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O PROJEKCIE 

Projekt „Odskocznia” jest projektem ponadnarodowym, w którym „Stowarzyszenie Dorośli – 
Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim wraz z partnerem z Portugalii „ProAtlântico – Associação 
Juvenil” pracowali wspólnie nad wypracowaniem metody, modelowego rozwiązania w zakresie 
pracy z rodziną przeciwdziałającej dziedziczeniu ubóstwa. Model ten opiera się na założeniu, 

że pomoc dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym będzie skuteczna tylko wówczas, gdy 
zostaną nią objęci uczestnicy projektu i członkowie ich otoczenia (rodzin) oraz włączone zostanie  
w działania środowisko lokalne. Praca z rodziną dotycząca koła dziedziczenia ubóstwa w oparciu  
o pracę w otwartym środowisku jest nowym wyzwaniem, które stoi przed instytucjami działającymi  
w obszarze włączenia społecznego i walki z ubóstwem. 

Grupą docelową projektu są uczestnicy projektu podstawowego „Rodzinna przystań – centrum 
usług społecznych i wsparcia rodziny”. To dzieci i osoby dorosłe z rodzin zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, które w pierwszej kolejności 
wymagają aktywizacji społecznej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby i rodziny dotknięte przemocą 
domową i uzależnieniem, chorobą przewlekłą. Często to rodziny, które z pokolenia na pokolenie 
prezentują podobny model funkcjonowania oparty na korzystaniu z pomocy społecznej. Wśród 
grupy docelowej dominuje niski poziom wykształcenia. Sytuacja ta przekłada się na dzieci, które 
dziedziczą podobne zachowania, powielają wzorce zachowań i tkwią w kręgu ubóstwa. Szacuje się,  
że wypracowany w ramach przedmiotowego projektu nowy model działania rodziny obejmie większość 
uczestników projektu podstawowego. Wsparcie opiera się na diagnozie, która staje się podstawą 
budowy skutecznej ścieżki indywidualnej reintegracji osoby, rodziny i środowiska i opiera się także  
na wdrożeniu wielu instrumentów pracy środowiskowej, społecznej i zawodowej. 

Projekt zakłada pełną współpracę z Partnerem – specjalistyczną placówką wsparcia dziennego – 
Świetlicą Terapeutyczną w Sępólnie Krajeńskim. Wypracowana i przetestowana metoda będzie 
upowszechniona w instytucjach zajmujących się  rodziną i dziećmi.
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zAŁOŻeniA OGÓLne MODeLU 

Model oparty jest na założeniach naukowych dziedziczenia ubóstwa polegających na:

KOLe DzieDziCzeniA – CYKLU DePRYWACJi 

Od nieodpowiedniego rodzica, przez niekonstruktywne praktyki wychowawcze, deprywację społeczną, 
intelektualną i emocjonalną dzieci, wychowawcze niepowodzenia szkolne – w konsekwencji ich niskie 
kwalifikacje zawodowe, co przekłada się bezpośrednio na niskie finanse uniemożliwiające wyjście  
ze społecznej deprywacji i niestabilne życie rodzinne.

znACzenie PRzeSTRzeni PUBLiCzneJ

Bardzo ważnym elementem dziedziczenia ubóstwa jest przestrzeń publiczna np.: nagromadzenie 
rodzin dysfunkcyjnych z podobnymi problemami na małym obszarze geograficznym znajdującym 
się w zdegradowanych częściach przestrzeni publicznych (dużo mieszkań socjalnych, komunalnych, 
wysoka liczba interwencji, wysoki udział świadczeniobiorców w działaniach pomocy społecznej, niskie 
uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym, brak możliwości rozwoju przestrzeni lokalnej, ciasne 
podwórka otoczone kamienicami) modelują i sprzyjają rozwojowi tego procesu.

/dr hab. prof. UW Ryszard Szarfenberg Uniwersytet Warszawski Instytut  Polityki Społecznej Pracownia Pomocy  
i Integracji Społecznej  „Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce - pomiar, wyjaśnianie, strategie przeciwdziałanie 
Według cyklu Deprywacji” źródło: R. Holman, Powerty Explanations of Social Deprvation, 1978, s.117/
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STRUKTURA MODeLU

Model oparty jest na metodzie pracy w otwartym środowisku rodzinnym, której celem jest zniwelowanie 
oraz osłabienie czynników psychologicznych, socjalnych, społecznych i wychowawczych warunkujących 
dziedziczenie ubóstwa przez wspieranie, motywowanie do zmiany sytuacji życiowej – ze szczególnym 
naciskiem na działania skierowane do dzieci oraz na działania mające zamodelować konstruktywne 
życiowe postawy rodziców. Uważamy, że edukacja rozumiana bardzo szeroko, jest istotą dokonywania 
zmian w systemie rodziny. Wsparcie socjalne uwarunkowane jest podjęciem działań poprawiających 
jej funkcjonowanie. Model uwzględnia również syndrom wyuczonej bezradności, odpowiedzialny  
za deficyty poznawcze i wynikające z nich poczucie przekonania, że nikt i nic nie jest w stanie zmienić 
sytuacji, w jakiej się znajdują, a oni sami nie mają wpływu na własny los, rozwijając sprawczość, i wiarę 
we własne możliwości. Wszystkie założenia modelu zostały wypracowane wspólnie z partnerem 
zagranicznym.

Model zawiera elementy wspierające rodzinę w rozwiązywaniu trudnych problemów. zakłada holistyczne 
działania, obejmujące całą rodzinę. Mając na uwadze złożoność problemów przyczyniających się  
do dziedziczenia ubóstwa i wykluczenia społecznego, wymaga on kompleksowego i wielokierunkowego 
oddziaływania.

• sprawczość, wiarę we własne możliwości,
• ciekawość poznawczą,
• motywację do rozwoju i nauki,
• poczucie wartości,
• zaradność,
• odpowiedzialność, 
• komunikację w rodzinie i komunikację z otoczeniem,
• kreatywność,
• przedsiębiorczość,
• cierpliwość, wytrwałość,
• odporność emocjonalną,
• integrację społeczną.

 NAJwAŻNIEJSZyM 
ELEMENTEM  

MODELU  
Są DZIAŁANIA  
ROZwIJAJąCE:

Praca z rodziną ma dwojaki charakter, z jednej strony będzie koncentrowała się na całej rodzinie, 
angażując wszystkich jej członków, z drugiej na poszczególnych członkach rodziny, tak by zmiana 
jednostki przełożyła się na zmianę sytuacji w całej rodzinie. Podstawowym kierunkiem pracy  
z rodziną będzie zasada empowermentu, czyli bazowania na zasobach. Kładziony będzie nacisk  
na wykorzystanie mocnych stron członków rodziny, ich wiedzy, doświadczeń, umiejętności i zdolności. 
Taki kierunek pracy polegający na psychologicznym wzmocnieniu i dowartościowaniu jednostek buduje 
pozytywne nastawienie do życia oraz motywuje i mobilizuje do wprowadzania zmian. Stosujemy zasadę 
podmiotowości: działamy z ludźmi, a nie na rzecz ludzi.

Model oparty jest na pracy na 5 filarach:

Filar 1  Działania z całą rodziną

Filar 2 Działania z dziećmi przy współudziale rodziców

Filar 3 Działania z dziećmi

Filar 4 Działania z rodzicami

Filar 5 Działania ze środowiskiem lokalnym i przestrzenią publiczną
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Filar 1 Praca z całą rODziną

Mentor rodZiny 

w jakich żyją, czasem rozpraszająca była obecność w mieszkaniu kogoś niezaangażowanego w proces 
pracy z mentorem np. sąsiada, znajomego, innego członka rodziny (mieszkanie wielopokoleniowe, 
wielorodzinne). Te czynniki zakłócały proces pracy, powodowały, że  uczestnicy nie zachowywali się 
naturalnie. na podstawie tej wiedzy, a także w oparciu o doświadczenia personelu projektu zdobyte  
w wyniku współpracy z partnerem zagranicznym, nastąpiła zmiana koncepcji dotyczącej miejsca pracy 
z rodziną. Skorzystano wówczas z narzędzia portugalskiej metody pracy z rodziną, jakim jest wzorcowy 
dom, mieszkanie treningowe. 

Mieszkanie  treningowe stworzone zostało po to, by rodziny mogły widzieć i uczyć się, jak docelowo 
powinien wyglądać i funkcjonować ich własny dom. W domu wzorcowym rodziny uczą się tego, jak 
zagospodarować przestrzeń mieszkania, jak je urządzić i uporządkować, ale także (przy wsparciu mo-
deratora) uczą się prawidłowych relacji w rodzinie, podziału i pełnienia obowiązków, ekonomicznego 
prowadzenia gospodarstwa, spędzania czasu wolnego w konstruktywny i edukacyjny dla dzieci sposób. 
Wspólnie z moderatorem i drugą rodziną o podobnej sytuacji szukają rozwiązań dla swoich problemów, 
wymieniają się doświadczeniami, pomagają sobie wzajemnie. 

W przypadku braku takiego miejsca można wykorzystać inne zasoby, adaptując do spotkań – np. różne 
miejsca i obiekty użyteczności publicznej (np. pomieszczenie Świetlicy Terapeutycznej, Klub Młodych 
Twórców, Centrum Sportu i Rekreacji, Centrum Aktywności Społecznej, tereny rekreacyjne typu park, 
las itp.). W miejscach tych aranżowane były różne sytuacje nastawione na wzmacnianie umiejętności 
funkcjonowania w życiu rodzinnym uczestników. Organizowano np. przyjęcie urodzinowe dla dzieci, 
wspólne aktywności sportowe, wspólne posiłki łącznie z robieniem zakupów w ramach określonego 
budżetu, konkursy i zadania wymagające współpracy, pozytywnej rywalizacji, szukania rozwiązań przez 
członków rodziny. W sytuacjach tych specjaliści modelowali zachowania uczestników, prezentowali 
oczekiwane wzorce zachowań, monitorując w dalszej perspektywie, czy rodziny przenoszą je na wła-
sny grunt. 

TyPy DziałaŃ w rODzinie 

diagnozowanie

W pierwszej fazie spotkań z rodziną mentor przy współudziale specjalistów (pracownik socjalny,  
coach, psycholog) przeprowadza diagnozę wstępną. W toku dalszej pracy, pogłębiając wiedzę  
na temat rodziny, nieustannie diagnozujemy ją. Celem procesu jest rozpoznanie zasobów rodziny, jej 
wyzwań i problemów. Diagnoza to całościowe spojrzenie na sytuację rodziny i środowiska, w którym 
żyje, we wszystkich jej aspektach. interesuje nas zarówno sytuacja osobista, ekonomiczna, zdrowot-
na, jak i społeczna rodziny. Bardzo ważne jest określenie zasobów członków rodziny oraz najbliższej 
społeczności, bo to one wskażą kierunek działań z  uczestnikami. Praca na zasobach to podstawo-

mentor rodziny to osoba, która: 

• wspiera rodzinę w realizacji wspólnie wyznaczonych celów w obszarach: kompetencji 
rodzicielskich, ekonomicznych, społecznych i zawodowych przez prowadzone treningi 
ekonomiczne, wychowawcze, zdrowotne, kulinarne itp.,

• pomaga w odnajdywaniu mocnych stron członków rodziny, 

• uświadamia, w jaki sposób rodzina może wykorzystać swoje zasoby indywidualne, 
by podnieść jakość funkcjonowania rodziny, 

• uświadamia członkom rodziny ich wpływ na własne życie i uczy myślenia o sobie w kate-
goriach pozytywnych,

• rozwija sprawczość. 

