieci i rodziców.
I choć projekt jest współfinansowany przez Miasto st. Warszawę, to dzielnica od
początku jest nam bardzo przychylna i wspiera dodatkowe działania, które
pojawiają się w trakcie realizacji.

Z najmłodszymi oraz ich opiekunami pracujemy także w dzielnicy Ursynów, gdzie
prowadzimy Miejsce Aktywności Lokalnej Kłobucka 14 na osiedlu komunalnym
Wyczółki.

Pozostając przy dzieciach, tych najmłodszych należy podkreślić współpracę
z sektorem przedszkolnym. Też głownie na Pradze Południe.
A to za sprawą programu edukacji kulturalnej „Rozmaitości kulturalne dla
najmłodszych”. W roku 2019 projekt nosił podtytuł „Dzieci Poetom” i przyniósł

znów wiele zajęć, warsztatów, ciekawych inicjatyw kulturalnych z udziałem dzieci
i rodziców na terenie placówek oświatowych, ale także wspólne piękne imprezy
okołoświąteczne
w Centrum Promocji Kultury integrujące środowisko
edukacyjne oraz rodziny z przedszkolakami. Są one także wyjątkową sytuacją
wychowawczą dla naszych młodych wolontariuszy, gdyż spotkanie ma charakter
międzypokoleniowy. Bawią się wszyscy – dzieci, rodzice, dziadkowie i nasza
młodzież, która ma bardzo ważne zadanie i na tych imprezach odgrywa bardzo
ważną rolę. Program od wielu lat cieszy się dużym uznaniem przede wszystkim
rodziców i dzieci, ale także naszych partnerów – przedszkoli, szkół. Zyskał także
rekomendację Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Praga Południe.
Jeśli chodzi o dzieci, to oczywiście przede wszystkim one znajdowały się i znajdują
w centrum naszych zainteresowań programowych.
Dzieci szkolne – tym daliśmy szansę w lokalnych systemach wsparcia
realizowanych w konsorcjach w 4 dzielnicach.
Razem z Ochotą, Wolski Spinacz, Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe
i Włochy na 100%.
Co to dla nas oznacza? Współpracę z 11 organizacjami pozarządowymi, z którymi
mamy wspólne umowy z miastem, z dzielnicą. Działamy jak jeden organizm,
jedno ciało ponosząc solidarnie odpowiedzialność za wszystko, co dotyczy tego
projektu. Za wskaźniki, za finanse, za standardy współpracy, jakość, za
współpracę z partnerami społecznymi i za nasz wizerunek w środowisku.
Łącznie, we wszystkich projektach konsorcjalnych docieramy bezpośrednio lub
pośrednio do ponad 6000 rodzin.
W ramach lokalnych systemów wsparcia na Ochocie (18) i Woli (13) pracujemy z
nauczycielami metodą tutoringu opiekuńczo – wychowawczego. W roku 2019
mieliśmy łącznie ponad 20 tutorów, którzy próbują w innej relacji niż
dydaktyczna z uczniem zmieniać Światy Dzieci na lepsze.

W ciągu roku szkolnego realizujemy także programy edukacyjno-wychowawcze
dofinansowane ze środków miasta st. Warszawy. W roku 2019 były to:
Odkrywkowo, naukowo, kuchcikowo, … - wielomodułowy program rozwijający
zainteresowania w różnych dziedzinach życia. Najbliższa współpraca z SP 61.

W poszukiwaniu własnego JA – program przeznaczony głównie dla nastolatków,
którzy są właśnie w takim momencie życia, kiedy poszukują, buntują się, mają
problem z samoakceptacją, ale także relacjami ze światem dorosłych. To jest
właśnie ten moment, ten program, który pomaga im rozwijać ich umiejętności
społeczne, odnaleźć się w świecie rówieśników, w świecie realnym, nie tylko
wirtualnym. Program realizujemy głównie we współpracy ze szkołami ochockimi
oraz młodzieżą zrzeszoną w SZANSIE.
W kolejnym jeszcze projekcie edukacyjnym dotykamy tematu, który od wieków,
od czasów Dedala i Ikara pasjonuje i interesuje człowieka. Temat latania, historie
pilotów i lotnictwa.
Na skrzydłach edukacji ( Instytut Lotnictwa, Grupa wolontariuszy z GE, Klub
Seniorów Lotnictwa, SP 166, P 392 Wróbelka Elemelka, SP 61 z naszej Ochoty,
w nowym roku chcemy rozszerzyć współpracę i mamy nadzieję na bliższą z SP
88 z Okęcia – Skrzydlata Malownicza oraz może z SP 33 im. Wojsk Ochrony
Powietrznej Kraju.

Łącznie w roku 2019 współpracowaliśmy z 26 szkołami podstawowymi w różnych
programach.
A co poza szkołą, czyli w wakacje?
Program obozów letnich to można by rzec program sztandarowy SZANSY, gdyż
pracujemy na jego rzecz przez cały rok, nie tylko w okresie wakacji.
Rocznie wyjeżdża z nami blisko 200 dzieci.
Organizujemy obozy młodzieżowe za granicą i obozy edukacyjno –
wypoczynkowe dla dzieci w kraju – nad morzem i w górach. A także od dwóch
lat obóz dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
W minionym roku 140- oro dzieci z nami wypoczywało. Wszystkie wróciły
uśmiechnięte, szczęśliwe i wpisały się od razu na listę na rok 2020.
Dlaczego nasza praca wakacyjna tak bardzo podoba się dzieciom i jest ceniona
przez rodziców? Może dlatego, że my na obozach nie zarabiamy, my pracę na
koloniach po prostu kochamy. Wszyscy. A kochają również nasi wolontariusze –
absolwenci naszych programów i projektów, byli uczestnicy naszych obozów,
którzy przejechali z nami pół Europy. Wychowani na wartościach i ideałach
SZANSY. Od nas uczyli się podejścia edukacyjnego, naszej filozofii pracy

z dzieckiem, naszej misji.
I w ten oto sposób gładko przeszliśmy do kolejnej grupy. Od żłobka i klubiku
doszliśmy aż do uniwersytetu. Mowa bowiem o studentach!
Studentów w SZANSIE bardzo wielu. Mają różne zadania – prowadzą korepetycje
( w roku 2019 było ich 15-tu), pracują na obozach – 12 studentów
Stażystów -5
Są animatorami i współprowadzą zajęcia oraz eventy, pikniki i inne wydarzenia.
Wolontariat europejski – gościmy wolontariuszki z Europy w ramach współpracy
z Fundacją im. Roberta Schumana. W roku 2020 czekamy na kolejne.

