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NAJWAŻNIEJSZYM CELEM -
WSPARCIE DZIECI I MŁODZIEŻY

Jak pomagać mądrze, dobrze i skutecznie, z uważnością na siebie

Jak pomóc nastolatkom we wspieraniu rówieśników 

Jak wspierać swoich rówieśników (co robić, czego nie, kiedy
powiedzieć stop, jak dbać o własne granice)? 
Jak reagować, gdy widzimy, podejrzewamy, że ktoś może mieć
kryzys suicydalny (ma myśli samobójcze, planuje odebrać sobie
życie)?

Główne założenie:
Nikt lepiej nie zrozumie nastolatka/nastolatki tak jak drugi
nastolatek/nastolatka a rówieśnicze działania poMOCowe mają
ogromny sens i ogromną moc.

      i drugiego? 

      (jako dorosły)? 

DziałaMY i pomagamy - w
grupie rówieśniczej siła!
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https://www.facebook.com/hashtag/m%C5%82odzimaj%C4%85g%C5%82os?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUD56gX5dHsuf1bRUroLZfA_9d0aUAUZfb1gchcEr2MZEsgaHiIJoJhuT-TV14WljzECwj41ygsmgYks0gDcu6QS7OeaW6IVGO0z3pqNzUvlf30-J4Q5zvXphJRMBkNKu2zYfxI8AY_87dNDn3CephFQDcVuuujp_I_Uy1Q4fFhIoevg2ng24UNUH5YaJpXl8QjHfAqaK_XdbUoD35DZ96u&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/m%C5%82odzimaj%C4%85g%C5%82os?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUD56gX5dHsuf1bRUroLZfA_9d0aUAUZfb1gchcEr2MZEsgaHiIJoJhuT-TV14WljzECwj41ygsmgYks0gDcu6QS7OeaW6IVGO0z3pqNzUvlf30-J4Q5zvXphJRMBkNKu2zYfxI8AY_87dNDn3CephFQDcVuuujp_I_Uy1Q4fFhIoevg2ng24UNUH5YaJpXl8QjHfAqaK_XdbUoD35DZ96u&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/m%C5%82odzimaj%C4%85g%C5%82os?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUD56gX5dHsuf1bRUroLZfA_9d0aUAUZfb1gchcEr2MZEsgaHiIJoJhuT-TV14WljzECwj41ygsmgYks0gDcu6QS7OeaW6IVGO0z3pqNzUvlf30-J4Q5zvXphJRMBkNKu2zYfxI8AY_87dNDn3CephFQDcVuuujp_I_Uy1Q4fFhIoevg2ng24UNUH5YaJpXl8QjHfAqaK_XdbUoD35DZ96u&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/m%C5%82odzimaj%C4%85g%C5%82os?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUD56gX5dHsuf1bRUroLZfA_9d0aUAUZfb1gchcEr2MZEsgaHiIJoJhuT-TV14WljzECwj41ygsmgYks0gDcu6QS7OeaW6IVGO0z3pqNzUvlf30-J4Q5zvXphJRMBkNKu2zYfxI8AY_87dNDn3CephFQDcVuuujp_I_Uy1Q4fFhIoevg2ng24UNUH5YaJpXl8QjHfAqaK_XdbUoD35DZ96u&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/wsparciewkryzysie?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUBIU8bFNpNmfqnyAL07aIuqdjSamIPBkbG504YHk9DiZ09ZSpWJskWvYBjBHQRos1ZJxdsSqGwmm-ajwTFdCgbUAMXhlO9d_5s-zgrZqkbKT8y_ErvTebjd17iG0OFgppDNsPhce82nMfRIa3lYqIhseq6-f1-5Ut7s6_BVWIJVtU6HZgGHRJIt5nOZE57aT_FuLRbye_w2NdnDvI9vYGm&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/edukacjaobywatelska?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUBIU8bFNpNmfqnyAL07aIuqdjSamIPBkbG504YHk9DiZ09ZSpWJskWvYBjBHQRos1ZJxdsSqGwmm-ajwTFdCgbUAMXhlO9d_5s-zgrZqkbKT8y_ErvTebjd17iG0OFgppDNsPhce82nMfRIa3lYqIhseq6-f1-5Ut7s6_BVWIJVtU6HZgGHRJIt5nOZE57aT_FuLRbye_w2NdnDvI9vYGm&__tn__=*NK-R


NASZE DZIAŁANIA
NAPĘDZAŁY DANE Z
RAPORTU Z BADAŃ 
„MŁODZI O SZKOLE” 
CZYTAJ TU

Opracowanie: Stowarzyszenie dO!PAmina Lab: 
Anna Cieplak, Anna Dęboń, Elżbieta Nowak,
Robert Strzała
Dąbrowa Górnicza, grudzień 2021

Odpowiedzi zostały zebrane w terminie od 22 listopada
do 10 grudnia 2021 roku.

