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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

SPECJALISTYCZNEJ PORADNI RODZINNEJ 

ZA 2013 ROK. 
 

 

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer miasta Warszawy działa na terenie 

Dzielnicy Wawer od września 2002 roku. 

Podstawowym celem działalności Poradni jest prowadzenie specjalistycznego poradnictwa 

rodzinnego. 

Misją Poradni jest wspieranie rodziny oraz jej członków poprzez zapewnienie 

specjalistycznej pomocy psychologicznej. 

Wizją Poradni jest prężnie działający Zespół profesjonalistów posiadających specjalistyczne 

certyfikaty. Poradnia w naszej wizji mieści się w budynku gwarantującym komfort, 

bezpieczeństwo, dyskrecję i anonimowość wszystkim osobom korzystającym ze 

świadczonych usług. Jest to miejsce w którym rodziny dostają nieodpłatną i szybka pomoc 

dopasowaną do ich indywidualnych potrzeb. Nad sprawnym działaniem Poradni czuwają 

pracownicy administracyjno – finansowi. 

Realizacja zadań statutowych ma na celu pomoc osobom zgłaszającym się do Poradni w 

poradzeniu sobie z kryzysem w rodzinie oraz poza rodziną, wspomaganie i rozwijanie ich 

zasobów poznawczych oraz emocjonalnych niezbędnych do efektywnego i 

satysfakcjonującego pełnienia ról życiowych, a także pomoc w rozwiązaniu problemów 

osobistych. 

 

W trakcie całorocznej działalności poradni zespół współpracował z wieloma instytucjami.  

 

 

I. AKTY PRAWNE STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO 

DZIAŁALNOŚCI SPECJALISTYCZNEJ PORADNI 

RODZINNEJ DZIELNICY WAWER M. ST. 

WARSZAWY 
 

 

                                            Uchwała Nr XXXVIII/888/2004        

                                                    Rady m.st. Warszawy  

                                                 z dnia 30 września 2004 r 

 
W sprawie ujednolicenia nazw specjalistycznych Poradni rodzinnych m.st. Warszawy oraz 

nadania im statutów.  Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, 

zwana dalej „Poradnią”, działa na podstawie: 

 

1. Ustawy z dn. 5 VI 1998 r o samorządzie powiatowym 

    [ Dz.U. z 2001 r. Nr. 142 poz. 1592 z póżn. zm.] 

2. Ustawy z dn.15 III 2002 r o ustroju miasta stołecznego Warszawy 
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    [ Dz. U. Nr 41, poz. 361 z póżn. zm.] 

3. Ustawy z dn. 21 XI 2008 r o pracownikach samorządowych [Dz. U. Nr 223 poz. 1458, z 

późn. zm.] 

4. Ustawy z dn. 26 XI 1998 r o finansach publicznych 

     [ Dz. U. 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póżn. zm.] 

5. Ustawy z dn. 12 III 2004 r. o pomocy społecznej 

     [ Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ] 

6. Ustawy z dn.29 VII 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie [Dz. U. Nr 180, poz. 

1493, z późn. zm.] 

7. Ustawy z dn. 19 VIII 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego [Dz. U. z 2011 r. Nr 231, 

poz.1375, z późn. zm.] 

8. Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 13 IX 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej 

Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” 

9. Ustawy z dn. 29 VIII 1997 r. o ochronie danych osobowych [Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 

926, ostatnie zm. Dz. U. z 2011 r. Nr 230 poz. 1371] 

10. Załączonego statutu Poradni [zał. nr 1] 

 

 

II. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ 

SPECJALISTYCZNĄ PORADNIĘ RODZINNĄ. 
  

 

Poradnia realizuje swoje cele statutowe poprzez: 

 

1. Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne dla dorosłych, młodzieży i dzieci w tym 

wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

diagnozę psychologiczną, 

2. Psychoterapię indywidualną i grupową dorosłych, młodzieży i dzieci w tym 

wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

3. Mediacje rodzinne, 

4. Psychoterapię rodzinną i małżeńską, 

5. Tworzenie grup samopomocowych i grup wsparcia, 

6. Działalność informacyjną i psychoedukacyjną, 

7. Prowadzenie form doskonalenia i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla osób 

działających w obszarze pomocy dziecku i rodzinie. 

 

 

III. KADRA 
 

 

 W 2013 roku w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej było zatrudnionych trzech 

pracowników administracyjnych (dyrektor, główna księgowa i od grudnia 2013 r.  sekretarka  

- 3 etaty).  

Merytoryczny zespół poradni stanowią psycholodzy i psychoterapeuci. Razem w zespole 

zatrudnionych jest 16 osób ( w tym dwie osoby na urlopie wychowawczym). W podziale na 

etaty jest to 6 i 5/8 etatów  merytorycznych. 

