Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży

SZANSA

Raport z działalności 2012

1

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA jest organizacją pozarządową posiadającą status
organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w roku 1999
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 00 000 48342
numer REGON: 390684967
numer NIP: 693-18-54-339
rachunek bankowy Fortis Bank Polska S.A. 14 1600 1462 0008 0303 3206 3001
Adres:
67-200 Głogów ul. Perseusza 13,
powiat: głogowski
województwo: dolnośląskie
Tel/Fax: +48 76 8321804 Tel: +48 76 727 60 70
email: szansa@szansa.glogow.org www: www.szansa.glogow.org

Misja Stowarzyszenia
Kierując się zasadą poszanowania godności, praw i wolności człowieka i angażując działania
całego środowiska przeciwdziałać wszelkim formom patologii wśród dzieci
i młodzieży, pomagać im rozwijać w pełni potencjał twórczy, intelektualny i emocjonalny
z zachowaniem możliwości realizacji podstawowych potrzeb młodych ludzi.
Cele Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie:
1. Udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych dzieciom, młodzieży i rodzinom
2. Prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń patologią społeczną,
3. Udzielanie pomocy rodzicom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i
opiekuńczych
4. Upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka, interweniowanie w przypadkach naruszeń praw
człowieka zapisanych w dokumentach ratyfikowanych przez państwo polskie
5. Szerzenie oświaty zdrowotnej
6. Edukacja społeczno-prawna
7. Prowadzenie działalności przeciwdziałającej powstawaniu bezrobocia wśród młodych ludzi
8. Kształtowanie osobowości młodych ludzi.
9. Prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej
10. Inicjowanie i realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem
ich integracji w środowiskach lokalnych
11. Rozwijanie międzynarodowej współpracy młodzieży
12. Działania na rzecz zapobiegania marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
13. Umacnianie partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną
wszystkich szczebli,
14. Rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości środowiska
organizacji pozarządowych,
15. Rozpoznawanie zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych przez młodych
ludzi
16. Rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci i młodzieży
17. Rozwijanie idei wolontariatu
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Cele Stowarzyszenia i misja realizowane są z zachowaniem następujących zasad:
Niezależności polegającej na nieuleganiu wpływom jakiejkolwiek partii, opcji politycznej,
religijnej, finansowej lub innej. Metody pracy, formy działalności oraz misja i cele nie są narzucone
przez jakąkolwiek instytucję czy jednostkę, ale są wypracowane w ramach pracy zespołowej
realizatorów zadań
Przejrzystości - udostępnienie swojego programu, statutu, programu działań i zasad pracy,
a także podawanie o publicznej wiadomości sprawozdań merytorycznych i finansowych
z realizowanych działań
Tolerancji czyli poszanowaniu tak w ramach organizacji jak i poza nią każdej osoby, instytucji,
organizacji, partnerów
Rzetelności i profesjonalizmu, które wiążą się z podejmowaniem działań na miarę posiadanych
kompetencji, możliwości kadrowych, lokalowych i finansowych. Rzetelne wywiązywanie się z
podjętych umów i zobowiązań stanowią jeden z istotnych aspektów zarządzania organizacją.
Ocena i ewaluacja stanowią stały element działań programowych. Dbamy o rozwój i doskonalenie
zawodowe realizatorów zadań, co przyczynia się do dążenia do osiągnięcia najwyższej jakości
pracy.
Współpracy i partnerstwa czyli budowania długofalowego współdziałania z instytucjami,
organizacjami, biznesem oraz obywatelami, którzy są zainteresowani wspólnym działaniem na
rzecz rozwiązania danego problemu społecznego

ZARZĄD STOWARZYSZENIA W ROKU 2012 PRACOWAŁ W SKŁADZIE:
1.
2.
3.
4.
5.