W badaniu udział wzięły osoby uczniowskie z całej
Polski na trzech poziomach edukacyjnych: edukacji
wczesnoszkolnej, szkoły podstawowej i szkoły
ponadpodstawowej. 

Kwestionariusz wypełniło łącznie 1170 osób, w tym 543
osoby z Dąbrowy Górniczej. 91% odpowiedzi zostało
udzielonych przez osoby, które znajdują się w
przedziale wiekowym od 13 do 19 lat. 

Raport powstał na podstawie pilotażowego
badania w formie anonimowej, ogólnodostępnej
ankiety internetowej. 

https://szkolajestnasza.pl/wp-content/uploads/2022/06/M%C5%81ODZI-O-SZKOLE-RAPORT-Z-BADA%C5%83-1.pdf


TO
BEZPOŚREDNI
GŁOS 
MŁODEGO
POKOLENIA.



DANE:
60%

ankietowanych młodych osób twierdzi,
że nauczyciele nigdy lub rzadko
„interesują się mną jako człowiekiem”

40%

26%

60%
42%

 ankietowanych odpowiedziało, że nie lubi
chodzić do szkoły.

ankietowanych stwierdziło, że  szkoła rzadko
jest lub nigdy nie jest bezpiecznym miejscem.

osób identyfikuje się jako ofiara przemocy
rówieśniczej, a 13% zna ofiarę.

przypadków zgłoszeń przemocy rówieśniczej,
zostało zignorowanych przez dorosłych

13%

osób nigdy nie korzysta ze wsparcia swojego
wychowawcy/wychowawczyni
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INTEGRACJA,
WZMOCNIENIE, ROZWÓJ,
UCZENIE SIĘ I DZIAŁANIE 
Z POCZUCIEM WPŁYWU 
I SPRAWSTWA

poMOC – program
rówieśniczego wsparcia

i działania



LIDERSKA, RÓWIEŚNICZA,
MŁODZIEŻOWA GRUPA
WSPARCIA 
I SAMORZECZNICTWA

Dla kogo:
- osoby w wieku 12-19 lat z woj. śląskiego
- aktywnie działające lub rozpoczynające
działania w swoim środowisku szkolnym/
społeczności lokalnej

Czas realizacji działań- czerwiec- grudzień 2022



tutoring 

i przygotowanie do

tutoringu

młodzieżowego

(rówieśniczego) 

cykl szkoleń

 i warsztatów

(stacjonarnych 

i wyjazdowych) 

dla dzieci i

młodzieży, 

w liderskich grupach

rówieśniczych

 

e-book kampania

społeczna

edukafejki

realizowane /online

cykl warsztatów

dla rodziców i kadr

pedagogicznych 

otwarte warsztaty

dla dzieci 

i młodzieży

 

CO ZREALIZOWALIŚMY?



CYKL SZKOLEŃ I WARSZTATÓW 
 DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Byliśmy w Janowie i Skoczowie.
WARSZTATY WYJAZDOWE: 

Podczas zajęć warsztatowych skupiliśmy się na ważnym
temacie relacji w grupie rówieśniczej i rozpoznawania
kompetencji liderskich. Młodzież zastanawiała się, czego
potrzeba do poczucia sprawstwa i wpływu, dodawali
sobie wzajemnie wiedzy i mocy. Filozofowano o sensie
życia, świecie i wartościach - pięknie, dobru, tolerancji,
akceptacji, współpracy. Pomiędzy intensywnymi godzinami
warsztatowymi był czas na spacer, oddech i odpoczynek,
podczas zwiedzania okolicy.