Pierwszym etapem pracy mentora z rodziną jest zbudowanie wzajemnego zaufania. Bez fundamentu 
zaufania nie ma możliwości wyznaczania i realizacji celów. na pierwszym spotkaniu asystent przedstawia 
siebie, swoją misję, omawia zasady, jakie będą obowiązywały obie strony. Rolę mentora przedstawia 
jako osobę, która wskazuje drogę, pozwala odkryć zasoby, wspiera w wyzwaniach, jest trochę  
z tyłu, ale rozświetla możliwości. zapoznaje się z oczekiwaniami rodziny wobec mentora. Omawia 
zasady tajemnicy zawodowej, co ona gwarantuje, które informacje nie wydostaną się poza relację 
mentor – członkowie rodziny. Relacja musi opierać się na zasadach szacunku. W przypadku sytuacji, 
w których rodziny doświadczyły  wielu bolesnych przeżyć i nie chcą do nich wracać, niechętnie  o nich 
rozmawiają, mentor musi działać w sposób bardzo wyważony i nienachalny. Obdarzenie zaufaniem 
mentora spowoduje, że będą oni swego rodzaju autorytetem, osobami, których warto się poradzić  
i podzielić z nimi swoimi problemami.

miejsce spotkań z rodziną to jej naturalne środowisko, za które uznaje się mieszkanie rodziny. 
Pozostawanie we własnym domu pozwala na zachowanie poczucia bezpieczeństwa  uczestników, 
co daje możliwość wyzwolenia w nich autentycznych zachowań, a tym samym zdiagnozowania 
faktycznych problemów rodziny. W wyniku doświadczeń zebranych w pracy z rodzinami okazało się, 
że ich członkowie nie zawsze dobrze czują się w swoich mieszkaniach. Często wstydzili się warunków, 
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we założenie portugalskiej metody pracy z  rodziną, które zaadaptowaliśmy, ukierunkowując pracę  
z uczestnikami pod kątem ich potencjału i najmocniejszych stron, zamiast koncentrowania się na pro-
blemach i deficytach. 

Prowadząc obserwację funkcjonowania rodziny w jej naturalnym środowisku, stosujemy zasadę  
triangulacji  tj. pozyskujemy jednocześnie informacje różnymi metodami (wywiad pogłębiony, analiza 
dokumentów i z różnych źródeł – od pracownika socjalnego, kuratora, pedagoga szkolnego, pracodawcy 
(w momencie odbywania stażu zawodowego), najbliższego otoczenia (dalsza rodzina, znajomi), 
pozostałych specjalistów pracujących z daną rodziną (w projekcie byli to: psycholog, terapeuta, prawnik, 
mediator, coach, doradca zawodowy). Konsultowanie wiedzy pomaga poszerzyć obraz postrzeganej 
sytuacji rodziny, a także zachować obiektywizm w ocenie różnych jej elementów, na które inne osoby 
mogą spojrzeć z odmiennej strony. Taki sposób działania pozwala nam zebrać zróżnicowane dane  
na temat rodziny, dotyczące zarówno przeszłości, jak i sytuacji obecnej. 

 edukowanie i modelowanie

•  edukacja w zakresie zagadnień z różnych sfer życia rodziny (np. zdrowy 
styl życia, organizacja dnia, aktywny czas wspólny z rodziną, gospodaro-
wanie budżetem itd.),

•  wśród rodzin z dziećmi edukacja koncentruje się na aspektach 
związanych z  wychowaniem, budowaniem relacji z dziećmi, przekazy-
waniem im norm i wartości, 

•  nauka pożądanych wzorców zachowań następuje przez modelowanie, 
członkowie rodziny obserwują, jak można zachować się w danej sytuacji, 
wykonać jakąś czynność,

•  prezentują pożądane sposoby postępowania np. organizując wspólną 
zabawę, lub zawody sportowe w rodzinie, modelując w ten sposób 
aktywne sposoby spędzania czasu wolnego. zabawa, sport, rekreacja 
to ważne elementy portugalskiej metody, w  której wykorzystuje się  
te aktywności do pracy z dziećmi i rodzinami w celu uczenia ich np. zdro-
wej rywalizacji, budowania relacji rodzice – dzieci i dzieci – rówieśnicy, 
prawidłowego wypoczynku. 

 motywowanie i wspieranie

 Motywowanie członków rodziny do: 

•  zmiany negatywnych nawyków, 

•  wyznaczania sobie celów życiowych, 

•  podejmowania działań w kierunku zmian, 

•  podejmowania aktywności społecznej, 

•  korzystania z usług i pomocy specjalistów (ugruntowanie w rodzinach 
przekonania, że są osoby, które mogą pomóc zmienić ich sytuację), 

•  podnoszenia kwalifikacji zawodowych i poszukiwania pracy zarobkowej. 
Mentor nie tylko motywuje, ale także pomaga w poszukiwaniu zatrud-
nienia (wspólne przeglądanie ofert pracy, towarzyszenie w rozmowie 
kwalifikacyjnej, czasem rozmowa z pracodawcą). 

 zwiększanie spójności w rodzinie: 

•  w przypadku rodzin rozbitych, o zaburzonych relacjach lub niewłaściwej 
komunikacji pomiędzy członkami, 

•  budowanie obrzędowości w rodzinie; wspólne posiłki, całusy na dobra-
noc itp.,

•  integracja rodziny przez wspólne zadania angażujące wszystkich 
domowników np. wspólne gotowanie, spacerowanie, planowanie waka-
cji, organizowanie wydarzeń typu przyjęcie urodzinowe, 

•  dzięki pozytywnym wzmocnieniom, podkreślaniu atutów członków ro-
dziny, pokazaniu jak dobrze potrafią oni ze sobą współpracować rodzina 
staje się silniejsza, zwiększa się poczucie przynależności członków rodzi-
ny do siebie nawzajem. 

 Podnoszenie samooceny członków rodziny:

•  pomagają w odnajdywaniu mocnych stron członków rodziny, 

•  uświadamiają, w jaki sposób mogą oni wykorzystać swoje zasoby indywi-
dualne, by podnieść jakość funkcjonowania rodziny, 

•  uświadamiają członkom rodziny ich wpływ na własne życie i uczą 
myślenia o sobie w kategoriach pozytywnych,

•  rozwijają sprawczość.
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Filar 2 Działania z Dziećmi Przy wsPółuDziale rODzi-
ców

Filar 2 zawiera zajęcia, w których uczestniczą dzieci i w niektórych działaniach to-
warzyszą im rodzice. skupiliśmy się na takich formach zajęć, które rozwijają spraw-
czość, wiarę we własne możliwości czy współdziałanie. Dobór zajęć  jest elastyczny, 
ważne by był zgodny z realizowanymi celami i rozwijał te obszary, które przeciwdzia-
łają dziedziczeniu ubóstwu. Ten filar tworzą: inspiracje Plastyczne – Portret rodziny, 
rodzinna Pracownia majsterkowania, rodzinne warsztaty Kulinarne, rodzinny Klub 
aktywności ruchowej, zajęcia Komputerowe.

insPiracJe PlasTyczne – POrTreT rODziny

zajęcia plastyczne wspierają całe rodziny i rozwijają ich umiejętności oraz możliwości twórcze. Głównym 
celem organizowanych zajęć jest wyzwalanie twórczości dziecka, ale wspieranej przez obecność 
najbliższych. Ważną umiejętnością jest chęć wyrażania własnych emocji i uczuć w ekspresji plastycznej. 
Dzieciom czasami bardzo trudno jest mówić otwarcie o własnych odczuciach zwłaszcza, gdy bezpośrednio 
o nie pytamy. zajęcia pomagają całej rodzinie uczyć się, jak pięknie spędzić czas, bawiąc się i tworząc 
razem. Rozwijanie wśród dzieci zainteresowań plastycznych i umiejętności praktycznych daje szansę  
na rozwijanie pozytywnych emocji i radości z wykonania własnej pracy. Aktywna postawa rodziny  
i angażowanie się w zajęcia dostarcza dzieciom okazji do przeżycia pozytywnych doświadczeń społecznych  
i pomaga korygować obraz siebie, świata i innych. zajęcia plastyczne mają na celu kształtowanie wyobraźni 
dziecka i jego aktywności twórczej, ale przede wszystkim uwrażliwianie na piękno oraz kształtowanie 
nawyków estetycznych, które umiejętnie będzie potrafiło zastosować w życiu codziennym. 

wspólna praca twórcza daje możliwość: 

•  wyrabiania umiejętności wyrażania własnego „ja” i postawy współdzia-
łania dziecka z rodzicem,

•  rozwijania dziecięcych talentów i wytrwałości w podejmowanych zobo-
wiązaniach,

•  budowania pozytywnego obrazu siebie i zwiększenie poczucia własnej 
wartości,

•  stwarzania okazji do odreagowania napięć emocjonalnych i budowania 
postawy ufności dziecka wobec rodziców, 

•  zdobycia umiejętności właściwego nazywania i wyrażania uczuć przez 
dziecko i innych członków rodziny, 

•  zaspokojenia potrzeby bycia ważnym i nauki poszanowania praw dziecka.

Kształtują, wyzwalają i rozwijają:

•  współdziałanie z innymi członkami rodziny przez tworzenie i zabawę plastyczną. 
Bycie razem w konkretnym zadaniu plastycznym uczy ich prawidłowej komunikacji, 
poprawnych relacji ze swoją rodziną, z rówieśnikami, innymi rodzinami,

•  różnorodne interakcje, każdy ma możliwość doświadczania nowych sytuacji, 
eksperymentowania w działaniu plastycznym,

•  radzenie sobie z sytuacjami trudnymi, zakorzenionymi w nich emocjami, 
wynikającymi z przykrych doświadczeń. Mogli przez działanie twórcze odblokować 
zalegające w nich uczucia, emocje, nastroje, przełożyć ten stan czyli odreagować  
na materiale plastycznym, a nie przenosić emocji na innych,

•  umiejętność autoprezentacji, swoich wytworów, opowiadanie o nich o sobie  
w kontekście swojego procesu twórczego – te działania umacniały w nich odwagę, 
pewność i wiarę w siebie,

•  systematyczności, wytrwałości w dążeniu do celu, konsekwencji w działaniu, czy 
planowaniu działań,

•  samopoznania – przez zajęcia plastyczne uczestnicy mogli poznać siebie, swoje 
możliwości, potrzeby – to, co jest dla mnie ważne, dokonywać wyborów, dostrze-
gać swoje pozytywne cechy, dawało to wzmocnienie i siłę do pokazywania swojej 
indywidualności, ale te twórcze sytuacje umożliwiły również poznawanie innych,  
a także członków rodziny w nowych sytuacjach,

•  dobrego gospodarowania – zwykłe obcowanie z różnymi materiałami z recyklingu 
i wykorzystywanie ich w tworzeniu dekoracji, upominków własnoręcznych dla 
innych nauczyło uczestników zajęć dobrego gospodarowania, oszczędności, 
zaradności, czyli bardzo ważnych cech, które wykorzystają w życiu,
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•   wyzwalanie i rozwijanie indywidualnego potencjału twórczego, każdy uczestnik 
posiada zasób zdolności, które w środowisku twórczego działania mógł odkryć  
w sobie, doświadczyć nowych rzeczy, rozwijać pasje, zainteresowania,

•  tolerancję – obcowanie ze sztuką, tworzenie z różnych materiałów wykorzystując 
rozmaite środki wyrazu plastycznego, różnorodne techniki plastyczne w kontakcie 
z innymi, pozwoliło nauczyć się tolerancji do innych, spojrzenia na druga osobę,  
do odmiennego sposobu myślenia, wyrażania siebie,

•  radość  z tworzenia – dziecko, dorosły mógł cieszyć się ze swojej pracy twórczej, 
doświadczać przez to pozytywnego nastawienia do życia, że świat może być rado-
sny, kolorowy, ciekawy. Doświadczali zadowolenia z siebie, z realizowania swoich 
pomysłów, marzeń czy rozwijania talentów.