Anna Lechowska - Prezes
Alina Ostrowska-Jarzyna - Wiceprezes
Dariusz Grzemny - Wiceprezes
Martyna Rybka - Członek Zarządu
Tomasz Wadas - Członek Zarządu

ZESPÓŁ REALIZATORÓW ZADAŃ I STAŁYCH WSPÓŁPRACOWNIKÓW :
Izabela Antał, Dominika Błaszczyk, Renata Bułkowska, Karolina Furmanowicz, Sebastian Górski, Dariusz
Grzemny, Mariusz Juszczyk, Beata Kamińska, Magdalena Kruszewska, Dorota Laska, Anna Lechowska,
Leszek Lechowski, Elżbieta Leszczyńska, Michał Leszczyński, Magdalena Naparło, Natalia Pracz, Paulina
Pracz, Alina Ostrowska-Jarzyna, Teresa Roszak, Paweł Ruchel, Paulina Rybczyk, Martyna Rybka, Anna
Sajfer, Anna Skrzyniarz, Krystyna Szmagaj- Graniasta, Natalia Tomczak, Bożena Uznańska , Tomasz
Wadas, Adrian Woźniak, Wanda Woźniak, Julita Zwolińska, Ula Zygiel, Łukasz Zygiel.

GŁÓWNE KIERUNKI PRACY STOWARZYSZENIA W ROKU 2012:
Profilaktyka i terapia
Inicjatywy młodzieżowe, aktywne uczestnictwo młodzieży
Integracja międzypokoleniowa
Rozwój przedsiębiorczości społecznej

3

GRUPY ODBIORCZE:
•
•
•
•
•
•

Dzieci
Młodzież
Rodzice, opiekunowie
Grupy zawodowe
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
Środowisko lokalne

STRATEGIA DZIAŁANIA:
Wyznaczone kierunki pracy realizowane są w oparciu o 4 strategie wypracowane przez zespół SZANSY.
1) Strategia informacyjna- której celem jest dostarczenie wiedzy na temat zaistniałej sytuacji
problemowej i możliwości zachowań ryzykownych zwłaszcza u młodych ludzi i osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
U podstaw tej strategii leży przekonanie, że ludzie, zwłaszcza młodzi, zachowują się ryzykownie,
ponieważ zbyt mało wiedzą o mechanizmach i następstwach swoich zachowań, a osoby dorosłe
podejmując skoordynowane, systemowe działania są w stanie przeciwdziałać tym zachowaniom.
Ten rodzaj strategii realizowany jest poprzez szkolenia, konferencje, seminaria, edukacyjne
kampanie społeczne, inicjatywy młodzieżowe
2) Strategia kompetencyjna – polega na rozwijaniu umiejętności psychologicznych i społecznych
(umiejętności rozwiązywania konfliktów, pracy w zespole, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi
itp.), które w połączeniu z odpowiednią wiedzą potrafią zapobiec ryzykownym zachowaniom.
Strategia ta realizowana jest w oparciu o pracę indywidualną i grupową z dziećmi, młodzieżą i
dorosłymi, wolontariat młodzieżowy , działania w ramach integracji międzypokoleniowej
3) Strategia działań alternatywnych- oparta na zasadach edukacji nieformalnej, pozwala w sposób
czynny brać udział w różnorodnych działaniach (artystycznych, obywatelskich, edukacyjnych) co
stanowi przeciwwagę do braku możliwości rozwoju zainteresowań i osiągania sukcesów,
podejmowania rutynowych działań. Realizacji tej strategii sprzyjają wszelkie inicjatywy
młodzieżowe, działania z zakresu rozwoju przedsiębiorczości społecznej,
4) Strategia interwencyjna- której celem jest interwencja i wspieranie w sytuacjach kryzysowych
osób mających trudności w rozwiązywaniu swoich problemów.
Formą realizacji tej strategii jest poradnictwo, sesje terapeutyczne, wielodyscyplinarne
działania interwencyjne oparte na współpracy środowiskowej
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PROFILAKTYKA - TERAPIA
1. Lokalny system pomocy dzieciom krzywdzonym
Zagadnienie pomocy ofiarom przemocy, a szczególnie przeciwdziałanie i pomoc dzieciom
krzywdzonym jest jednym z głównych celów działania SZANSY.
Projekty dotyczące tego zagadnienia mają charakter wielostronny i długofalowy. Angażują zarówno
dzieci, młodzież, ich rodziny, środowisko szkolne, przedszkolne a także środowisko lokalne miasta.
Stowarzyszenie SZANSA jest miejscem, gdzie osoby potrzebujące pomocy interwencyjnej,
terapeutycznej, edukacyjnej mogą skorzystać z proponowanej oferty.
Dążymy do tego, aby zintegrować działania instytucji i organizacji pracujących z dziećmi - aby
stworzyć kompleksowy system pomocowy poprzez podnoszenie kompetencji profesjonalistów
odpowiedzialnych za pomoc dzieciom i ich rodzinom oraz stworzyć w mieście miejsce udzielania
profesjonalnej pomocy dzieciom krzywdzonym.
Cel projektu:
 rozwijanie wszechstronnej, systemowej oferty pomocowej dla osób dotkniętych problemem przemocy
i zagrożonych patologiami społecznymi
Działania w ramach projektu:
•
•
•
•
•
•
•