CYKL SZKOLEŃ I WARSZTATÓW 
 DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Odbywały się w Dąbrowie Górniczej.
WARSZTATY STACJONARNE: 

W tym cyklu warsztatów ich uczestnicy zdobywali wiedzę 
w zakresie praw człowieka, praw dzieci, prawa oświatowego.
Rozwijali kompetencje społeczne poMOCne w
bezpośrednim zaangażowaniu się w niesienie skutecznej
i profesjonalnej pomocy. 
Tematy, które poruszaliśmy to zdrowie psychiczne i jego
profilaktyka, nastoletnia depresja, rówieśnicze wsparcie, zasady
i słowa poMOCne, asertywność, decyzyjność, budowanie
sojuszy, profesjonalne i systemowe wsparcie w kryzysach.









TO BYŁ
WSPÓLNY,
DOBRY CZAS!
Jesteśmy dumni i pod ogromnym wrażeniem
zaangażowania MŁODYCH LUDZI 
we wszystkie działania. 





spotkania
indywidualne mające
na celu wzmocnienie
empatii i kompetencji
aktywnego
słuchania, 
bez oceniania 

TUTORING I
PRZYGOTOWANIE
DO TUTORINGU
MŁODZIEŻOWEGO
(RÓWIEŚNICZEGO) 



Ważne dla nas jest, aby dzieci i młodzież z problemami psychicznymi
mogły otrzymywać profesjonalne wsparcie psychologiczne, jak tylko

pojawią się pierwsze objawy kryzysu. Taka szybka i profesjonalna
interwencja może nie tylko sprawić, że poczują się lepiej, ale przede

wszystkim że ich stan zdrowia nie ulegnie pogorszeniu.

 
Celem warsztatów było propagowanie i przekazywanie wiedzy na temat objawów

charakterystycznych dla różnych problemów psychicznych i emocjonalnych, 
 którymi mierzą się aktualnie dzieci czy nastolatkowie, w tym szczególnych

symptomów na które dorośli (nauczyciele, rodzice) powinni zwracać uwagę. 
 

Zależało nam na budowaniu świadomości społecznej (szczególnie wśród osób 
z bliskiego otoczenia Młodych) o tym kiedy sytuacja jest już na tyle niepokojąca,

 że konieczne jest zwrócenie się o pomoc do specjalisty, jak reagować w sytuacjach
kryzysów Młodych, jak ich wspierać, jak dbać o własny dobrostan psychiczny. 

Warsztaty dla kadr pedagogicznych
i rodziców/opiekunów prawnych



Warsztaty dla kadr pedagogicznych i
rodziców/opiekunów prawnych

Wzmocnienie 
w czasach kryzysu -

przestrzeń do wymiany
doświadczeń oraz

wzajemnego poznania

DOBROSTAN
NAUCZYCIELA/
NAUCZYCIELKI

 

Jak budowanie relacji 
z dziećmi i nastolatkami
wpływa na ich poczucie

dobrostanu
psychicznego

OTWARTA
GŁOWA - JAK

BUDOWAĆ
RELACJE

WSPIERAJĄCE
DOBROSTAN

PSYCHICZNY.
 

Czym jest odporność
psychiczna i jak ją

wspierać

ZDROWA
GŁOWA - JAK

WSPIERAĆ
ODPORNOŚĆ
PSYCHICZNĄ.

 

NARZĘDZIOWNIK
NA CZAS

KRYZYSU.



WAŻNE

Otrzymywanie wsparcia psychicznego i społecznego zapewnia na co dzień
poczucie bezpieczeństwa. Gdy młodzi ludzie przeżywają trudne chwile, wsparcia
szukają w swoim najbliższym otoczeniu: w rodzinie, w szkole, wśród rówieśników.
To niezwykle ważne by spotykali tam także wrażliwych, uważnych dorosłych. 

Bo bycie rodzicem, nauczycielem/nauczycielką, bycie dorosłym to wiele tematów-
dylematów, które trzeba na bieżąco rozwiązywać i z którymi trzeba sobie radzić.



Wspólnie szukaliśmy odpowiedzi na codzienne
wychowawcze i edukacyjne pytania, rozterki i problemy,
łącząc wiedzę prawną z wiedzą z psychologii 
i neurobiologii. Spotkania kierowaliśmy do dorosłych
ale i do dzieci i młodzieży. 

W spotkaniach gościliśmy uważnych dorosłych 
ale i Młode osoby, które już działają na własną rzecz.
Zależało nam na wzmacnianiu ich głosu i przekazu.
Potrzeba oddania przestrzeni i głosu osobom młodym
zrodziła się z obserwacji otaczającego nas świata,
wrażliwości i empatii. Celem byłodotarcie do młodych
odbiorców i tworzenie z nimi partnerskiego dialogu,
wsłuchanie się w nich i w problemy, z którymi muszą
się mierzyć, próba poszukiwania wspólnych
rozwiązań z uwzględnieniem ich perspektywy. 

