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„Aktywna Rodzina”

• Projekt trwał 2 lata od 1.11.2017 do 31.10.2019 roku

• W działaniach projektu brało udział 50 osób oraz 120 dzieci

• Wsparcie i pomoc trafiła do rodzin z terenu Dzielnicy Praga-Południe.



Podział na płeć w projekcie
Płeć

Kobiety (35 os) Mężczyźni (15 os)



Wsparcie indywidualne i grupowe

• WSPARCIE INDYWIDUALNE:
Pomoc pracowników socjalnych, pomoc finansowa, wsparcie
asystentów rodziny, konsultacje indywidualne u psychologa, konsultacje
indywidualne z prawnikiem i asystentem zawodowym, wsparcie
pielęgniarki, usługi stomatologiczne.

• WSPARCIE GRUPOWE:
Spotkania integracyjne, wspólne wyjścia, warsztaty i szkolenia ,
grupowe spotkania z asystentem zawodowym, kursy i szkolenia
zawodowe.



Pomoc pracowników socjalnych, 
asystentów rodziny, psychologa.
• Pomocy i wsparcia uczestnikom projektu i ich rodzinom udzielało 6

asystentów przez cały czas trwania projektu.
• Prowadziliśmy poradnictwo psychologiczne (przepracowano 250

godzin – psycholog OPS).
• Prowadziliśmy intensywne wsparcie opiekuńczo-kompensacyjne

(odbyło się 510 godzin wsparcia dla dzieci wg potrzeb, której udzielało
4 korepetytorów).

• Prowadziliśmy pracę socjalną (3 pracowników)
• Wsparliśmy uczestników zasiłkami na łączną kwotę 252.000,00 zł

(110.000 projekt 142.000 wkł. wł.)



Warsztaty



Warsztaty

• Warsztaty umiejętności wychowawczych (dla rodziców dzieci małych i
dla rodziców nastolatków

• Warsztaty edukacji finansowej
• Warsztaty radzenia sobie ze stresem
• Warsztaty asertywności
• Warsztaty z zarządzania sobą w czasie
• Warsztaty i konsultacje prawne

Łącznie dla 15- 20 osób każdy warsztat.



Zajęcia, spotkania integracyjne

• Zajęcia integracyjne – spotkanie inaugurujące projekt
• Wykłady "Jak budować motywację do zmiany" i "Aspekty

wychowawcze w funkcjonowaniu rodziny z dziećmi"
• Zajęcia integracyjne – wyjazd jednodniowy poza Warszawę na farmę

ekologiczną
• Zajęcia integracyjne – spotkanie wigilijne, wielkanocne, wyjście do

kina i parku linowego, spotkanie na Pikniku Rodzinnym, uroczyste
zakończenie projektu.



Spotkanie Mikołajkowe 



Spotkanie Mikołajkowe



Spotkanie Wielkanocne i warsztaty 
plastyczne



Spotkanie Wielkanocne



Spotkanie Wielkanocne



Piknik Rodzinny - 8.09.2019.r



Piknik Rodzinny - park im. J Polińskiego



Warsztaty i konsultacje prawne

4.7. Zajęcia integracyjne – spotkanie inaugurujące projekt: 
Indywidualne konsultacje dla uczestników

Zakres prawo pracy: umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, 
działalność gospodarcza. Prawa i obowiązki pracownicze.
Łącznie: 15 uczestników



Szkolenia i kursy zawodowe

4.7. Zajęcia integracyjne – spotkanie inaugurujące projekt: 
Szkolenia i kursy zawodowe

Zakres dostosowany do potrzeb m.in. Kurs księgowy, kadr i 
płace, florystyczny, prawa jazdy, technolog budowlany z 
uprawnieniami SEP, kurs kosmetyczny i fryzjerski, kurs prawa 
jazdy kat. C+E.
Łącznie: 17 uczestników 



Szkolenia i kursy zawodowe



Szkolenia i kursy zawodowe



Szukanie pracy – konsultacje 
z asystentem zawodowym

4.7. Zajęcia integracyjne – spotkanie inaugurujące projekt: 
Konsultacje asystenta zawodowego – indywidualne i grupowe 
(5 spotkań) 

Pisanie cv, szkolenia autoprezentacji, indywidualne szukanie 
pracy (ofert) wysyłanie odpowiedzi na ogłoszenia 
Łącznie: 20 uczestników 



Usługi stomatologiczne 
i pielęgnacyjne

4.7. Zajęcia integracyjne – spotkanie inaugurujące projekt: 
Opieka pielęgniarki – konsultacje z zakresu szczepień dzieci, 
profilaktyki prozdrowotnej.

Usługi stomatologiczne 

Łącznie: 30 uczestników konsultacje pielęgniarki, 20 uczestników 
opieka stomatologiczna



A teraz idź i spraw 
by coś stało się 

możliwe… 
Regina Brett



Dziękujemy – zespół 
projektowy
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