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O Stowarzyszeniu

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: BGŻ BNP Paribas 14 1600 1462 0008 0303 3206 3001
Adres: 67-200 Głogów, ul. Perseusza 13, powiat: głogowski, województwo: dolnośląskie
Tel/Fax (076) 8321804, (076) 7276070 , szansa@szansa.glogow.org,
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
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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. Wspieranie i upowszechnianie inicjatyw i działań kulturalnych
16. Rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci i młodzieży
17. Rozwijanie idei wolontariatu
18. Pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych
sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne
uprawnienia, zasoby i możliwości
19. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
20. Działalność charytatywna
21. Wspieranie wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do przeciwdziałania
przemocy wobec dzieci i młodzieży
22. Rozwój przedsiębiorczości społecznej
23. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci i
młodzieży

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 jakakolwiek instytucję czy jednostkę, ale są
wypracowane w ramach pracy zespołowej realizatorów zadań;
 Przejrzystości - udostępnianie swojego programu, statutu, programu działań i zasad
pracy, a także podawanie do publicznej wiadomości sprawozdań merytorycznych i
finansowych z realizowanych działań;
 Tolerancji, czyli poszanowaniu 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 zarzadzania organizacją. Ocena i ewaluacja stanowią stały element działań
programowych. Dbamy o rozwój i doskonalenie zawodowe realizatorów zadań, co
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przyczynia się do osiągniecia 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 2016 pracował w następującym składzie:
D. Anna Lechowska – Prezes
Alina Ostrowska-Jarzyna – Wiceprezes
Dariusz Grzemny – Wiceprezes
Martyna Rybka - Członek Zarządu
Sebastian Górski - Członek Zarządu
Zespół realizatorów zadań i stałych współpracowników:
Jolanta Abucka- Włodarczyk, Dominika Błaszczyk,Renata Bułkowska, Sara Garcia Bullido,
Justyna Konowalczyk, Sebastian Górski, Dariusz Grzemny, Beata Kamińska, Żaneta
Kmieć, Magdalena Kruszewska, Anna Lechowska, Leszek Lechowski, Elżbieta Leszczyńska,
Michał Leszczyński, Agnieszka Mrozkowiak, Magdalena Naparło, Oliwia Nogacka, Alina
Ostrowska-Jarzyna, Patrycja Pawłowska, Teresa Roszak, Paweł Ruchel, Martyna Rybka,
Marek Sawko, Krystyna Szmagaj-Graniasta, Natalia Tomczak, Bożena Uznańska, Wanda
Woźniak, Urszula Zygiel, Łukasz Zygiel.

Strategia działania:
Działania Stowarzyszenia 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.
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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.
W 2016 roku działania Stowarzyszenia koncentrowały się na następujących zagadnieniach:
- przeciwdziałanie i zapobieganie przemocy w rodzinie, pomoc dzieciom krzywdzonym
- zapobieganie i przeciwdziałanie dyskryminacji i mowie nienawiści, edukacja o prawach
człowieka
- zwiększanie aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu kulturalnym, społecznym i
politycznym, edukacja pozaformalna
- integracja międzypokoleniowa

SZANSA w liczbach
- edukacja osób pracujących bezpośrednio z dziećmi i młodzież

560 osób skorzystało w 2016 roku z poradnictwa i konsultacji psychologicznopedagogicznych i prawnych

ok. 2000 osób wzięło udział w projektach i działaniach Stowarzyszenia
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14 zrealizowanych projektów
2128 polubień strony na Facebooku (wzrost o ponad 100 w porównaniu z 2015)
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Zrealizowane projekty i działania

Lokalny System Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu
Lokalny

System

Przeciwdziałania

Wykluczeniu

Społecznemu

jest

kluczowym

projektem

Stowarzyszenia SZANSA ponieważ zawiera on działania, które mają osiągnąć cele bardzo ważne dla
społeczności lokalnej przy współudziale lokalnych partnerów. Projekt był realizowany zgodnie z
zapotrzebowaniem mieszkańców Głogowa w zakresie dostępu do pomocy dla osób, których dotyczy
problem przemocy. Realizując projekt staraliśmy się przeciwdziałać zjawiskom patologii społecznej,
wpływać na rozwój profilaktyki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zwiększać
świadomość społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