Dzieci i rodzice biorący udział w zajęciach plastycznych przez swoją postawę twórczą, chęć tworzenia 
i doświadczania nowych sytuacji, poznanie różnorodnej tematyki oraz technik plastycznych mogły 
poczuć się w innej rzeczywistości niż ich trudne życie w ubóstwie, wykluczeniu ze społeczności. Mogły 
spojrzeć na siebie, rówieśników oraz członków rodziny w odmienny sposób. Poczuć się ważnym  
i wartościowym przez to, że uczestniczy w zajęciach, jest aktywny, poznaje, zmienia coś w swoim życiu. 
Czyli wartości wyniesione z domu skażonego dziedziczeniem ubóstwa lub ich całkowity brak w tych 
rodzinach miały możliwość, przez cykl zajęć plastycznych, konfrontacji z nową, twórczą rzeczywistością.

Przykładowe tematy zajęć:

•  „Dynie z materiału, swetrów” – tworzenie ozdób jesiennych z resztek 
materiałów, bezużytecznych swetrów,

•  „Malowany obrus” – twórcza ekspresja emocji, myśli inspirowana muzyką – 
wspólne malowanie farbami do tkanin,

•  „ekologiczna torba na zakupy” – malowanie pisakami na bawełnianej torbie, 
rozwijanie zdolności manualnych, twórczych,

•  „Wianek z szarego papieru i skrawków materiału” – tworzenie dekoracji z 
recyklingu, wykorzystanie niepotrzebnych materiałów do tworzenia nowych 
rzeczy,

•  „Tekturowe pudełko – cudeńko dla mamy” – ozdabianie techniką scrapbo-
okingu z wykorzystaniem tasiemek, guzików, cekinów, koralików itp.,

•  „Lusterko malowane” – ozdabianie drewnianego lusterka techniką 
postarzania przedmiotów i serwetkową,

•  „Ramki na rodzinne zdjęcia” – wyklejanka mozaikowa za pomocą guzików 
lub skrawków kartonu, kapsli, tworzenie własnoręcznych upominków, 
dekoracji,

•  zimowy ogród” – rozwijanie wyobraźni twórczej przez modelowanie w folii 
aluminiowej i malowanie pastelami olejnymi, flamastrami,

•  „Wymarzony widok oczami mojej wyobraźni” –  zabawa kolorami na płótnie 
z użyciem farb akrylowych, wyrażanie swoich marzeń i pragnień środkami 
wyrazu plastycznego.

Przykładowy scenariusz zajęć plastycznych 

TEMAT: „Moja rodzina – portret rodzinny” – rodzinne malowanie w plenerze

materiały: duże formaty tektury, kartonu o wymiarach np. 50x60, komplet pasteli suchych dla każdej 
rodziny, mogą być sztalugi lub koce, zaproszenia dla rodzin do wzięcia udziału w niecodziennej zabawie 
rodzinnej

miejsce: wyjście w plener, dowolna przestrzeń np: łąka, ogród

cele zajęć: 

•  motywowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego razem z rodziną,

•  uczenie się podejmowania nowych wyzwań życiowych, a tym samym zmiana 
nawyków, przyzwyczajeń narzucanych codziennością, brakiem sensu 

•  kształtowanie postawy twórczej u dzieci i rodziców, podejmowania prób 
we wspólnym działaniu,

•  integracja z innymi rodzinami, nawiązywanie pozytywnych relacji z innymi 
przez wspólną zabawę, komunikację,

•  umożliwienie doświadczania pozytywnych relacji w rodzinie, przeżywania 
pozytywnych emocji, radości, wspólnego przeżywania, zabawy, relaksu, 

•  pobudzanie i motywowanie członków rodziny do postawy otwartej  
na drugą osobę, do komunikacji z nią, do dialogu wspólnego, do bycia  
ze sobą w zadaniu oraz wzmacnianie więzi rodzinnych,
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•  umożliwienie każdemu w rodzinie (z osób uczestniczących) wyrażania siebie, 
swoich myśli, wizji przez wspólne malowanie, realizowanie indywidualnych, 
ale też wspólnych pomysłów w zadaniu plastycznym,

•  wzmacnianie poczucia wartości każdego członka rodziny. 

Przebieg zajęć

•  Zaproszenie rodziny do niecodziennej zabawy plastycznej, spędzenia wspól-
nego aktywnego, rodzinnego czasu. Można skontaktować się telefonicznie 
albo przygotować zachęcające zaproszenia do wzięcia udziału w zajęciach 
plenerowych.

•  Powitanie dzieci i rodziców, przedstawienie planu działania i przygotowanie 
materiałów, wyjście w plener.

•  Pobudzenie do działania: Spotkaliśmy się dzisiaj razem, w rodzinnym gronie, 
w niezwykłych okolicznościach, w przepięknej  scenerii natury, żeby odpo-
cząć od codziennego zgiełku, domowych zajęć i pobyć ze sobą na wspól-
nym kocu. nie zawsze udaje nam się złapać takie chwile, każdy ma dużo 
zajęć, swoich spraw.  Może dzisiaj warto to odmienić, dać sobie wzajemnie 
taki czas tylko dla siebie! Może właśnie teraz spróbujecie podarować sobie 
wzajemnie rodzinne spotkanie na zabawie plastycznej i wspólnych rozmo-
wach. Waszym wyzwaniem będzie namalować portret Waszej rodziny. 
niech to będzie Wasza pamiątka rodzinna, którą każdy z Was, ale razem 
działając, może stworzyć. Ważny jest ten Wasz wspólnie spędzony czas,  
a nie Wasze zdolności plastyczne. zapraszam do zabawy! 

•  Praca twórcza: Wasza praca twórcza będzie polegała na namalowaniu  
na dużym kartonie portretu pastelami Waszej rodziny. Rysunek może przed-
stawiać Was, którzy tu jesteście, ale też i tych których tu z Wami nie ma,  
a których chcielibyście, żeby tu byli. Wszyscy możecie malować wspólnie,  
na pewno będzie to niesamowita zabawa.

•  zakończenie zajęć, prezentacja, podsumowanie:

•  Stworzyliście niepowtarzalne prace, to są Wasze wspólne dzieła. Te portrety 
to będą Wasze pamiątki. Będą przypominały Wam spędzone tu razem chwi-
le. Może znajdziecie miejsce w Waszym domu na ścianie na tę wyjątkową 
pamiątkę 

scenariusz zajęć plastycznych 

TeMAT: „Serce w  prezencie” – rodzinne tworzenie upominków

Materiały: kolorowe formaty filcu, szablony serca, tasiemki, koronki, koraliki, cekiny,  zaproszenia dla 
rodzin do wzięcia udziału w niecodziennej zabawie rodzinnej

Cele zajęć: 

•  rozbudzenie ekspresji plastycznej i dawanie radości z wykonanego działania, 

•  uczenie się podejmowania nowych wyzwań życiowych, kształtowanie 
poczucia estetyki, 

•  kształtowanie postawy twórczej u dzieci i rodziców, podejmowania prób 
we wspólnym działaniu, nauka realizowania własnych pomysłów i szanowa-
nia pomysłów innych,

•  integracja z innymi rodzinami, nawiązywanie pozytywnych relacji z innymi 
przez wspólną zabawę, komunikację, 

•  umożliwienie doświadczania pozytywnych relacji w rodzinie, przeżywania 
pozytywnych emocji, radości, wspólnego przeżywania, zabawy, relaksu, 

•  pobudzanie i motywowanie członków rodziny do postawy otwartej  
na drugą osobę, do komunikacji z nią, do dialogu wspólnego, do bycia  
ze sobą w zadaniu oraz wzmacnianie więzi rodzinnych,

•  umożliwienie każdemu w rodzinie (z osób uczestniczących) wyrażania sie-
bie, swoich myśli, wizji przez wspólne wycinanie, ozdabianie, realizowanie 
indywidualnych, ale też wspólnych pomysłów w zadaniu plastycznym,

•  wzmacnianie poczucia wartości każdego członka rodziny, podziwianie spo-
sobów wykonania prac. 

Przebieg zajęć

•  zaproszenie rodziny do niecodziennej zabawy plastycznej, przedstawienie 
tematu zajęć. 

•  Powitanie dzieci i rodziców, przedstawienie planu działania i przygotowanie 
materiałów.

•  Pobudzenie do działania: Spotkaliśmy się dzisiaj razem, w rodzinnym gronie, 
poznamy różne formy wykonania i udekorowania prezentów, zachęcam  
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do współdziałania i twórczej pracy, czerpania radości z wykonania prezen-
tu dla bliskiej osoby. Wasza pomysłowość i samodzielne komponowanie 
kształtuje poczucie estetyki i wrażliwości twórczej. zachęcam do zabawy 
plastycznej i wyrażania swoich emocji. 

•  Praca twórcza: Wasza praca twórcza będzie polegała na odrysowaniu  
za pomocą szablonów serca, wycinaniu z filcu i udekorowaniu według 
własnych pomysłów i inwencji twórczej. Mogą być wykonane w formie 
zawieszki lub breloczka do kluczy lub podstawki na stół. 

•  zakończenie zajęć, prezentacja, podsumowanie: Stworzyliście niepowta-
rzalne prace, to są Wasze wspólne dzieła. Te prezenty samodzielnie wyko-
nane będą wyrazem szacunku i miłości do Waszych bliskich. Będą przypomi-
nały Wam też te chwile razem spędzone. Może znajdziecie miejsce dla nich 
w Waszym domu.

rODzinna PracOwnia maJsTerKOwania

Rodzinna pracownia majsterkowania rozwija nie tylko  umiejętności społeczne, ale również umiejętności 
kierunkowe, techniczne, które mogą się przydać rodzinie w codziennym życiu. Działania odbywają się 
systematycznie od 1-2 razy w tygodniu. Przynajmniej raz w miesiącu dziecku towarzyszy rodzic.

majsterkowanie umożliwia dzieciom i rodzicom:

•  budowanie wiary we własną moc sprawczą, 

•  pogłębienie wiary w siebie,

•  nabierania umiejętności planowania długofalowego,

•  zrozumienia istoty konsekwencji własnych działań,

•  poczucie istoty pracy, a przez to wpływu na jego życie i środowisko.

zajęcia z majsterkowania kształtują umiejętności techniczne, polegające na opanowaniu poprawnych 
sposobów działań w zakresie obróbki materiałów i łączenia uzyskanych w ten sposób części. Wśród 
nich wymienić należy:

•  trasowanie (przenoszenie wymiarów na materiał), 

•  obróbkę przez skrawanie (przerzynanie, przecinanie, wiercenie, wyrówny-
wanie powierzchni, szlifowanie itd.), 

•  łączenie wykonanych elementów oraz wykończanie części i całych przed-
miotów. 