EDUKAFEJKI -
SPOTKANIA
ONLINE



O POMOCY
 I MOCY

RÓWIEŚNICZEGO
WSPARCIA.

 

JESTEŚ MI
POTRZEBNA/Y

– O ZNACZENIU
WSPARCIA

DOROSŁYCH
DOROSŁYCH

 

WYCHOWANIE.
KARY I

NAGRODY, 
A MOTYWACJE

I RELACJE.
 

EDUKACJA.
PRAWA CZY
OBOWIĄZKI?

 

WSPIERANIE.
OCENIANIE CZY
DOCENIANIE?

Edukafejki - spotkania do obejrzenia

https://szkolajestnasza.pl/2022/11/04/jestes-mi-potrzebny-a/
https://szkolajestnasza.pl/2022/11/04/jestes-mi-potrzebny-a/
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=663732878569494
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1349772962093463
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=593966239195878&t=1
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=838890740653041
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=662159292075749


KAMPANIA SPOŁECZNA

Nagłośnienie 
i rozwiązanie

różnych, palących
problemów

społecznych

WAŻNE
PROBLEMY

SPOŁECZNE
Tematy wskazane

samodzielnie
przez młode osoby

GŁOS
MLODYCH

Poszerzanie
kompetencji
medialnych,

informacyjnych 
 informatycznych

UCZENIE
SIĘ

Uczyliśmy się, jak
pracować z informacją
w atmosferze dobrych

relacji i współpracy

W
PRZYJAZNEJ
ATMOSFERZE

 Plakaty wyświetlane
były na pięciu

miejskich
citylight’ach.

Przygotowano torby,
pocztówki i grafiki

CO
POWSTAŁO?



P R O G R A M  R Ó W I E S N I C Z E G O  W S P A R C I A  I  D Z I A Ł A N I A

KAMPANIA

poMOC

MŁODZI
MAJĄ
GŁOS



O CZYM MŁODZI CHCĄ POWIEDZIEĆ ŚWIATU? HASŁA KAMPANII POMOC
 

Nie jesteś SAM/A – kampania zwracająca
uwagę na problem poczucia osamotnienia 
i depresji wśród nastolatek/nastolatków.

Statystyki obrazujące skale problemu są od lat
alarmujące. Liczba dzieci i młodzieży
leczonych z powodu depresji w ciągu
ostatnich pięciu lat podwoiła się.

Nastoletnia depresja jest niebezpieczna
chorobą, która wymaga odpowiedniego
leczenia. Wyjątkowo niebezpieczną, bo często
niewidoczną dla bliskich, myloną z buntem,
złym zachowaniem…



NASZYM HASŁEM
„NIE JESTEŚ
SAM/A” CHCEMY
POKAZAĆ
MŁODYM OSOBOM
W KRYZYSIE, ŻE
SĄ WIDZIANI I
SŁYSZANI I MOGĄ
PROSIĆ O
WSPARCIE, ŻE
WYJŚCIE Z
KRYZYSU JEST
MOŻLIWE.





O CZYM MŁODZI CHCĄ POWIEDZIEĆ ŚWIATU? HASŁA KAMPANII POMOC
 

Nie daj się uCISZAć!

„Większość dzieci to niesamowicie
krytycznie myślący ludzie, do momentu,
gdy je uciszymy” (B.Hooks)

Bądź cicho! Cisza! Dzieci i ryby głosu nie
mają! Nie, bo nie! Zrobimy tak, bo ja tak
chcę! Nie pyskuj! Teraz ja mówię! 

Dorośli często używają takich powiedzeń.
Wydaje się, że te słowa to częsty sposób na
odpowiedź, gdy brakuje argumentów,
cierpliwości albo czasu na wyjaśnienia.

https://szkolajestnasza.pl/2022/12/28/nie-daj-sie-uciszac/


DZIECI,
NASTOLATKI,
MŁODZI LUDZIE
CHCĄ BYĆ
WIDZIANI 
I SŁYSZANI.
ODBIERAJĄC IM
GŁOS, DOROŚLI
DAJĄ IM DO
ZROZUMIENIA, 
ŻE ICH
OPINIE/ZDANIE 
NA DANY TEMAT
NIE SĄ WAŻNE 
I NIE MAJĄ
WARTOŚCI.

