
 

     

 

 

Wsparcie akcji Lato w Mieście 

 
Działania w ramach zadania „Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe 3.0” skierowane dla dzieci, młodzieży  
i ich rodziców/opiekunów ze szkół podstawowych na terenie dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy.  
 
Oferowane działania są bezpłatne.  
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa  
 
Szanowni Państwo,  
W związku z realizacją trzeciej już edycji zadania publicznego skierowanego do dzieci i młodzieży w wieku 6-
18 lat oraz ich rodziców i opiekunów w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia w Dzielnicy Praga - Południe, 
pragnę przedstawić ofertę działań realizowanych przez Konsorcjum, skierowanych do dzieci i młodzieży 
szkół podstawowych w ramach „Akcji Lato w Mieście”.  
 
Opierając się na bardzo dobrej współpracy ze szkołami na terenie Dzielnicy Praga – Południe  
w latach ubiegłych wyrażamy nadzieję, że również Państwo dołączą do naszego zadania.  
 

Konsultacje psychologiczne (PORADNIA) 

Rodzice, którzy widzą zarówno problemy wychowawcze, jak i własne trudności wynikające z pełnionej roli, 

chcą lepiej poznać siebie, rozwiązać swoje problemy, a tym samym wpłynąć na jakość relacji ze swoimi 

najbliższymi, mogą skorzystać z konsultacji psychologicznych.  

Konsultacje pedagogiczne 

Konsultacje pedagogiczne mają na celu poradnictwo wychowawcze i rozwiązywanie trudności 
pojawiających się w funkcjonowaniu dziecka w grupie rówieśniczej lub sytuacji domowej.  
Zajęcia socjoterapeutyczne w szkołach 

Spotkania z dziećmi będą miały charakter grupowych warsztatów, które będą prowadzone przez dwóch 

realizatorów z wykształceniem psychologicznym, pedagogicznym, socjoterapeutycznym.  

Indywidualny trening umysłu 

Celem treningu umysłowego jest zapoznanie dzieci ze sposobami na zwiększenie wydajności umysłu, aby 
nauka mogła być przyjemna i efektywna.  
Terapia Logopedyczna 

W czasie zajęć poprzez zabawę logopeda ćwiczy z dzieckiem wyrazistość wymowy, prowadzi ćwiczenia 
oddechowe, ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, ćwiczenia trudnych dla dziecka głosek oraz uczy nowych.  
Terapia ręki 

Głównym celem prowadzenia zajęć z zakresu Terapii Ręki jest wzmocnienie mięśni ciała niezbędnych do 

prawidłowej postawy w czasie pisania, praca nad siłą, zręcznością, płynnością ruchów oraz sprawnością 

dłoni i palców oraz poprawa koordynacji oko - ręka.  

Warsztaty dla rodziców (PORADNIA) 

Rodzicom, którzy chcą pogłębiać swoje kompetencje, budować lepszą relację z dzieckiem, rozumieć jego 

zachowania, proponujemy udział w warsztatach umiejętności wychowawczych, prowadzonych w 2 grupach: 

dedykowanej rodzicom dzieci w wieku szkoły podstawowej i rodzicom nastolatków. 

 



 

     

 

 

 

Warsztaty dla nastolatków 

W ofercie mamy następujące warsztaty dla nastolatków: - Zarządzanie sobą w stresie - Aktywność fizyczna 

kontra stres - Grupy rozwojowe dla młodzieży - Warsztaty prawne  

STOWARZYSZENIE WSPÓLNE PODWÓRKO  

KOORDYNATOR: 

Rafał Miłkowski TEL. 691-463-399 

PORADNIA TEL 792-222-626 

 

 

Kurs języka angielskiego  

Godzinne zajęcia odbywać będą się raz na tydzień dla każdej z grup.  

Zajęcia taneczne, teatralne, wokalne  

Zajęcia taneczne, teatralne, wokalne będą prowadzone przez doświadczonych instruktorów.  

Zajęcia plastyczne – kreatywna plastyka 

street-art, ceramika, sztuka recyklingu, quiling, origami, decoupage oraz inne formy zajęć plastycznych.  