•  obróbkę plastyczną (np. zginanie, skręcanie metali) oraz obróbkę cieplną 
(np. posługiwanie się wypalarkami, opalarkami, zgrzewanie plastikowych 
elementów).

Dzieci uczą się prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się narzędziami, przyrządami, urządzeniami 
i maszynami służącymi do wykonania określonych prac, a także ich konserwacji. Wymyślanie  
i samodzielne konstruowanie zabawek, modeli, gadżetów czy jakichkolwiek innych przedmiotów 
sprawia radość i daje satysfakcję nie tylko z faktu ich samodzielnego wykonania, ale przede wszystkim 
zmienia stosunek do wykonanych prac. Pojawia się emocjonalna więź z nimi, dbałość o nie, zauważa 
się czaso i pracochłonność, jednym słowem rodzi się szacunek do pracy i jej efektów. Dzieci doceniają 
swój wysiłek, cieszą się z rozwoju własnych umiejętności, zaczynają rozumieć, że w przeciwieństwie  
do destrukcji, konstrukcja wymaga sporych umiejętności i wiedzy.

na zajęciach z majsterkowania przekonują się, że warto robić użytek z własnej wyobraźni technicznej, 
a same zajęcia rozwijają  kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość, umiejętność  logicznego 
myślenia, rozumowania.

Przykładowe propozycje:

Propozycje należy dostosować do możliwości rozwojowych dzieci. na zajęciach uczest-
nicy wykonali:

•  wypalaną tabliczkę, zawieszkę na drzwi do swojego pokoju (jeden element),

•  breloczek, 

•  podstawkę z imieniem na biurko (cztery elementy),

•  podstawkę z uchwytem na zdjęcie (wiele elementów),

•  czarownicę na miotle (wiele elementów),

•  pudełko z wieczkiem (wiele elementów),

•  domek dla lalek, ludzików lego wraz z wyposażeniem: uczestnicy wydzielili 
pokoje, kuchnie, łazienki, zrobili meble, zamontowali firanki do mini okien 
itp. – najbardziej zaawansowana praca wymagająca dużych umiejętności,

•  wózki dla lalek z obracającymi się kółkami z wyposażeniem (pościel, zabawki),
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•  samochody samodzielnie wymyślone, ze skrętnymi kołami z ogumieniem, 
hakami holowniczymi, szybkami z pleksi, a nawet jeden z napędem elek-
trycznym na śmigło,

•  traktory ze skrętnymi kołami, z elementami aluminiowymi, kominami,

•  przyczepy z otwieranymi na zawiasach bokami,

•  kilkuelementowe przedmioty ozdobne: figurki zwierząt, podstawki, pudeł-
ka otwierane, zawieszki itp.,

•  profesjonalny drapak dla kota,

•  teatrzyk z postaciami i zwierzętami, 

•  przedmioty ozdobne zrobione z różnych materiałów (drewno, szkło, korek, 
drut),

•  karmniki dla ptaków, 

•  domki dla owadów.

Wystarczy tylko zapytać dzieci, a one same uruchomią własną wyobraźnię i zasypią propozycjami prac 
do wykonania. Do tego wykażą się wstępną analizą dotyczącą możliwości wykonania danej rzeczy.

Przykładowy scenariusze zajęć

zaprojektowanie i wykonanie breloczka do kluczy (praca jednoelementowa)

Materiały: deseczka drewniana, lakier wodny do drewna, farby akrylowe, kółeczko metalowe lub 
sznurek ozdobny

narzędzia i przybory: ołówek,  papier ścierny, piła do drewna wiertarka, wypalarka

Kolejność czynności: 

•  zaprojektować wygląd breloczka (szkic),

•  dociąć, deseczkę, z której wykonany będzie breloczek(trasowanie),

•  wyszlifować powierzchnie i ostre krawędzie,   

•  wywiercić otwór, wyrównać brzegi otworu, 

•  starannie napisać nazwę (garaż, piwnica),

•  wypalić napis, 
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•  dodać elementy ozdobne (namalować np: kwiat lub inicjały) lub pomalować 
cały breloczek – najpierw farbami, potem lakierem,

•  założyć kółeczko metalowe lub sznurek ozdobny.

scenariusz 2

Domek dla lalek z kominem (półotwarty, dwie ścianki boczne, ścianka tylna, dwie kondy-
gnacje, dwuspadowy daszek, łącznie 7 elementów, wielkość domku; A4), wersja podsta-
wowa, bez wyposażenia (praca wieloelementowa).

Materiały: sklejka 4mm wielkości arkusza A4, deseczki grubości 1cm i 0,5 cm, gwoździki, klej  
do drewna, farby akrylowe, lakier wodny

narzędzia: ołówek, papier ścierny, wiertarka, ściski stolarskie, piła do drewna, młotek, obcęgi, 
miara

Kolejność czynności:

•  na sklejce stanowiącej tylną, główną ściankę domku, wytrasować miejsca 
łączenia ścianek bocznych, kondygnacji oraz zaznaczyć spady daszku,

•  pod kątem 45 stopni uciąć dwa spady daszku,

•  w wytrasowanych miejscach wywiercić małym wiertełkiem otwory  
na gwoździki,

•  przymocować (klej i gwoździki) do tylnej, głównej ścianki  dwie kondygnacje,

•  przymocować wcześniej wytrasowane dwie ścianki boczne,

•  połączyć pod kątem 90 stopni dwie deseczki stanowiące połacie daszku 
(klej, gwoździki  + dodatkowa beleczka łącząca), połączyć daszek  
z pozostałą częścią,

•  opcjonalnie pomalować farbami i lakierem, lub tylko farbami, lub nie 
malować wcale.

zaJĘcia KOmPuTerOwe

zajęcia komputerowe stanowiły atrakcyjną w formie sposobność do spędzenia czasu wolnego w gronie 
rówieśników i rodziców, w przyjaznej i sprzyjającej rozwojowi i edukacji atmosferze. Podczas zajęć 
uczestnicy dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat oddziaływania nowych technologii na nasze 
codzienne życie – uświadamiali sobie, że komputer to wielozadaniowy sprzęt, którego rola nie powinna 
być sprowadzana jedynie do kwestii związanych z rozrywką czy zabawą. nauka obsługi komputera 
i darmowych narzędzi internetowych wyzwalała w uczestnikach, większości dzieciach, poczucie 
sprawczości i pogłębiała ich poczucie własnej wartości. Szczególnie ważne było dla nich publiczne 
prezentowanie efektów swojej pracy, dzielenie się spostrzeżeniami i wrażeniami z opanowania nowej 
umiejętności. 

Rodzicom zajęcia komputerowe dały możliwość zgłębienia zainteresowań ich dzieci i zrozumienia 
zafascynowania najmłodszych technologiami. Podczas spotkań mogli przekonać się, że komputer  
to nie tylko narzędzie do gier i rozrywki, ale także nauki i zdobywania wiedzy.

Ważnym aspektem zajęć było wyczulenie uczestników, że umiejętność korzystania z nowych 
technologii ma niebagatelny wpływ sposób funkcjonowania w dzisiejszym społeczeństwie. Obecnie 
większość spraw rozwiązuje się za pomocą medium, którym jest internet – zakładając np. konta  
na konkretnych platformach. nie bez znaczenia jest to także w kontekście aktualnej sytuacji cywilizacyjnej, 
która wymusza na nas swobodne poruszanie się po wirtualnym świecie. Dlatego uczestnicy zostali  
w trakcie zajęć wyposażeni w niezbędną wiedzę z zakresu np. bezpiecznego korzystania z internetu, 
cyberprzemocy, netykiety, uzależnienia od komputera, ale także poznali wiele ogólnodostępnych 
programów np. graficznych, których umiejętność obsługi będą mogli wykorzystać np. w szkole.  
nie każdy uczestnik zajęć posiadał na własność komputer, więc zajęcia zapobiegły także wykluczeniu 
cyfrowemu, przedstawiając komputer jako narzędzie bardzo pomocne i przyjazne użytkownikom.

Rodzice oraz dzieci mieli sposobność do spędzenia wspólnie i efektywnie swojego wolnego czasu,  
co z pewnością pozytywnie wpłynęło na wzmocnienie więzi rodzinnych. Radość z opanowywania 
kolejnych umiejętności wyzwalała w uczestnikach poczucie sprawczości i wiary we własne możliwości, 
a także zachęcała do dalszego zgłębiania znajomości obsługi komputera.

W trakcie zajęć komputerowych uczestnicy:

•  otworzyli się na rozmowę i wyrażanie swojego zdania, nauczyli się słuchać 
siebie nawzajem,

•  zacieśnili więzy rodzinne, ponieważ zadania realizowane w trakcie zajęć kom-
puterowych często stanowiły pretekst do ożywionych rozmów między nimi,
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•  uwierzyli we własne umiejętności, 

•  nabyli nowe, praktyczne umiejętności obsługi komputera,

•  poczuli się docenieni – szczególnie, gdy efekty ich pracy były podane 
przychylnej opinii otoczenia,

•  zostali wyposażeni w wiedzę na temat roli nowych technologii i ich znaczeniu 
w życiu współczesnego człowieka.

scenariusz 2

Gry komputerowe a nauka

Cele zajęć: 

•  nawiązywanie pozytywnych relacji z rówieśnikami przez wspólną komunikację, 

•  zaprezentowanie komputera jako narzędzia edukacji i zabawy,

•  wyposażenie dzieci i rodziców w wiedzę na temat gier, które rozwijają wiele 
umiejętności – od nauki języków obcych po matematykę, myślenie logiczne 
itd., 

•  pokazanie rodzicom, że naukę można połączyć z zabawą, należy tylko wskazać 
odpowiednie narzędzia dzieciom.

Poruszane zagadnienia: 

•  Rozrywka jako proces dydaktyczny – nauka przez zabawę.

•  Przykładowe umiejętności rozwijane przez gry komputerowe:

H związane z planowaniem,

H	językowe,

H	motoryczne,

H	pamięciowe,

H	związane ze spostrzegawczością i refleksem,

H	umiejętność negocjacji,

H	związane z wyobraźnią i kreatywnością,

H	myślenia przestrzennego oraz strategicznego,

H	umiejętność robienia kilku zadań w tym samym czasie.
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•  Gry komputerowe jako narzędzie rozładowujące stres, poprawiające refleks 
i koordynację ruchową, a także rozwijające wyobraźnię.

•  Jakie gry są bezpieczne dla dzieci? – ważny aspekt, który należy poruszyć  
z rodzicami

•  Jakich gier należy unikać i dlaczego?