Art. 54 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej
1. Każdemu zapewnia się
wolność wyrażania swoich
poglądów oraz
pozyskiwania i
rozpowszechniania
informacji.

Art. 12 Konwencji o
Prawach Dziecka
1. Państwa-Strony
zapewniają dziecku, które
jest zdolne do kształtowania
swych własnych poglądów,
prawo do swobodnego
wyrażania własnych
poglądów.

Art. 10 Europejskiej
Konwencji o ochronie
praw człowieka 
i podstawowych
wolności
`1. Każdy ma prawo do
wolności wypowiedzi. 



O CZYM MŁODZI CHCĄ POWIEDZIEĆ ŚWIATU? HASŁA KAMPANII POMOC
 

Słowa poMOCne – to kampania
życzliwości promująca pozytywne
myślenie, uważność na siebie i na
drugiego, której celem jest dodawanie
MOCy poprzez proste i dobre komunikaty. 

Wysyłamy w świat poMOCne słowa, które
mamy nadzieję będą pomagać odnajdywać
wewnętrzną siłę, by łatwiej konfrontować się
z problemami dnia codziennego.

Niech będą dla motywacją, pozwolą uwierzyć
w siebie, wywołują uśmiech, poprawiają
samopoczucie.

https://szkolajestnasza.pl/2022/12/28/nie-daj-sie-uciszac/
https://szkolajestnasza.pl/2022/12/28/nie-daj-sie-uciszac/
https://szkolajestnasza.pl/2022/12/28/nie-daj-sie-uciszac/
https://szkolajestnasza.pl/2022/12/28/nie-daj-sie-uciszac/


OTO POMOCNE
SŁOWA DLA
KAŻDEGO.
MOŻESZ JE
WYDRUKOWAĆ 
I PODAROWAĆ
KOMUŚ BLISKIEMU
LUB SOBIE…

P.S. ZWŁASZCZA
JEŚLI TO, CO CIĘ
OTACZA, NIE DO
KOŃCA JEST W
PORZĄDKU A
SPRAWY NIE
ZAWSZE IDĄ PO
TWOJEJ MYŚLI,
TRZYMAMY ZA
CIEBIE KCIUKI!







O CZYM MŁODZI CHCĄ POWIEDZIEĆ ŚWIATU? HASŁA KAMPANII POMOC
 

Młodzi o szkole – to kampania napędzana
i inspirowana danymi z Raportu „MŁODZI
O SZKOLE”. Kampania ta porusza
problem presji, obciążenia i przeciążenia
obowiązkami z jakimi mierzą się dziś
często uczniowie i uczennice. 

To bezpośredni głos dzieci i młodzieży o ich
samopoczuciu. To bezpośredni głos dzieci i
młodzieży o szkole. Niech wreszcie zostanie
usłyszany i wywoła konieczne i pilne w
edukacji zmiany.

https://szkolajestnasza.pl/2022/12/28/nie-daj-sie-uciszac/
https://szkolajestnasza.pl/2022/12/28/nie-daj-sie-uciszac/
https://szkolajestnasza.pl/2022/12/28/nie-daj-sie-uciszac/


W TYM MIEJSCU,
W IMIENIU
ZESPOŁU
DO!PAMINA LAB
BARDZO
SERDECZNIE
DZIĘKUJĘMY
WSZYSTKIM
MŁODYM OSOBOM
ZAANGAŻOWANY
M W KAMPANIĘ 
ZA ZAUFANIE!

SŁYSZYMY WAS!
WIDZIMY WAS! 
 JESTEŚCIE WAŻNI!







O CZYM MŁODZI CHCĄ POWIEDZIEĆ ŚWIATU? HASŁA KAMPANII POMOC
 

„Nie ma dzieci, są ludzie.” (J. Korczak)
Na ogół, dorośli starają się, by dzieci miały
dobre dzieciństwo i dorastanie. Niestety
zdarza się jednak, że prawa dzieci są
naruszane (w domu, w szkole czy na ulicy).