Cel projektu: rozwijanie wszechstronnej, systemowej oferty pomocowej dla osób dotkniętych
problemem przemocy i zagrożonych patologiami społecznymi w tym także dla osób starszych i
niepełnosprawnych

Odbiorcy:
- ofiary przemocy w rodzinach szczególnie dzieci, kobiet, osób starszych, osób niepełnosprawnych
(porady prawne, psychologiczne)
- osoby mające w swojej pracy zawodowej kontakt z ofiarami przemocy: w tym nauczyciele,
pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni, pracownicy świetlic w MCWR, opiekunowie
w placówkach dla osób niepełnosprawnych i osób starszych (szkolenia)

Podjęte działania:
- porady i konsultacje psychologiczne
- porady i konsultacje prawne
- szkolenia grup zawodowych
- działania na rzecz grup zagrożonych przemocą w rodzinie
- akcje społeczne (m.in. „One bilion rising”)
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Rezultaty:
 poprawa sytuacji osób zagrożonych przemocą poprzez zwiększenie dostępności pomocy
terapeutycznej i wsparcia (pomoc psychologiczna prawna)
 kontynuacja systemowych rozwiązań pomocy dla ofiar przemocy
 integracja środowisk profesjonalistów pracujących na rzecz ofiar przemocy. Wzrost ich
kompetencji z zakresu diagnozy i postępowania z ofiarami przemocy
 wzrost poziomu edukacji społecznej z zakresu przeciwdziałania przemocy
Współfinansowanie projektu: Gmina Miejska Głogów

Strefa SZANSY
Młodzieżowy Klub Środowiskowy jest programem wypracowanym na przestrzeni lat przez zespół
Stowarzyszenia. Młodzieżowy Klub Środowiskowy jest projektem profilaktycznym, którego głównym
celem było przeciwdziałanie próbom podejmowania przez młodych ludzi zachowań ryzykownych
związanych z używaniem środków psychoaktywnych. 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 zżyciu społeczności lokalnej. Zajęcia prowadza pracownicy
młodzieżowi. Podczas realizacji projektu podejmowano działania służące tworzeniu wspierającego,
przyjaznego klimatu działań z młodzieżą, który pozytywnie wpływa na zdrowie psychiczne, poczucie
wartości, motywację młodych ludzi.

Cele projektu: kształtowanie u młodych ludzi postaw sprzyjających podejmowaniu racjonalnych
decyzji związanych ze środkami psychoaktywnymi oraz rozwijanie u dzieci i młodzieży prawidłowych
umiejętności interpersonalnych takich jak komunikowanie się, radzenie sobie ze stresem,
podejmowanie właściwych decyzji.

Podjęte działania:
- Pomoc psychospołeczna (konsultacje) dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym
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- Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych i podstawowych
- Wolontariat młodzieżowy

Rezultaty:
 Łącznie w zajęciach Młodzieżowego Klubu Środowiskowego uczestniczyło w ciągu całego
roku ponad 100 osób.
 Przeprowadzono ponad 55 porad i konsultacji

Współfinansowanie projektu: Gmina Miejska Głogów

Głogowska Ambasada Młodzieży (GAM)
GAM to platforma do projektów i działań młodzieżowych, miejsce pomocy i wsparcia dla młodych
ludzi, dla grup nieformalnych oraz miejsce działań lokalnych na rzecz aktywnego obywatelstwa
młodych ludzi. GAM to także miejsce, gdzie młodzi ludzie łączą aktywność na rzecz środowiska
lokalnego ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich. Projekt jest realizowany w
partnerstwie trójsektorowym.
We wszystkich działaniach młodzi ludzie, w wielu 13-21 z Głogowa i powiatu głogowskiego,
uczestniczą jako animatorzy i realizatorzy, a nie jako odbiorcy usług. Działania projektu realizowano w
latach 2015 i 2016.