pomoc psychologiczna dla osób doświadczających przemocy i krzywdzenia
pomoc prawna
grupy wsparcia dla dorosłych
interwencje w sytuacjach kryzysowych
udzielanie pomocy pedagogicznej dzieciom i młodzieży z trudnościami szkolnymi
szkolenia
spotkania tematyczne dla grup wielodyscyplinarnych

Rezultaty działań:
•
•
•
•

udzielono 678 porad psychologiczno-pedagogicznych z których skorzystało 547 osób
udzielono pomocy prawnej 152 osobom
w spotkaniach tematycznych uczestniczy około 50 osób z terenu Miasta i Powiatu Głogowskiego
74 dzieci i młodzieży skorzystało z pomocy dydaktycznej

Współfinansowanie projektu: Gmina Miejska Głogów

2. SZANSA na pomoc dzieciom
– ochrona dzieci uczestniczących w procedurach prawnych
W ramach projektu zostały zorganizowane konsultacje psychologiczne dla dzieci, które uczestniczą
w procedurach prawnych oraz dla ich rodziców.
Poczyniono kolejne działania mające na celu wypracowanie zasad współpracy wymiaru
sprawiedliwości z organizacją pozarządową dotyczący roli i zasad ustanawiania kuratora procesowego
dla dziecka będącego ofiarą przemocy.
Cel projektu:
 poprawa sytuacji dzieci uczestniczących w procedurach prawnych
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Działania w ramach projektu:
• konsultacje psychologiczne
• pomoc prawna
• dystrybucja materiałów edukacyjnych wśród pracowników sądu, prokuratury
Współfinansowanie: Fundacja Dzieci Niczyje ze środków The Velux Foundations.

3. Młodzieżowy Klub Środowiskowy
Młodzieżowy Klub Środowiskowy jest programem wypracowanym na przestrzeni lat przez zespół
Stowarzyszenia. Działania w ramach Klubu opierają się na zasadach edukacji nieformalnej
dla dzieci i młodzieży ze wszystkich rodzajów szkół w Głogowie i powiecie głogowskim, prowadzone są
w formie zajęć grupowych i indywidualnych.
Grupy mają charakter edukacyjny, socjoterapeutyczny, terapeutyczny, rozwijający.
W zajęciach uczestniczą nie tylko młodzi ludzie zagrożeni wykluczeniem społecznym, ale także osoby
nie wykazujące nieprawidłowości w zachowaniu, ale chcące realizować swoje zainteresowania, pasje.
Zajęcia prowadzone są w ramach edukacji nieformalnej, w formie aktywizującej młodych ludzi
i zakładają ich aktywną partycypację w życiu społeczności lokalnej. Zajęcia prowadzą pracownicy
młodzieżowi.
Cel projektu:
 Kształtowanie u młodych ludzi postaw odpowiedzialności, sprzyjających aktywnemu
działaniu, wzmocnieniu poczucia odpowiedzialności za podejmowane działania
 Stworzenie możliwości do działań obywatelskich i rozwoju aktywności twórczej
dla młodych ludzi
Działania w ramach projektu :
•
•
•

Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży
Debaty młodzieżowe, konferencje dla młodzieży
Wolontariat młodzieżowy

Rezultaty działań:
•
•

Łącznie w zajęciach Młodzieżowego Klubu Środowiskowego uczestniczyło w ciągu całego
roku ponad 300 osób.
W ramach MKŚ funkcjonują grupy:
edukacyjne, socjoterapeutyczne, grupy muzyczne, grupy plastyczne, komputerowa, filmowa,
fotograficzna, grupa młodzieżowych wolontariuszy, grupa pierwszej pomocy przedmedycznej,
grupy wyrównujące braki szkolne