Kampania PRAWA DZIECI PRAWAMI
CZŁOWIEKA ma na celu upowszechnianie
wiedzy o prawach dzieci oraz o obowiązku
ich bezwzględnego przestrzegania.

https://szkolajestnasza.pl/2022/12/28/nie-daj-sie-uciszac/
https://szkolajestnasza.pl/2022/12/28/nie-daj-sie-uciszac/


W NASZEJ
KAMPANII
CHCEMY TAKŻE
ZWRÓCIĆ
SZCZEGÓLNĄ
UWAGĘ NA
KWESTIE
OCHRONY I
PRZESTRZEGANIA
PRAW DZIECKA,
PRAW CZŁOWIEKA
I PRAW
UCZNIOWSKICH 
W SZKOLE,
PROMUJĄC IDEĘ
SZKOŁY BEZ
PRZEMOCY ORAZ
ZAPEWNIAJĄCĄ
BEZWZGLĘDNE
POSZANOWANIE
PRAW UCZNIÓW
I UCZENNIC.









O CZYM MŁODZI CHCĄ POWIEDZIEĆ ŚWIATU? HASŁA KAMPANII POMOC
 

Gram w zielone –  kampania informacyjna,
której głównym celem jest podniesienie
świadomości ekologicznej społeczeństwa
na temat kwestii związanych z działaniami
na rzecz ochrony klimatu. 

W ramach kampanii powstały plakaty i
projekt ekotorby.

Zależy nam na podnoszeniu świadomości o
tym, że to każdy z nas jest odpowiedzialny
za klimat. Stąd hasło „LUDZIE DLA
KLIMATU”.

https://szkolajestnasza.pl/2022/12/28/nie-daj-sie-uciszac/
https://szkolajestnasza.pl/2022/12/28/nie-daj-sie-uciszac/
https://szkolajestnasza.pl/2022/12/28/nie-daj-sie-uciszac/
https://szkolajestnasza.pl/2022/12/28/nie-daj-sie-uciszac/
https://szkolajestnasza.pl/2022/12/28/nie-daj-sie-uciszac/






A wraz z edukatorem ze stowarzyszenia

Robertem Strzałą wspólnie udzieli wywiadu w

programie Dzień dobry TVN.

23.10.2022

Koordynatorka projektu Anna Dęboń wystąpiła w wydarzeniu

online organizowanym przez grupę edukacyjną Szkoła

cieszy-n „Kalendarz Adwentowy- czyli 24 inspirujące

rozmowy o edukacji” 13.12.2022.

DODATKOWO:

https://www.youtube.com/watch?v=qIaB_ugWapQ
https://dziendobry.tvn.pl/gorace-tematy/jakie-praktyki-w-szkolach-sa-niezgodne-z-prawem-6175753
https://www.youtube.com/watch?v=qIaB_ugWapQ
https://dziendobry.tvn.pl/gorace-tematy/jakie-praktyki-w-szkolach-sa-niezgodne-z-prawem-6175753
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Prezeska

Stowarzyszenia

dO!PAmina Lab 

ANNA DĘBOŃ

Aktywistka edukacyjna i miejska, pedagożka,

terapeutka, arteterapeutka, terapeutka

zajęciowa, trenerka, nauczycielka

wspomagająca, animatorka kultury. Właścicielka

i stwórczyni marki O!PA (przestrzeni edukacji i

terapii dla dzieci i młodzieży). Obecnie zajmuje

się tematyką praw dzieci i praw człowieka oraz

monitoringiem realizacji tych praw w szkołach.

W grudniu 2022 roku wyróżniona przez

magazyn Wysokie Obcasy w plebiscycie 50

ŚMIAŁYCH KOBIET, które SIĘ NIE BOJĄ! 

"za walkę o prawa uczniów i uczennic"

 



 poMOC w liczbach!

46 Młodych Liderek i Liderów w dwóch
 grupach rówieśniczego wsparcia i działania

60 godzin tutoringu
48 h warsztatów wyjazdowych i stacjonarnych 

3 warsztaty dla rodziców i kadr pedagogicznych 
5 otwartych warsztatów dla dzieci i młodzieży

5 spotkań live
1 kampania społeczna "poMOC" 

 