•  W jakie gry grają uczestnicy zajęć? Czy są one bezpieczne? – rozmowa  
(za i przeciw)

•  Przegląd gier edukacyjnych i wybór najciekawszych.

•  Prezentacja gier i ich ocena w praktyce.

•  Wykreślanki, krzyżówki, memory, quizy edukacyjne online – przegląd 
bezpiecznych źródeł.

•  Wspólna gra, wymiana doświadczeń i opinii na temat gier między rówieśni-
kami i rodzicami.

scenariusz 2

ABC komiksu

Cele zajęć: 

•  umiejętność tworzenia związków przyczynowo-skutkowych (szkic komiksu),

•  kształtowanie postawy twórczej,

•  nauka realizowania własnych pomysłów,

•  czerpanie radości z własnej pracy, 

•  poznanie nowego programu online, który będzie można wykorzystać  
w przyszłości do innych zadań (np. szkolnych),

•  kształtowanie poprawnych nawyków komunikacyjnych.

Motywem przewodnim komiksu (należy wybrać odpowiedni dla grupy), otwiera przed uczestnikami 
– rodzicami i dziećmi, a także prowadzącym, pole do rozmowy na ważne tematy np. o wartościach, 
relacjach rodzinnych, autorytetach itp. 

Poruszane zagadnienia:

•  Wprowadzenie w tematykę komiksu – przed przystąpieniem do projekto-

wania scenek należy przypomnieć uczestnikom najważniejsze zagadnienia 
związane z komiksem, aby lepiej rozumieli, na czym będzie polegać zadanie:

H	 Komiks to forma graficzna łącząca rysunek z tekstem literackim i jest serią pojedyn-
czych scen powiązanych ze sobą w czasie i przedstawiających pewne zdarzenia. 

H		na poszczególnych scenach komiksowych mogą znajdować się: obrazy, teksty narra-
tora, onomatopeje i wypowiedzi postaci.

H		W komiksie dymek (czasem nazywany chmurką) jest polem, w którym umieszczany 
jest tekst wypowiadany przez bohaterów lub ich myśli. 

H		Dla komiksu bardzo charakterystyczne jest też stosowanie wyrazów dźwiękonaśla-
dowczych, które funkcjonują jako dźwięki otoczenia prezentowanego na rysunkach. 
Można je wpisywać w dymkach z tekstem.

H		Komiks operuje kadrem, co pozwala przechodzić od ogółu do szczegółu kadru  
(i odwrotnie).

•  Jak stworzyć komiks w edytorze Stripgenerator? Omówienie narzędzi pro-
gramu: wstawianie postaci, przedmiotów, napisów, dymków.

•  Projektowanie komiksu.

•  Prezentacja komiksów.

•  Rozmowa o przedstawionych w komiksie sytuacjach, omówienie ich  
na forum grupy z uwzględnieniem ogólnie przyjętych schematów, wartości, 
sposobów postępowania.

RODzinne WARSzTATY KULinARne

Wspólne rodzinne gotowanie to jedna z najlepszych aktywności rozwijających sprawczość, kreatywność 
i współpracę rodziny. Rodziny nie powinny korzystać z gotowych dań fundowanych przez instytucje 
i organizacje, tylko powinniśmy inwestować w aktywności przygotowujące je do samodzielnego 
zadbania o posiłki. Przygotowywanie posiłków jest działaniem zintegrowanym, obejmującym między 
innymi czynności manualne, wrażenia zmysłowe, ćwiczenia w planowaniu i rozwijające współpracę. 
Konsumpcja przygotowanych przez dzieci i rodziców potraw jest doskonałą okazją do rozwijania 
obrzędowości i wzmacniania więzi w rodzinie. Ważnym momentem dla dzieci i rodziców, jest radość 
i satysfakcja ze wspólnie przyrządzonych potraw, czyli poczęstunku – efektu własnej pracy. Rodzinne 
warsztaty kulinarne powinny odbywać się w miejscach, gdzie mamy dobrze wyposażoną kuchnię  
w nowoczesny sprzęt kuchenny. Warsztaty rozwijają wiele umiejętności i kompetencji:
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•  uczą przygotowania listy zakupów, 

•  umożliwiają wspólne zakupy dzieci z rodzicami, 

•  uczą oszczędzania i racjonalnego gospodarowania żywnością i posiadanymi 
funduszami,

•  umożliwiają zaznajomienie z podstawowym sprzętem kuchennym, 

•  uczą zasad zdrowego odżywiania i dokonywania właściwych wyborów  
w codziennej diecie, 

•  uczą czytania ze zrozumieniem przepisów kulinarnych, 

•  uczą prostych sprawności motorycznych – manualnych jak np. własnoręczne 
nalewanie wody do naczynia, trzymanie sztućców, obieranie warzyw, 
krojenie, tarcie, szatkowanie, miksowanie produktów, smarowanie, 
wałkowanie, rozdrabnianie, wykrawanie, mieszanie składników, 

•  wykonania i tworzenia prostych przepisów kulinarnych, 

•  eksperymentowania, czyli tworzenia własnych przepisów, 

•  rozwijają współdziałanie i współpracę,

•  rozwijają umiejętności dekorowania i estetycznego, prawidłowego nakrywa-
nia stołu. Dotyczy to odpowiedniego podania, nakrywania do stołu i kultu-
ralnego spożywania przygotowanych posiłków, poznawania zasad dobrych 
obyczajów, utrwalanie nawyku kulturalnego zachowania się przy stole.

PIZZRERINKI

Rozczyn: 5 dkg drożdży, 3 łyżki cukru, 1 szkl. wody ciepłej, 3 łyżki mąki  
(wszystkie składniki mieszamy ze sobą i odstawiamy do wyrośnięcia 
na około 20 minut, jeżeli nam rozczyn wyrośnie dodajemy 0,5 kg mąki, 
3 łyżki oliwy, 0,5 szkl. ciepłej wody wyrabiamy ciasto i odstawiamy  
do wyrośnięcia). 

W międzyczasie robimy sos pomidorowy: 1 koncentrat pomidorowy,  
2 łyżki wody, 3 łyżki oliwy lub oleju, 2 ząbki czosnku, oregano lub bazy-
lia do smaku. Wszystkie składniki sosu mieszamy ze sobą i przepusz-
czamy czosnek przez praskę. 
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je szybciej), ścianka wspinaczkowa z asekuracją, gra w bule, rodzinny nordic walking, rzut podkową, gra  
w piłkę nożną, siatkówkę, tenisa stołowego i badmintona, korzystanie z wypożyczalni sprzętu wodnego 
– rowerki, kajaki, łodzie z silnikiem, podchody w lesie (jedna grupa – uciekająca, po drodze zostawia 
strzałki i zadania do wykonania, a druga grupa – goniąca, rozwiązuje zadania i musi odnaleźć grupę 
uciekającą w wyznaczonym czasie).

Warto rodziny zaangażować w organizację „Dnia Rodziny na sportowo”, w ramach którego zapropo-
nują konkurencje i zasady punktacji, a następnie  mogą wziąć udział w rozgrywkach z podziałem na kilka 
kategorii wiekowych (osobno kobiety i mężczyźni) m.in.: slalom z piłką tenisową na rakiecie, rzut piłką 
lekarską tyłem, rzut woreczkami do kosza, rzut piłką do kosza, strzały do bramki kijem do unihokeja, 
prowadzenie piłki slalomem między pachołkami, wyścigi rzędów. impreza może zakończyć się wspól-
nym ogniskiem.

Podczas aktywności ruchowych uczestnicy również doskonalą swoje umiejętności ruchowe w różnych 
dyscyplinach sportowych np. piłka nożna, koszykowa, dwa ognie, gry i zabawy ruchowe. Postępy w po-
siadaniu poszczególnych umiejętności pozwolają na wzmocnienie poczucia własnej wartości (trafienie 
piłką do bramki czy kosza). Ponadto gry sportowe uczą przestrzegania przepisów i zasad, współdziała-
nia w zespole, pełnienie różnych ról (kapitana, zawodnika, sędziego). Wzmacnia to wzajemne zaufanie, 
podejmowanie różnych wyzwań (gry i zabawy ze współzawodnictwem), radzenie sobie z porażkami. 
Współdziałanie z rodzicami utrwala więzi rodzinne. 
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Dodatki: 1 papryka, 1 cebula, trochę szynki, trochę sera żółtego  
pieczarki.

z ciasta formujemy małe płaskie krążki, które smarujemy sosem  
i na nie rozkładamy różne dodatki.

zapiekamy w piekarniku 170 st. przez 7 – 9 minut.

GOFRY

• 2 szklanki mąki pszennej

• 2 szklanki mleka

• 1 łyżeczka proszku do pieczenia

• szczypta soli

• 1 – 2 łyżki drobnego cukru do wypieków

• 1/3 szklanki (80 ml) oleju słonecznikowego

• 2 jajka (żółtka oddzielone od białek)

Gofrownicę rozgrzać do wymaganej temperatury.

W większym naczyniu zmiksować mąkę, mleko, proszek do pieczenia, sól,  
cukier, olej i żółtka. Białka ubić na sztywną pianę i bardzo delikatnie wymieszać 
z ciastem.

Porcję ciasta przelać do rozgrzanej gofrownicy i piec przez około 2 – 3 minuty, 
do rumianego koloru i chrupkości. Studzić na kratce. Podawać z bitą śmietaną 
lub z ulubionymi dodatkami.

RODzinnY KLUB AKTYWnOŚCi RUCHOWeJ

Rodzinny Klub Aktywności Ruchowej to wspólne gry i zabawy rodziny z otoczeniem, oparte na uczciwej 
rywalizacji, promujące zdrowy styl życia. Przykładowe gry i zabawy ruchowe to: zwykły berek, berek  
w parach, berek w sieci (trzymając się za ręce), wyścig numerów po obwodzie koła, zabawy 
doskonalące szybkość reakcji (np. kto szybciej chwyci woreczek), zabawy uspokajające np. „Minutka” 
(uczestnicy leżą na ziemi, po cichu odliczają jedną minutę, kto uzna, że wyznaczony czas minął, siada), 
„Dyrygent” (jedna osoba pokazuje, pozostali muszą ją  naśladować), gry i zabawy skocznościowe 
(skoki w workach), gry i zabawy integracyjne – zabawy z chustą animacyjną, wyścigi rzędów (podzieleni  
na 3, 4 lub 5 zespołów uczestnicy muszą wykonać określone zadania, wygrywa zespół, który wykona  
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Filar 3 Praca z Dziećmi