Zajęcia cyrkowe (pedagogika cyrku) 

Nauka podstaw aktorstwa, żonglerki, akrobatyki, gimnastyki, pantomimy, klaunady.  

Wycieczki i wyjścia kulturalno-edukacyjno-rozrywkowe  

Zaplanowane są wyjścia do teatru, kina, innych placówek kultury i rekreacji. 

Robotyka i programowanie 

Zajęcia mają na celu zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży. 

Zajęcia sportowe 

W ramach zajęć chcemy zaktywizować dzieci i młodzież do aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI 

KOORDYNATOR: 

Sylwester Nowak  

TEL.  501 619 230 

 

 

Prowadzenie grup przez pedagogów ulicy 

W ramach Lata w Mieście będzie możliwość korzystania z zajęć młodzieżowych grup podwórkowych, które 

zagospodarują czas dzieci przebywających poza opieką szkoły. Program pracy opierać się będzie przede 

wszystkim na edukacji kulturalnej i zajęciach sportowych.  

Przeprowadzenie zajęć „Podwórka tematyczne” 

Cykl warsztatów dotyczących tożsamości podwórek i przestrzeni publicznej. Sztuka ulicy, muzyka i taniec 

ulicy, niepełnosprawni w lokalnej społeczności. 

Wakacyjne Warsztaty Filmowo-Kulturalne 

Cyklu spotkań i warsztatów praktycznych, prezentujących różne aspekty działań filmowych, różnorodne 

formy i gatunki oraz specyfikę zawodów filmowych. 

 



 

     

 

 

Młodzieżowa Lokalna Szkoła Reportażu 

Cykl spotkań i warsztatów, które pomogą młodym ludziom tworzyć mini-reportaże opowiadające o małych 
społecznościach, z którymi czują się związani.  
STOWARZYSZENIE CAL 

KOORDYNATOR 

Agnieszka Mazińska TEL 501 265 524 

 

 

Przyjazna Szkoła 

Wakacyjne zajęcia dla najmłodszych dotyczące budowania wizji szkoły jako miejsca przyjaznego, lubianego 

przez dzieci, kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły jako” drugiego domu”, ważnego miejsca dla dziecka, 

dla jego rozwoju. 

Możliwy jest także moduł zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowoprzyjętych do szkoły oraz ich rodziców,  jako 

przygotowanie do nowej sytuacji dziecka i całej rodziny.  Celem spotkań z rodzicami jest integracja, 

stworzenie bezpiecznej przestrzeni do budowania dialogu i współpracy ze szkołą, określenie swoich 

oczekiwań, wyobrażeń dotyczących wychowania i edukacji dziecka oraz obowiązków i zadań rodzica wobec 

szkoły. W ramach zajęć adaptacyjnych proponujemy animacje dla dzieci i wspólną część integracyjną dla 

dzieci, rodziców i nauczycieli.  

Wolontariat dla szkoły 

Działanie ma na celu rozwijanie idei wolontariatu w szkole, kształtowanie umiejętności pomagania, 

wrażliwości społecznej, empatii i współodpowiedzialności.  W trakcie zajęć przewidujemy także 

przeprowadzenie działań zaproponowanych przez młodzież, zgodnie z ich pomysłami, potrzebami  

i potencjałem grupy. 

Animacje na wakacje 

Animatorzy będą zapraszać do pląsów, animacji, organizować zabawy dla dzieci i ciekawe aktywności , które 

uatrakcyjnią czas relaksu w trakcie pobytu w szkole. 

Mediacje rówieśnicze  

Program mediacji rówieśniczych jest elementem programu wychowawczego, który realizowany w szkole – 

oprócz walorów edukacyjnych - może przyczynić się do ograniczenia w niej agresji i przemocy. Podczas 

warsztatów uczniowie kształtują umiejętności komunikacji i współpracy, prowadzenie bezpiecznego 

 i kulturalnego dialogu, „wyrażać swoje emocje słowami, nie rękami” w poczuciu wzajemnej akceptacji  

i porozumienia. 

SZANSA: 

KOORDYNATOR 

Magdalena Szlom TEL: 507 191 134 

magdalena.szlom@op.pl 