Współfinansowanie projektu: Gmina Miejska Głogów
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INICJATYWY MŁODZIE OWE
& AKTYWNE UCZESTNICTWO
1. Głogowska Ambasada Młodzieży
Projekt był jednym z elementów działań Stowarzyszenia SZANSA przyczyniających się do
przełamywania bierności młodych ludzi i zaktywizowania ich do działań lokalnych. Główne obszary
działań AMBASADY :
1) Działania edukacyjne (szkolenia, spotkania edukacyjne)
2) Działania animacyjne (happeningi, flashmoby, gra miejska)
3) Wolontariat Młodzieżowy
4) Wolna Strefa- czyli miejsce na realizację własnych działań, pomysłów zgłoszonych przez młodzież
w trakcie realizacji projektu
Cel projektu:
 rozwijanie i wzrost aktywności młodzieży na rzecz społeczności lokalnej miasta Głogowa oraz
przygotowanie młodzieży do zaangażowanie się w działania wolontariatu w organizacjach
młodzieżowych, co przyczyni się do wzmocnienia postaw obywatelskich wśród młodych ludzi
Działania w ramach projektu:
•
•
•
•

szkolenia z zakresu aktywności obywatelskiej
debaty młodzieżowe
happeningi
edukacja młodzieżowych wolontariuszy

Rezultaty działań :
•
•
•
•

Powstały nowe obszary do aktywności młodzieży w Głogowie
Zwiększyła się wiedza młodych ludzi na temat ich praw i możliwości aktywnego uczestnictwa w
życiu społeczności lokalnej
Zwiększyły się kompetencje młodzieży w zakresie działań społecznych
Powstał i został zrealizowany projekt w ramach inicjatyw młodzieżowych

Współfinansowanie projektu: Zarząd Województwa Dolnośląskiego

2. Strefa SZANSY
Projekt skierowany do młodych mieszkańców Głogowa, który umożliwia aktywne działania oraz
łączenie aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich.
Cel projektu:


zwiększenie aktywności społecznej młodzieży i ich zaangażowania w działania na rzecz
rozwiązywania problemów młodych ludzi-zrealizowany poprzez udział młodzieży w
poszczególnych działaniach projektu i przygotowanie dokumentu dotyczącego polityki
młodzieżowej
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Działania w ramach projektu:
•
•
•
•
•

Przeprowadzenie diagnozy dotyczącej potrzeb młodzieży w Głogowie
Działalność grup młodzieżowych
Pomoc psychologiczna i pedagogiczna
Platforma internetowa
konferencja

Rezultaty działań :
•
•
•

zwiększenie udziału młodzieży w lokalnych działaniach obywatelskich, w tym ich zaangażowanie
w powstanie dokumentu dotyczącego polityki młodzieżowej
powstanie nowych inicjatyw młodzieżowych
zwiększenie współpracy z samorządami lokalnymi

Współfinansowanie projektu: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

3. Głogów POBUDKA!
Projekt mający na celu zwiększenie aktywności i świadomości społecznej mieszkańców Głogowa
poprzez zorganizowanie form edukacyjnych i aktywizujących w sferze działań obywatelskich.
Uczestniczą w nim ludzie młodzi i osoby w wieku 50+, którzy będą zaangażowani jako wolontariusze
na rzecz społeczności lokalnej. Realizacja projektu przewdziana do roku 2013
W projekcie znajdują się działania, które z jednej strony integrują międzypokoleniowo, ale przede
wszystkim uświadamiają, że każdy mieszkaniec może połączyć aktywne działanie ze zdobywaniem
wiedzy w sferze działań obywatelskich.
Współfinansowanie projektu: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich

4. Akademia Ulicy
W ramach długofalowego projektu stworzone zostało OM Ω STUDIO – gdzie młodzi ludzie zyskali
warunki potrzebne dla ich rozwoju osobistego, jak i swej naturalnej twórczej aktywności, poprzez
możliwość poznania i działania.
W trakcie organizowanych warsztatów uczestnicy rozwijają swoje umiejętności twórcze, uczą się
twórczo wykorzystywać swój czas wolny, uczą się radzić sobie z sytuacjami trudnymi, jakie spotykają
ich w codziennym życiu.
Zajęcia w ramach OM Ω STUDIO są przeciwwagą dla nadużywaniu alkoholu, narkotyków, są również
aktywną formą przeciwstawienia się przemocy. Dotychczasowe sygnały dochodzące ze strony młodych
ludzi wskazują na duże zapotrzebowanie na działania pozwalające rozwijać ich zainteresowania
artystyczne. Chcemy, aby ten projekt był nie tylko cyklem kolejnych działań, ale aby te działania
wytworzyły pewien sposób bycia młodych ludzi oraz ich obyczajowość
Cel projektu:
 stworzenie możliwości rozwoju kreatywności dla młodych ludzi, poprzez zapewnienie im
warunków do działania
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Działania w ramach projektu:
•
•
•
•

warsztaty artystyczne
zajęcia muzyczne
festiwal
zajęcia graficzne

Rezultaty działań:
•
•

stworzenie i prowadzenie działań w ramach OM Studio jako alternatywy do negatywnych
społecznie zachowań oraz możliwości twórczego rozwoju
tygodniowo w zajęciach uczestniczy około 80 osób