KluB młODegO ODKrywcy 

Klub Młodych Odkrywców to cykliczne działania z dziećmi, podczas których zgłębiamy tajemnice 
przyrody. Ważnym elementem pracy jest podejście, że Młodym Odkrywcą może zostać każdy, kto 
jest ciekaw świata, swojego otoczenia - jak ono działa i dlaczego tak działa. Osoba prowadząca zajęcia 
powinna być osobą pasjonującą się procesem dochodzenia do wiedzy, z wieloletnim doświadczeniem 
zarówno w stawianiu pytania „dlaczego?”, jak  i motywowaniu innych do stawiania tego typu pytań. 
Pozwoli to na zbudowanie autentycznej bliskiej relacji między uczestnikami a osobą prowadzącą, 
opartą na zaufaniu i autorytecie. Partner zagraniczny bardzo podkreślał te kompetencje jako kluczowe 
w zmianie postrzegania nauki u rodzin, u których występuje dziedziczenie ubóstwa. Celem spotkań jest 
zarówno motywowanie do nauki, pokazanie, że świat jest ciekawy jak i wzbudzenie zainteresowania 
uczestników przyrodą, otaczającym światem i procesów w nim zachodzących. zajęcia powinny 
odbywać się w miejscu dobrze wyposażonym, tak by uczestnicy mogli eksplorować przyrodę z bardzo 
bliska, używając mikroskopów, binokularów przenośnych, mikroskopów cyfrowych LCD. Ważna jest 
również obserwacja dalszych obiektów przy pomocy lornetek i teleskopu. Dostęp do sprzętów takiej 
klasy pokazuje perspektywę i możliwości, jakie stoją za zwiększonym nakładem pracy we własną 
edukację, która może być jednym z głównych mechanizmów ograniczających występowanie biedy. 
Proces dochodzenia do wiedzy przez projektową konstrukcję poszczególnych zajęć nastawioną  
na rozwiązywanie problemów wzmacnia w uczestnikach poczucie sprawczości oraz buduje satysfakcję 
z osiągnięcia celu i posiadania wiedzy. Działania takie wspierają rozwój kreatywności oraz dumy. 
Poza wiedzą, działania dążą do zdobycia umiejętności budowania ciągów logicznych „od ogółu  
do szczegółu”, analizowaniu i weryfikacji informacji. Wyzwalanie pasji i budowanie ciekawości 
poznawczej mogą być kluczem do podniesienia standardu życia poprzez zwiększenie poziomu zasobów, 
którymi dzieci zarządzają. Takie wsparcie rozwoju osobistego zwiększa szanse dalszego kształcenia,  
a co za tym idzie, lepszych zarobków, co prowadzi do przerwania procesu dziedziczenia biedy. Dyskusje 
prowadzone podczas warsztatów otwierają klubowiczów na inne sposoby postrzegania świata, ale też 
ćwiczą akceptację tej odmienności. Taka otwarta, akceptująca postawa może być pomocna zarówno 
w kontaktach społecznych i zawodowych, jak i w dążeniu do pogłębiania wiedzy. Ponadto poruszane 
zagadnienia budują w uczestnikach empatię, troskliwość oraz wrażliwość przyrodniczą.

Podczas cyklu spotkań zrealizowano szereg tematów rozwijających między innymi: świadomość 
przyrodniczą i ekologiczną, wrażliwość przyrodniczą i ekologiczną, docenienie organizmów glebowych:

•  Przechytrzyć kleszcza – profilaktyka chorób odkleszczowych,

•  Owady wokół nas – połączone z nauką mikroskopowania,

•  Ptaki i ich obserwacja,

•  Moje miejsce we Wszechświecie – obserwacje księżyca,

•  zwierzęta z różnych stron świata,

•  Życie w glebie,

•  Woda pitna i problemy związane z jej dostępem,

•  Dzień bez oleju palmowego,

•  Budowa podwyższonej grządki,

•  Liście naszych drzew.

Wszechstronność poruszanych tematów pokazywała wachlarz zainteresowań oraz zaszczepiała 
pasję zdobywania wiedzy. Dzięki nastawieniu na działanie promowano aktywne osiąganie celów  
i pokonywanie spotykanych przeszkód, stymulowano wzrost zarówno poziomu rozwoju poznawczego 
jak i skali zainteresowań. 

Propozycje zajęć:

Działanie 1: Świat w skali mikro obejmujący zajęcia:

•  nauka mikroskopowania, zapoznanie z dostępnym sprzętem

•  poznajemy budowę owadów

•  tajemnice ptasich piór i jaj

•  obserwujemy organizmy glebowe

•  tkanki roślinne

Działanie 2: Kosmos obejmujący zajęcia:

•  moja miejscowość we Wszechświecie: obserwacje nieba przez program Stellarium

•  budowa teleskopu, nauka jak go obsługiwać i pierwsza obserwacja księżyca na nocnym niebie

•  kosmiczne podróże: jak wygląda życie na Kosmicznej Stacji Badawczej (iSS), budowanie 
modeli wahadłowca 
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Działanie 3 Od nasiona do obiadu obejmujący zajęcia:

•  dzień bez oleju palmowego

•  organizmy glebowe i ich rola w środowisku oraz z perspektywy człowieka

•  gleba rodzaje i oznaczenie właściwości

•  woda pitna i niezdatna do picia

•  od nasiona do obiadu: zakładanie uprawy równoległej na podwyższonej grządce

scenariusz zaJĘć: OD nasiOna DO OBiaDu

Cel: zapoznanie uczestników z procesem powstawania jedzenia na etapie uprawy roślin oraz wybrany-
mi metodami zrównoważonego rolnictwa.

Czas: 2h

Materiały: podwyższona skrzynka, agrowłóknina, ziemia ogrodowa, kompost, obornik, ollam, nasiona 
roślin jadalnych (np. fasola, rzodkiewka), rozsady (np. pomidory, kalarepa, ogórki, papryka), małe 
sadzonki ziół (np. lawenda, bazylia, oregano), woda deszczowa, zestaw do pomiaru pH gleby, folia do 
zabezpieczenia sali.

Przebieg zajęć:

zajęcia rozpoczynamy od przywitania się z uczestnikami i krótkiej rozmowie o tym, jakie warzywa 
i owoce jadły w ostatnim czasie, czy zostały one wyhodowane przez nich samych lub ich rodziców. 
Podkreślamy rolę, jaką ma świadomość, skąd pochodzi nasze jedzenie. 

Po krótkim wstępie zapraszamy uczestników, żeby rozłożyli na podłodze folię zabezpieczającą salę. 
następnie prosimy, żeby zapoznali się ze wszystkimi materiałami, które będą potrzebne do realizacji 
dzisiejszego projektu. Dajemy szansę, żeby sami doszli do tego, jaki jest cel spotkania: założenie 
podwyższonej grządki. 

Kolejnym etapem jest wprowadzenie zagadnienia uprawy współrzędnej oraz starożytnego sytemu 
nawadniającego – ollam. Pytamy uczestników, jak sądzą, co to jest uprawa współrzędna, pozytywnymi 
komunikatami naprowadzamy na poprawną odpowiedź. Jest to metoda uprawy wielu gatunków 
roślin na ograniczonej przestrzeni, pomaga też w ograniczeniu ilości szkodników oraz wpływa 
to na wzrost i  jakość plonu. Żeby warzywa dobrze rosły, powinno się dobierać rośliny znoszące 
swoje towarzystwo np. kapusta i pomidor czy por i pietruszka. Ale sukces uprawy nie kończy się  
na prawidłowym doborze roślin. niezwykle ważne jest też podlewanie. W naszej podwyższonej grządce 

zastosujemy gliniane pojemniki o nazwie ollam. Są nieszkliwione i lekko chropowate. ich działanie 
polega na tym, że dzięki porowatości gliny naczynia te stopniowo oddają wodę ziemi, gdy spada jej 
wilgotność. Działają też w  drugą stronę: gdy wilgotność ziemi jest wyższa wsiąkają ją i zachowują  
do momentu, gdy będzie trzeba jej użyć ponownie. Dzięki takiemu działaniu można ograniczyć zużycie 
wody nawet do 90%! To bardzo dużo, zwłaszcza w kontekście ciągle powracającej suszy fizjologicznej. 
Omówienie poszczególnych etapów działań: przygotowanie skrzynki, przygotowanie mieszanki ziemi, 
umieszczenie ollam w ziemi, posadzenie i zasianie roślin.

Rozdaj uczestnikom paczki z nasionami oraz informacje o roślinach, które są w rozsadach i sadzonkach. 
Poproś, żeby sprawdzili, jakie są ich wymagania glebowe (pH) oraz czy mogą ze sobą sąsiadować. 
następnie poproś uczestników, aby przygotowali projekt zagospodarowania przestrzennego 
podwyższone grządki, czyli wstępny plan umieszczenia poszczególnych roślin i nasion w ziemi.

Gdy już wiecie, jak ma wyglądać wasza uprawa i czego potrzebują rośliny do prawidłowego wzrostu  
i rozwoju, przyszła pora na przygotowanie mieszanki ziemi. zestawem do pomiaru pH sprawdźcie, jakie 
wartości ten wskaźnik przyjmuje dla ziemi, obornika i kompostu. Ustalcie przez matematyczne obliczenia, 
ile nawozów trzeba dodać, aby otrzymać najbardziej optymalną mieszankę dla przygotowanych 
gatunków roślin. Przygotujcie ją.

Jesteśmy gotowi do uprawy! Przygotujcie wszystkie materiały i wynieście do miejsca, gdzie docelowo 
będzie stała skrzynka. Wyłóżcie ją agrowłókniną, nasypcie przygotowaną mieszankę ziemi i umieście 
w niej ollam. Przyszła pora na posianie i posadzenie roślin. zanim umieścicie je w ziemi zobaczcie, jak 
wyglądają i pachną poszczególne nasiona. zapytaj uczestników, czy coś ich zaskoczyło. Siejąc i sadząc, 
pamiętajcie o przygotowanym wcześniej planie zagospodarowania skrzynki. Pozostał jeszcze jeden 
element, jakim jest wlanie wody do naczyń. zwróć uwagę na to, żeby była to woda deszczowa.

To teraz trzeba czekać na efekty. Podziękuj uczestnikom za udział w spotkaniu, pochwal współpracę 
oraz zaproś do wspólnego sprzątania przestrzeni wokół skrzynki jak i sali zajęciowej.

Przydatne adresy: https://poradnikogrodniczy.pl/jakie-warzywa-sadzic-obok-siebie.php
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zAJĘCiA SOCJOTeRAPeUTYCzne 

zajęcia socjoterapeutyczne to zajęcia grupowe dla dzieci, polegające na celowym stwarzaniu dzieciom 
warunków (doświadczeń społecznych) mających wpływ na zmianę sądów poznawczych o świecie, 
zmianę zachowania oraz dających możliwość odreagowania doświadczeń urazowych. na zajęciach 
realizujemy cele terapeutyczne, rozwojowe i psychoedukacyjne. Wspomagają one proces nabywania 
wiedzy o samym sobie i o innych ludziach oraz rozumienia świata społecznego. Dzieci na zajęciach 
muszą doświadczyć takich sytuacji społecznych, które dostarczą im doświadczeń korygujących, 
przeciwstawnych doznanym urazom oraz sprzyjać będą odreagowaniu napięć emocjonalnych.

Cele terapeutyczne realizowane są w 4 obszarach:

•  „ja rówieśnicy” (mam przyjaciół, potrafię rozwiązać trudne sytuacje, potrafię 
nawiązać relację),

•   „ja zadanie” (potrafię to rozwiązać, poradzę sobie, wiem kogo poprosić  
o pomoc),

•  „ja dorośli” (dla dorosłych jestem ważny, interesują się mną, mogę na nich 
liczyć),

•  „ja – ja” (potrafię, umiem, wiem).