Cel projektu: Zwiększanie zaangażowania i kształtowanie postaw obywatelskich młodych
mieszkańców Głogowa i powiatu głogowskiego poprzez działania edukacyjne i stwarzanie możliwości
aktywnego działania również przy realizacji oddolnych inicjatyw obywatelskich młodzieży

Podjęte działania:
- „Szansa na podwórku” – zajęcia sportowe, rekreacyjne, gry terenowe
- happening INTRO – promocja wolontariatu młodzieżowego
- Cykl zajęć edukacyjnych dla młodzieży „Jak mogę zadziałać?”
- Szkolenie dla opiekunów wolontariatu
- grupy młodzieżowe „Animacja i Edukacja”
- pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla młodzieży
- wyjazdowy piknik wolontariacki
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- konferencja młodzieżowa

Rezultaty:
 Pozyskanie nowych wolontariuszy do działań Stowarzyszenia
 Zorganizowano pomoc psychologiczną i pedagogiczną
 Zwiększona została oferta działań dla dzieci i młodzieży podczas wakacji
 Powstały nowe inicjatywy młodzieżowe
 Zwiększyła się integracja wolontariuszy zaangażowanych w działania Stowarzyszenia

Współfinansowanie projektu: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Ramach Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich

SZANSA na ochronę dziecka
Celem projektu było zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez podniesienie
świadomości osób pracujących w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych przy
zaangażowaniu rodziców, zapewnieniu pomocy prawnej oraz wsparcia psychologicznego dla rodzin.
Projekt promował program „Chronimy dzieci”, którego koordynatorem i autorem
jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.
W ramach projektu zorganizowany został cykl szkoleń dla personelów szkół podstawowych i
placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym instytucji pieczy zastępczej na temat przeciwdziałania
krzywdzeniu dzieci. Szkoleniami objęci byli także rodzice dzieci. W placówkach przeprowadzono
warsztaty z zakresu przygotowania dokumentu polityki ochrony dzieci, szkoły mogły ubiegać się o
certyfikat programu” ChD”.
Dla rodzin potrzebujących pomocy prawnej z zakresu ochrony dzieci przed przemocą, zorganizowane
zostały spotkania z prawnikiem oraz wsparcie psychologiczne. Dzieci uczestniczyły w grupie
terapeutycznej. Projekt był realizowany na terenie 4 powiatów: górowski, polkowicki, głogowski,
wschowski, liczba uczestników: 350 pracowników placówek, 200 rodziców, co najmniej 12 dzieci
(grupa terapeutyczna).
Współfinansowanie projektu: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę ze środków The Velux Foundations

SZANSA naPRAWA
Celem projektu było zapobieganie przemocy wobec małych dzieci poprzez edukację na
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temat praw człowieka, praw dziecka. Zorganizowane zostały zajęcia edukacyjne dla dzieci w
wieku 5-6 lat uczęszczających do przedszkoli wiejskich na terenie powiatu polkowickiego i
głogowskiego. Zajęcia były prowadzone według opracowanych scenariuszy przez
edukatorów młodzieżowych, którzy wcześniej wzięli udział w szkoleniu przygotowującym
ich do tej pracy.
Zorganizowane zostały także spotkania szkoleniowe dla nauczycieli i rodziców dzieci.
W projekcie wzięło udział co najmniej 160 małych dzieci w wieku 5-6 oraz co najmniej 50
osób dorosłych (nauczyciele i rodzice). Odbiorcami projektu byli też młodzi edukatorzy,
którzy posiadając kompetencje w zakresie edukacji o prawach dziecka będą w stanie
prowadzić takie zajęcia z małymi dziećmi po zakończeniu działań projektu
Współfinansowanie projektu: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę ze środków The Velux Foundations.

Postaw się hejtowi!
Celem projektu było zmniejszenie tolerancji dzieci i młodych ludzi w Głogowie wobec hejtu i
mowy nienawiści w sieci. Potrzeba realizacji projektu wyniknęła bezpośrednio z potrzeb
młodych ludzi. Projekt skierowany był bezpośrednio do dzieci i młodych ludzi w szkołach
podstawowych i ponadpodstawowych w Głogowie. 15 młodzieżowych edukatorów (14-18
lat) zostało przeszkolonych i przeprowadziło zajęcia dla ok.500 młodych ludzi w 9 szkołach w
zakresie przeciwdziałania mowie nienawiści. Przygotowali także filmy edukacyjne.
Realizacja projektu przyczyniła się do zmniejszenia tolerancji dzieci i młodzieży wobec hejtu i
mowy nienawiści w sieci poprzez zwiększenie ich kompetencji w zakresie jej
przeciwdziałania, a szkoły w Głogowie wprowadziły do swojego programu wychowawczego
nową metodę pracy, jaką jest edukacja rówieśnicza. Wzrosła świadomość społeczności
lokalnej na temat przyczyn i konsekwencji mowy nienawiści w sieci poprzez akcje
prowadzone przez młodych ludzi.