Biblioteka Miejska w Dąbrowie Górniczej 

Centrum Sztuki Współczesnej Kronika w Bytomiu

Fundacja Owoc spotkania

Fundacja Fala Nowej Kultury

Fundacja Spunk

Kolektyw Kuzyni

Zagłębie talentów

Zielony Przylądek Centrum Terapii 
w Sosnowcu

WSPÓŁPRACA:

https://www.facebook.com/kolektyw.kuzyni?__cft__%5b0%5d=AZWIAxtbkaPP8KoFijRk5QQ7ICAMCFd21GPBspG2eVPVRTtvG2NGcNpe_lczcTuklPvtq1rB1hVsOQTK_cFZDdPDl-ifAvh-tuC_BNzEsn_kTRraAcltionY3iAVMi481T6hYfbV_x0r1n405BIDuTYw6sCkS-KO_7v8s4rWV6I3Xp9uHGKbrYIDoB2PdR4atl12jRl-Cb_n5VNEAs58TLHI&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ZaglebieTalentowPL/?__cft__%5b0%5d=AZWIAxtbkaPP8KoFijRk5QQ7ICAMCFd21GPBspG2eVPVRTtvG2NGcNpe_lczcTuklPvtq1rB1hVsOQTK_cFZDdPDl-ifAvh-tuC_BNzEsn_kTRraAcltionY3iAVMi481T6hYfbV_x0r1n405BIDuTYw6sCkS-KO_7v8s4rWV6I3Xp9uHGKbrYIDoB2PdR4atl12jRl-Cb_n5VNEAs58TLHI&__tn__=kK-R


 EKSPERTKI/EKSPERCI PROJEKTU

aktywistka miejska

ALINA CZYŻEWSKA 

aktorka, aktywistka, członkini sieci

obywatelskiej Watchdog Polska

ANGELIKA FRIEDRICH 

studentka psychologii na

Uniwersytecie SWPS w Katowicach i

założycielka Nastoletniego Azylu

(inicjatywy psychoedukacyjnej). Jej

głównym zainteresowaniem jest

psychiatria dziecięca i młodzieżowa

działaczka społeczna

ANNA JUREK 

reprezentuje Fundację SPUNK,

zajmującą się  edukacją seksualną dla

młodzieży, rodziców, nauczycieli



 EKSPERTKI/EKSPERCI PROJEKTU

teatrolożka

NATALIA KRÓLAK 

edukatorka i animatorka zajęć

kulturalnych

Na co dzień związana z związana z

Fundacją Fala Nowej Kultury

arteterapeutka

DOMINIKA MALSKA 

edukatorka,  muzykoterapeutka

związana z CSW Kronika
psycholożka

BARBARA
PRUSINOWSKA-

OPALSKA  

pedagożka, psychoterapeutka

 Obszary pomocy: praca z osobami

uzależnionymi i współuzależnionymi,

trudności wychowawcze, problemy

emocjonalne i psychiczne

 



 EKSPERTKI/EKSPERCI PROJEKTU

psycholożka

MONIKA SKÓBEL  

psychoterapeutka rodzinna,

mediatorka, trenerka Szkoły dla

Rodziców, trenerka TUS i TZA,

mediatorka

nauczyciel 

ROBERT STRZAŁA - 

uczy języka polskiego w Zespole Szkół

Plastycznych w Dąbrowie Górniczej,

aktywista edukacyjny

psychodietetyczka

KAROLINA
SZUBARCZYK 

 studentka psychologii na

Uniwersytecie SWPS



 EKSPERTKI/EKSPERCI PROJEKTU

psycholożka

AGNIESZKA BIELA

 trenerka umiejętności społecznych i

treningu interpersonalnego,

psychoedukatorka, terapeutka

 i superwizorka. Certyfikowana

trenerka WenDo

trener

JULIAN CZURKO

coach, facylitator, edukator i mentor

młodzieżowy, popularyzator

innowacyjnej metody Clean Coachingu

w Polsce.

 

trener

MACIEJ WOJDYNA

 mentor, nauczyciel, od 15 lat

pracujący z dziećmi, młodzieżą i

dorosłymi



 DZIĘKUJEMY, że jesteście!

Mamy to ogromne szczęście nieustająco (współ)działać 
z mądrymi, wrażliwymi, młodymi ludźmi.

Wierzymy, że oto RAZEM rośniemy w siłę i sprawstwo 
i bardzo się cieszymy, że to właściwie dopiero początek naszej

wspólnej poMOC’owej przygody.





ul. Sienkiewicza 6a (biuro)

41-300 Dąbrowa Górnicza

 

ADRES POCZTOWY
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dopaminalaab@gmail.com.pl

ADRES E-MAIL

TELEFON

504 820 333