Ważne jest, by na każdym etapie dać możliwość dzieciom wyrażania i odreagowanie emocji.

Cele rozwojowe:

•  poznawanie samego siebie, swoich mocnych i słabych stron, talentów  
i zdolności, 

•  budowanie poczucia własnej wartości,

•  czerpanie radości z zabawy,

•  zaspakajanie potrzeb rozwojowych.

Cele psychoedukacyjne: 

•  stawianie i przestrzeganie granic,

•  rozwój umiejętności odmawiania, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 
nawiązywania kontaktów, rozpoznawania i nazywania emocji, doskonalenia 
informacji zwrotnych i podejmowania samodzielnych decyzji, brania za nie 
odpowiedzialności,

•  uczenie tolerancji i akceptacji drugiego człowieka,

•  uczenie współpracy i współdziałania.

zajęcia socjoterapeutyczne kształtują umiejętność lepszego funkcjonowania, integrują i budują poczucie 
bezpieczeństwa w grupie. Stałym elementem zajęć jest technika kręgu, która rozpoczyna i kończy 
zajęcia, połączona z tzw. rundką. Pomaga ona zwerbalizować własne uczucia i odczucia. Technika ta 
nie nakłada obowiązku wypowiadania się, oznacza to więc, iż każdy członek grupy ma prawo, lecz nie 
obowiązek wypowiadania się. inną techniką wykorzystywaną w pracy jest tzw. burza mózgów, która 
aktywizuje i wyzwala potencjał grupy. Często w pracy wykorzystujemy również metodę artterapii, czyli 
terapii przez sztukę. Prace plastyczne i rysunki są wysoce ważną formą wypowiedzi dzieci mających 
trudności z werbalizacją. W rysunkach i innych wytworach plastycznych, dzieci mając zapewnioną 
swobodę, mogą wyrazić siebie, swoje uczucia i przeżycia, rzutować swoje urazy i konflikty, uwalniać się 
od napięć psychicznych.

Przykładowy Scenariusz

Temat zajęć: Tworzymy grupę przyjaciół

Cele terapeutyczne:

•  dostarczanie doświadczeń korygujących „Razem wiele zrobimy”, „Potrafię 
być z innymi”, „Mam kolegów”,

•  tworzenie atmosfery sprzyjającym prawidłowym relacjom w grupie.

Cele psychoedukacyjne:

• uczenie się współpracy, współdziałania w grupie, pomagania sobie,

• rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

Cele rozwojowe:

•  lepsze poznanie siebie i innych,

•  zapewnienie potrzeby bezpieczeństwa, dobrej atmosfery, sprzyjającej 
rozwojowi, zabawie.

Krąg rozpoczynający – rundka nt. „Jak spędziłem miniony tydzień”

zabawa na podniesienie energii – „imię i gest”. Uczestnicy stoją w kręgu, każdy po kolei wypowiada 
swoje imię i dodaje jakiś gest. Kolejna osoba wypowiada swoje imię, dokłada gest i powtarza imię oraz 
gest poprzedniej osoby. Ostatnia osoba musi powtórzyć wszystkie imiona i gesty. 



Co to jest przyjaźń – swobodne wypowiedzi dzieci na podstawie własnych doświadczeń. Cechy 
dobrego kolegi, przyjaciela – wypisywane na arkuszu papieru propozycje grupy. Praca plastyczna – 
odrysowywanie swojej dłoni – wypisywanie dobrych cech. Omówienie prac – cechy dobrego przyjaciela.

zabawa ruchowa – „Ciuciubabka”. Uczestnicy stoją w rozsypce,  jedno dziecko ma zawiązane chustką 
oczy, jego zadaniem jest złapać drugą osobę i po dotyku rozpoznać kto to jest. Krąg kończący –  
na dzisiejszych zajęciach dowiedziałem się, że…

iskierka – uścisk dłoni na pożegnanie. Wszyscy uczestnicy stają w kręgu i puszczają iskierkę (uścisk dłoni 
niewidoczny dla innych), która musi dojść z powrotem do osoby, która iskierkę puściła, osoba ta mówi: 
„iskierkę przyjaźni puszczam w krąg, niech powróci do mych rąk”.

zakończeniem pracy grupowej zajęć socjoterapeutycznych jest obóz terapeutyczny dla dzieci.

OJOM POGOTOWie nAUKOWe

Dzieci wychowujące się rodzinach z dziedziczonym ubóstwem nie mają dobrych wzorców w obszarze 
edukacji. Pomoc w nauce jest strategiczna i niezbędna, by ukończyć  szkołę i zdobyć zawód. OJOM – 
pogotowie naukowe pomaga dzieciom w nauce, odrabianiu lekcji, nadrabianiu zaległości. Każde dziecko 
bez względu na wielkość zaległości może z niego skorzystać. Realizowane jest pogotowie językowe  
(j. angielski, j. niemiecki), pogotowie nauk ścisłych, pogotowie humanistyczne, pogotowie nauki czytania 
i pisania. Rodzaj pogotowia uzależniony jest od potrzeb dzieci, oferta jest elastyczna. najważniejsza jest 
postawa osób udzielających pomocy. Osoby te muszą posiadać umiejętności komunikacji, udzielania 
informacji zwrotnych, motywowania do nauki i wspierania, a nie oceniania.
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PORADniCTWO RODzinne

Poradnictwo opiera się na pracy nad jednostkowymi problemami rodziców. zapewnia im poczucie 
bezpieczeństwa w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów, umożliwia dostosowanie formy 
kontaktu, narzędzi, procedur do indywidualnych potrzeb. 

Poradnictwo rodzinne to wsparcie członków rodzin w pełnieniu różnych ról, pomoc w rozwiązywaniu 
problemów rodzinnych i w wychowywaniu dzieci, wsparcie w rozwiązywaniu trudnych, kryzysowych 
sytuacji. 

TeRAPeUTA

Terapeuta pracuje z osobami z rodziny, które w swoim życiu przeszły traumatyczne wydarzenia, 
blokujące ich dalszy rozwój. Rozwija umiejętności radzenia sobie z problemami. Pracuje również  
z osobami uzależnionymi. Wykorzystuje między innymi model terapii stosowany w Portugalii – Terapia 
skoncentrowana na współczuciu (Compassion Focused Therapy – CFT) Paula Gilberta. Techniki 
skoncentrowane na współczuciu mają na celu rozwijanie współczucia, odmiennego stosunku do siebie 
samego, opartego na empatii, braku oceny i dbałości o swoje dobre samopoczucie. Badania pokazały, 
że współczucie, troska o siebie, wiąże się z mniejszą liczbą problemów zdrowotnych, takich jak depresja, 
zaburzenia lękowe i nieradzenie sobie z silnym napięciem i stresem, a bardziej pozytywnymi stanami, 
takimi jak szczęście, zadowolenie z życia, zdrowie fizyczne i poczucie bycia w kontakcie z samym sobą. 

WARSzTATY COACHinGU i TUTORinGU 

Warsztaty coachingu i tutoringu to forma wsparcia grupowego rodziców związana z pracą nad zmianą, 
wyznaczaniem sobie celów rozwojowych i ich wdrażanie, w  oparciu o własne zasoby i potencjał. 
Rodzice wspólnie uczą się również rozpoznawania swoich barier i ograniczeń, pracują nad nowymi 
nawykami. Coaching rodzinny ma za zadanie wspierać rodziców w procesie wychowywania dziecka, 
dawać im przydatne narzędzia i umiejętności, które w znaczący sposób poprawią jakość wzajemnych 
relacji i okazywanego dziecku wsparcia. W procesie coachingu to rodzic jest ekspertem, zadaniem 
coacha jest wspierać rodzica w znalezieniu odpowiedzi m.in. pytania: „Co jest  ważne?, „Po co to?”, 
„Jakim rodzicem chcę być?”, „Jakiego dorosłego chcę wychować?”, „Jakim chcę, by był człowiekiem 
w przyszłości i co mogę zrobić już teraz, by mu w tym pomóc?” oraz już bardzo konkretnie, pomóc 
rodzicowi wdrożyć jego własne odpowiedzi, we wspólną rodzinną codzienność. Coach nie podaje 

gotowych rozwiązań natomiast dzięki nieoceniającej postawie, uważnemu słuchaniu i odpowiednim 
pytaniom, pomaga lepiej zrozumieć, co się dzieje, oraz jak rodzic może i sobie oraz dziecku pomóc. 
Warsztaty te umożliwiają rodzicom:

•  rozwinięcie własnych kompetencji rodzicielskich, 

•  zdobycie większej pewność siebie oraz świadomości własnych zasobów,

•  zwiększenie świadomości w definiowaniu oraz precyzowaniu celów,

•  rozwinięcie umiejętności współpracy oraz wspierania własnego dziecka 
przez zapoznanie się z narzędziami coachingowymi – rodzic coachem 
swojego dziecka,

•  rozwinięcie umiejętność bycia „tu i teraz”, czyli stosowania technik uważno-
ści w życiu rodzinnym,

•  rozwinięcie umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami w relacjach  
z dzieckiem,

•  poprawę relacji rodzinnych oraz relacji rodzic(e) – dziecko.

GRUPA WSPARCiA DLA RODziCÓW 

Grupa wsparcia to forma wsparcia dla rodziców, która ma zadanie: 

•  minimalizować poczucie osamotnienia rodziców w problemach,

•  umożliwiać wymianę informacji rodziców na temat sposobów radzenia 
sobie w trudnych sytuacjach,

•  stwarzać przestrzeń do formułowania i korygowania problemu/ów;

•  poprawiać samopoczucie,

•  zwracać uwagę na rolę komunikacji w naszym życiu codziennym, pokazywać 
różnorodność komunikatów, którymi posługujemy się na co dzień,

•  kształtować otwartość w stosunkach interpersonalnych,

•  tworzyć warunki do wymiany doświadczeń i wzajemnego  wsparcia 
w trudach rodzicielstwa,

•  uczyć, jak  traktować siebie i swoje dziecko z większym poszanowaniem 
potrzeb i z większą łagodnością,
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•  tworzyć przestrzeń do  ćwiczenia innych niż do tej pory reakcji –  
w bezpiecznej i życzliwej atmosferze,

•  umożliwić  korzystanie z mądrości grupy, praktycznej wiedzy uczestników  
i doświadczonego prowadzącego.