Współfinansowanie projektu: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę ze środków The Velux Foundations
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SZANSA zasiedla boiska
Czwarta edycja projektu realizowanego przez młodzieżowych wolontariuszy w ramach którego
przeprowadzone zostały cztery pikniki sportowo-rekreacyjne. Impreza składała się z wielu
aktywności, wśród których znalazły się: turniej piłki nożnej drużyn podwórkowych, wakacyjna strefa
rodzinna, gry i zabawy sportowo-rekreacyjne, pokaz straży pożarnej, warsztaty taneczne, warsztaty
szeroko pojętego zdrowia, element kampanii przeciwko mowie nienawiści "No Hate". W każdym z
czterech pikników udział wzięło ponad 250 osób (w tym około 25 drużyn i 20 wolontariuszy
czuwających nad realizacją pikników).

Współfinansowanie projektu: Gmina Miejska Głogów

Senior z SZANSĄ
Celem projektu była poprawa jakości i poziomu życia osób w wieku 60+, mieszkańców
Głogowa i okolic poprzez zapewnienie im różnorodnej oferty aktywności społecznej
uwzględniającej integrację między- i wewnątrzpokoleniową, umożliwiającą pełniejsze
korzystanie z potencjału społeczno- zawodowego osób starszych.
Cel ten był realizowany poprzez udział seniorów i osób młodszych w działaniach społecznych
z zakresu aktywności sportowej, artystycznej, edukacyjnej i innych spowodowanych
potrzebami grupy odbiorczej. Ważnym aspektem do realizacji celu było podejmowanie
własnych inicjatyw społecznych przez osoby w wieku 60+ przy współudziale osób młodszych,
umożliwiających seniorom pełniejsze zaangażowanie się w rozwój różnorodnych form
aktywności społecznej osób starszych. W trakcie realizacji projektu został podniesiony
poziomu umiejętności i kompetencji uczestników projektu pozwalających im na
podejmowanie działań społecznych w społeczności lokalnej. Dzięki zapewnieniu
wieloaspektowej edukacji w zakresie aktywności społecznej oraz zapewnieniu odpowiednich
warunków stworzono możliwości realizacji działań społecznych
Współfinansowanie projektu: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu ASOS
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Inne działania, partnerstwa,
uczestnictwo w konferencjach
- organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci
- szkolenie zespołu Stowarzyszenia SZANSA nt „Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem”
- zorganizowanie konferencji „Krzywdzenie dzieci - rozpoznawanie, pomoc, zapobieganie” w Górze
- zorganizowanie działań z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec kobiet „One bilion rising”
- zorganizowanie warsztatów samoobrony WENDO
- organizacja działania „Żywa Biblioteka” w ramach Festiwalu FAZA
- wizyta studyjna młodzieży z Europejskiego Centrum Wergelanda w Oslo
- seminarium dla nauczycieli i osób pracujących z młodzieżą „Przeciwdziałanie hejtowi i mowie
nienawiści”
- wizyta studyjna samorządu Złotoryi i młodych ludzi z tego miasta
- zorganizowanie debaty „O przemocy bez stereotypów”, prace nad Gminnym Programem
Przeciwdziałania Przemocy
- udział w krajowej konferencji „Hejt –reaguj” organizowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich
- udział w Głogowskich Targach NGO
- wyjazd grupy młodzieży na wyspę Utoya na spotkanie młodzieży polskiej i norweskiej dot.
przeciwdziałania stereotypom i uprzedzeniom.
- prowadzenie zajęć przez wolontariuszy młodzieżowych podczas II Kongresu Obywatelskiego w
Krzyżowej
- udział w konferencji „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw” organizowanej przez Fundację
Dajemy Dzieciom Siłę
- udział wolontariuszy w wymianie międzynarodowej w Hiszpanii
- organizacja szkolenia/seminarium „Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży”
- organizacja konferencji młodzieżowej „Wolontariat- podaj dalej” z udziałem Rzecznika Praw Dziecka
- nasze działania wspierane są finansowo przez firmę ARRA z Głogowa
- rozpoczęcie remontu i tworzenie Młodzieżowego Miejsca Spotkań
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