Współfinansowanie projektu: Gmina Miejska Głogów

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA
1. Rozwój ekonomii społecznej w regionie legnickim
- projekt realizowany w partnerstwie z Forum Aktywności Lokalnej i Fundacją
Rozwoju Ekonomii Społecznej
Cel projektu :
 wspieranie i rozwój ekonomii społecznej czyli działalności łączącej sferę społeczną i ekonomiczną
Działania w ramach projektu:
•
•
•
•
•

edukacja
doradztwo
specjalistyczne usługi doradcze
usługi marketingowe
wspieranie partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej

Rezultaty projektu :
•
•
•

wzrost liczby podmiotów ES
wzrost świadomości na temat zagadnień ekonomii społecznej w społeczności lokalnej
wzrost kompetencji osób zaangażowanych w działalność ekonomii społecznej

Współfinansowanie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
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2. Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości
podmiotom ekonomii społecznej
Projekt innowacyjny realizowany przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we
współpracy ze Stowarzyszeniem dla Dzieci i Młodzieży SZANSA, Dolnośląską Federacją Organizacji
Pozarządowych, Forum Aktywności Lokalnej i Fundacją Rozwoju ekonomii Społecznej w latach 20112013.
Projekt zawiera komponent współpracy międzynarodowej, za jego realizację odpowiedzialne było
Stowarzyszenie SZANSA.
Cel projektu:
 zwiększenie trwałości instytucji ekonomii społecznej poprzez utworzenie funduszu poręczeniowopożyczkowego na terenie województwa dolnośląskiego
Rezultaty projektu :
 powstanie dokumentacji niezbędnej do utworzenia funduszu
Współfinansowanie projektu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

3. Legnicko- Głogowskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej
(projekt rozpoczeęty w październiku 2012)
Partnerski projekt obejmuje swoimi działaniami subregion legnicko – głogowski, a skierowany jest do
osób indywidualnych, przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, JST oraz instytucji rynku pracy,
integracji i pomocy społecznej. Działania projektu mają charakter edukacyjny, doradczy, animacyjny
oraz promocyjny.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.2
Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2
Wsparcie ekonomii społecznej i jest kontynuacją projektu „Rozwój ekonomii społecznej w regionie
legnickim”

4. Lokalne inkubatory NGO
Projekt realizowany we współpracy z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych i z Centrum
ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA, którego celem jest zwiększenie potencjału i możliwości
rozwojowych III sektora.
Adresatami projektu są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz aktywni obywatele
zainteresowani tematyką organizacji pozarządowych, gotowi do założenia findacji lub stowarzyszenia
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INNE WYDARZENIA, DZIAŁANIA, PROJEKTY:


Udział w I Dolnośląskich Targach NGO we Wrocławiu



Inicjatywa projektu KLUB MAM



Konsultacje strategii Woj. Dolnośląskiego



Debata młodzieżowa związana z tworzeniem strategii młodzieżowej



Kampania „Zobacz- usłysz-zrozum



Przystąpienie do Koalicji na Rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej



Przystąpienie do Dolnośląskiej Rady Młodzieży



Uhonorowanie Medalem Prezydenta Miasta Głogowa



Realizacja projektu w ramach programu Grundtvig



Dolnośląska Konferencja ”Akademia Ochrony prze Przemocą”



Prace nad Strategią na Rzecz Młodzieży



Koalicja na Rzecz Przyjaznego Przesłuchiwania Dzieci



Udział w kampanii „Słowa ranią na całe życie”



Projekty młodzieżowe: Integra, Glogoff Street Jam,



Wystąpienie na konferencji w ramach europejskiego projektu DART(Finlandia)

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA prowadzi następujące strony internetowe, gdzie można
uzyskać informacje o bieżących i zakończonych projektach:

www.szansa.glogow.org
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