DORADzTWO zAWODOWe

Metoda pracy w otwartym środowisku rodziny zakłada udział członków wspieranych rodzin zagrożonych 
ubóstwem dziedziczonym w indywidualnych spotkaniach z zakresu doradztwa zawodowego. Rolą 
doradcy jest nawiązanie relacji oraz diagnoza problemów determinujących złą sytuację zawodową, a 
także predyspozycji zawodowych i potencjału każdej z osób. Proces doradczy ma na celu wsparcie 
osoby w pokonywaniu kryzysów oraz wypełnianiu zadań rozwojowych. zmotywowanie do aktywnego 
uczestnictwa jest szczególnie ważne w grupie osób zagrożonych ubóstwem dziedziczonym, gdzie 
bardzo często występuje model powielania, bezrobocia, wycofania społecznego i izolacji. W toku 
spotkań doradca motywuje do poszukiwania pracy przez budowanie pozytywnego myślenia, udział w 
stażach i kursach zawodowych, wzmacnianie wiary we własne siły, pozytywnej samooceny, przełamanie 
stereotypów, poznanie własnych predyspozycji i mocnych stron. zintegrowany model poradnictwa 
zawodowego, umożliwia współpracę i daje duże możliwości rozwojowe, a w konsekwencji prowadzi 
do polepszenia sytuacji rodziny. 

z doświadczeń portugalskiego modelu współpraca powinna zaczynać się w miejscach, gdzie 
spotykają się ludzie w bardzo trudnej sytuacji życiowej i zawodowej np. w jadłodajni, stołówce, sklepie 
społecznym itd. Specjaliści podejmując rozmowę, analizują możliwości i predyspozycje zawodowe. 
Włączają w tę pracę również pedagoga i psychologa tak, aby jak najszerzej pomóc osobom zagrożonym 
ubóstwem. zdobywając zaufanie, angażują swoich klientów do podjęcia aktywności społecznej  
i zawodowej. Udzielając wielospecjalistycznego wsparcia, również dla członków rodziny, powodują,  
że osoby zagrożone ubóstwem chętniej podejmują współpracę.
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Filar 5  Działania z PrzesTrzenią i ŚrODOwisKiem  
   lOKalnym

Włączanie rodziny w środowisko lokalne odbywa się przez animacje społeczne, tutoring sąsiedzki, 
animacje sportowe i realizację różnych przedsięwzięć. To w ramach animacji uczestnicy spotykają się 
z otoczeniem, sąsiadami, znajomymi. Jest to kluczowy element, nie do pominięcia w realizacji metody 
pracy z rodziną w otwartym środowisku, oparty na portugalskich doświadczeniach.

AniMACJe SPOŁeCzne 

zajęcia animacyjne powodują zaangażowanie całej rodziny w dane działania. W spotkaniach brali udział 
wszyscy członkowie rodziny, zaangażowani do działań na rzecz społeczności lokalnej. Wzmacniano 
więzi rodzinne przez aktywne formy współpracy. W trakcie spotkań animacyjnych wzmacniano 
interakcje społeczne ze środowiskiem lokalnym. W uczestnikach uruchamiano entuzjazm, postawę 
twórczą i nawiązano relację opartą na zaufaniu i autorytecie z prowadzącymi zajęcia. Rozwijano 
twórcze myślenie, wykorzystywano potencjał uczestników i przełamywano ograniczenia, rozwijano 
kompetencje społeczne. Podczas pikników rodziny wspólnie działały na rzecz innych rodzin. 
Przygotowywali poczęstunek, pomagali w organizowaniu imprezy, przywożeniu produktów, rozpalaniu 
ogniska, wydawali napoje. Wszyscy włączali się do porządkowania miejsc, w których odbywały się pikniki 
i inne imprezy.

Animacje odbywają się na dwóch poziomach. Pierwszy poziom to integracja rodzin wewnątrz grupy 
projektowej. Dla osób, które do chwili rozpoczęcia uczestnictwa w działaniach były wykluczone, ponieważ 
tylko opiekowały się cały czas swoimi małymi dziećmi, chorymi rodzicami lub niepełnosprawnymi 
osobami w rodzinie, integracja i spotkania w grupie projektowej to wyzwanie. Animacje na tym etapie 
dotyczyły różnorodnych spotkań w mniejszej grupie, śniadań podwórkowych, warsztatów mydlarskich, 
warsztatów rękodzielniczych (np. wytwarzanie świeczek, zdobienia butelek i pudełek techniką 
decupage, wypalanie w drewnie, tworzenie tabliczek do krótkich notatek).

Drugi etap w otwartej metodzie pracy z rodziną to wychodzenie w środowisko lokalne – np. wspólne 
grille z otoczeniem, przedstawienie happeningów, wycieczki do dużych miast, na basen, plac zabaw, 
do kina, lokalnych muzeów.

infrastruktura mieszkaniowa i społeczna zakłada równomierne rozmieszczenie osób znajdujących się 
od lat w trudnej sytuacji życiowej. Wprowadza się tutoring sąsiedzki, by modelować konstruktywne 
postawy, kioski medyczne, w których zainteresowani wykonają podstawowe badania oraz otrzymają 
porady dotyczące planowania rodziny i uzależnień, stołówki osiedlowe służące nawiązaniu relacji 

z innymi osobami (np. bezdomnymi i zachęcenie do zmiany sytuacji), sklepy z pomocną żywnością, 
w których rodzina za bony może wybrać sobie żywność (są bardziej godne niż rozdawanie paczek 
żywnościowych), rewitalizacją miejsc rekreacyjnych i przestrzeni publicznej.

FRYzJeR SPOŁeCznY

Fryzjer społeczny to działania ukierunkowane na rzecz rodziny w oparciu o zasoby instytucji 
prowadzących kursy fryzjerskie. znaczne doświadczenie w tym zakresie posiada partner portugalski. 
Od kilku lat praktykuje on te działania, proponując rodzinom bezpłatne usługi fryzjerskie np.: podcięcie 
włosów, farbowanie, ułożenie fryzury. Usługi wykonują praktykanci kierunków fryzjerskich pod 
nadzorem instruktorów. Rodziny się spotykają, rozmawiają i często staje się to impulsem do wymiany 
innych usług. 

TUTORinG SĄSieDzKi

Tutoring sąsiedzki polega na wsparciu rodziny przez sąsiadującą rodzinę. Pomysł został zaczerpnięty 
z doświadczeń portugalskich. Jest on szczególnie pomocny w sytuacji przeprowadzenia się nowej 
rodziny w środowisko.  zaprzyjaźniona rodzina wprowadza nową rodzinę w obrzędowość, zasady 
panujące w środowisku lokalnym, zapoznaje z działającymi instytucjami, pokazuje możliwości wsparcia 
przez specjalistów, pomaga i motywuje do działania.

SKLePY SPOŁeCzne 

Sklepy społeczne to sklepy z żywnością pochodzące z Banku Żywności lub od darczyńców, w których 
rodzina może wybrać sobie niezbędne produkty, rozliczając się specjalną kartą otrzymaną od organizacji 
lub instytucji zajmującymi się wsparciem społecznym. Jest to konstruktywniejsza forma niż paczki 
żywnościowe, gdyż jest bardziej godna i umożliwia rodzinie wybranie tego, co potrzebuje. Podobne 
sklepy można organizować z innymi asortymentami.

KiOSKi MeDYCzne

W kioskach medycznych rodziny mogą wykonać wszystkie wstępne badania, uzyskać poradę medyczną 
i niezbędne informacje. Kioski usytuowane są w całym mieście i rozładowują placówki służby zdrowia, 
stanowią dla rodzin miejsce szybkiego wsparcia.





project  
“ODsKOcznia” (“sTePPing sTOne”)



“Odskocznia” (“Stepping Stone”) is a transnational project in which “Adults-for-Children” Association 
in Sępólno Krajeńskie and their partner “ProAtlântico – Associação Juvenil” from Portugal worked 
together to develop a model method of working with families to prevent the inheritance of poverty. 
The model relies on the assumption that helping people at risk of social exclusion will only be successful 
if it is extended to project participants and members of their environment (families) and if they are 
integrated into the local environment. 

The target group of the project were the participants of the initial project “Rodzinna przystań –
centrum usług społecznych i wsparcia rodziny” (“Family Haven: A Centre of Social Services and Family 
Support”). The project provided for full cooperation with the Partner, a specialized day care centre, 
Świetlica Terapeutyczna in Sępólno Krajeńskie. The developed and tested method will be popularized  
in institutions dedicated to families and children.

The model is based on the method of working with the family in an open environment, which aims  
to eliminate and diminish the psychological, social, and educational factors that determine the 
inheritance of poverty, by supporting and motivating to change the life circumstances, with particular 
emphasis on actions aimed at children and on activities intended to model the constructive attitudes 
of their parents. The model takes into account the learned helplessness syndrome, which is responsible 
for the cognitive deficits and the consequent belief that no one and nothing can change the situation 
they find themselves in.

The model consists of elements which support the family in solving difficult problems. it provides  
a holistic approach which includes working with the whole family and it is based on working on 5 levels: 

Level 1 Work with the whole family is based on the activities of a family mentor. it is a person who 
supports the family in the implementation of jointly set objectives in the areas of parental, economic, 
social and professional competence, through the economic, pedagogical, health trainings etc..

Level 2 Activities with children in cooperation with their parents is based on the activities that the 
children take part in and in some of the activities they are accompanied by their parents. This level 
includes: Artistic inspirations - Portrait of the Family (the aim of the classes was to unleash a child’s 
creativity, yet supported by the presence of the loved ones), Family DiY Workshop (classes developing 
social and technical skills, which can be useful to the family on a daily basis), Family Culinary Workshops 
(culinary activities developing the causative power, creativity and cooperation of the family), Family 
Physical Activity Club (common games and interactions of the family with the environment, based on fair 
competition, promoting a healthy lifestyle), Computer Classes (activities that broaden the knowledge 
of children and parents about the impact of new technologies on everyday life, during which families 
acquired new practical computer skills).
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Level 3 Work with the children consists of the activities of the Young explorer’s Club (regular meetings 
with children, during which the secrets of nature were explored) and Sociotherapeutic Activities (group 
activities, which enabled the realization of therapeutic, developmental and psychoeducational goals).

Level 4 Work with parents covered 5 areas of activity: Family Counselling, which supported family 
members in playing different family roles. it provided assistance in solving problems and raising children, 
as well as support in solving crisis situations. The therapist worked with family members who had 
undergone traumatic events in their lives, blocking their further development. it used, among others, 
Paul Gilbert’s Compassion Focused Therapy (CFT), a therapy model used in Portugal. Coaching and 
tutoring workshops are a form of group support for parents, which is related to work on change, setting 
and implementing development goals, based on their own resources and potential. The parent support 
group had the task of minimizing the feeling of solitude of parents having problems and enabling the 
exchange of parents’ information on how to deal with difficult situations. Professional counselling  
is an advisory process aimed at supporting people in overcoming crises and fulfilling developmental and 
professional tasks.

Level 5 Activities with the local environment were based on the inclusion of the family in the local 
environment, which took place through social animations, neighbour tutoring, sports animations and 
the implementation of various projects. it was a key element in the implementation of the method  
of working with the family in an open environment, based on the experience gained in Portugal. Social 
animation involved the whole family in the activities, during which families integrated and supported 
each other. Social hairdresser is a family-focused activity relying on the resources of institutions running 
hairdressing courses. The Portuguese partner, which has considerable experience in this field, has 
been practicing it for several years, offering free hairdressing services to families. The families have  
an opportunity to meet, talk, and it often becomes an impulse to exchange other services. neighbour 
tutoring involved the support of the family by their neighbours. The idea was taken from the experience 
gained in Portugal. Social shops are shops with food from the food bank or from donors, where the 
family can choose the necessary products, using a special credit card received from organizations  
or institutions dealing with social support. in medical kiosks, families can do all the preliminary tests, get 
medical advice and necessary information, this is a very important form of support for families. 

Working with the family on the inheritance of poverty in an open environment is a new challenge facing 
institutions working in the field of social inclusion and combating poverty.
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