Podsumowując Poradnia zatrudnia 19 osób w ramach 9 i 5/8 etatów 

Na początku 2013 roku zmarła nasza długoletnia koleżanka. Była psychologiem 

pracującym w naszej Poradni od początku jej powstania. 
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Ponadto, w ciągu roku z pracy odeszła jedna osoba. Na wolne półtora etatu zostało 

zatrudnionych troje nowych pracowników. 

 

 

KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW: 

 
Cały rok pracownicy Poradni podnosili kwalifikacje kontynuując własne szkolenia: w 

Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, w Ośrodkach Terapii Systemowej Rodzin i Par w 

Krakowie  i Warszawie. Pragnę podkreślić, że są to szkolenia trwające co najmniej cztery 

lata, zakończone pracą pisemną, najczęściej przedstawiającą proces terapii  indywidualnej 

(dwa przypadki terapii udanej, jeden przypadek terapii nieudanej) lub psychoterapii grupowej, 

oraz egzaminem ustnym dotyczącym tych procesów. Na zakończenie długoletniego szkolenia 

oraz egzaminu przed komisją otrzymuje się certyfikat psychoterapeuty. 

Część pracowników ukończyła szkolenia i jest w trakcie przygotowywania się do 

uzyskania certyfikatu. W specjalistycznych szkoleniach psychologów dostępne są certyfikaty 

psychoterapeutów wystawiane przez duże ośrodki szkoleniowe z poszczególnych kierunków 

terapeutycznych (psychoanaliza, podejście systemowe, poznawczo – behawioralne, 

psychodynamiczne,  Gestalt)  oraz przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie 

Towarzystwo Psychiatryczne. 

 

W ramach podnoszenia kwalifikacji prawie wszyscy uczestniczyli w poniżej 

wymienionych konferencjach, seminariach i warsztatach: 

 

- X konferencja naukowa organizowana przez Instytut Grupowej Analizy Rasztów: „Modele 

pracy grupowo analitycznej – jedna metoda różne doświadczenia”; 

- szkolenie „Bez klapsa”, organizowane przez Fundację Dzieci Niczyje (w szkoleniu 

uczestniczyła koordynatorka programu „Dobry Rodzic - Dobry Start”); 

- konferencja organizowana przez Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne: „Perspektywy  

Winnicotowskie”; 

- szkolenie „Rozmowa z osobą stosującą przemoc”, organizowane przez Niebieską Linię; 

- konferencja „Przemoc wobec dzieci” organizowana przez Fundację Mederi – CZD; 

- „Mediacje rodzinne” - szkolenie zorganizowane przez Polskie Centrum Mediacji; 

- konferencja „Trudności rodzicielstwa”, organizowana przez Polskie Towarzystwo 

Psychologiczne; 

- seminarium szkoleniowe: „Etyczne i prawne aspekty zawodu psychologa i psychoterapeuty” 

organizowane przez Kancelarię Prawną Lex Medi; 

-  „Być Mamą” organizowane przez Fundację Dzieci Niczyje; 

- „Rozwój psychoseksualny dzieci”, organizowane przez Fundację Dzieci Niczyje; 

- „Interwencja Kryzysowa” , warsztat organizowany przez Instytut Analizy Grupowej 

Rasztów; 

- psycholog pracująca w naszej Poradni, realizująca program „Dobry Rodzic-Dobry Start”, 

uczestniczyła również w warsztatach i spotkaniach superwizyjnych organizowanych przez 

Fundację Dzieci Niczyje; 

- ponadto, jeden pracownik Poradni uczestniczył przez cały rok w zebraniach 

Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Dzielnicy Wawer.  

Cały merytoryczny Zespół Poradni regularnie uczestniczy w zajęciach superwizji  

prowadzonych przez certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa 

Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.  
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IV.  STRUKTURA ORGANIZACYJNA       

SPECJALISTYCZNEJ PORADNII RODZINNEJ  
 

 

Zespół Poradni dzieli się na trzy zespoły:  

 

• Zespół prowadzący diagnozę i psychoterapię indywidualną oraz grupową osób 

dorosłych; 

• Zespół prowadzący diagnozę, psychoterapię indywidualną i grupową dzieci i 

młodzieży; 

• Zespół prowadzący diagnozę oraz psychoterapię rodzin i par. 

• Warsztaty prowadzi cały zespół poradni. 

 

 
DYREKTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ZESPÓŁ 

PSYCHOTERAPII 

DOROSŁYCH 
 

(5 osób – 

3 etaty) 

 
ZESPÓŁ 

PSYCHOTERAPII 
DZIECI I 

MŁODZIEŻY 
 

(8 osób – 2,5/8 

etatu ) 

 
ZESPÓŁ 

PSYCHOTERAPII 
RODZIN I PAR 

 

 
(3 osoby – 1 etat ) 

 

GŁÓWNY 

KSIĘGOWY 

 

 

(1 osoba) 

 

SEKRETARKA 

 

 

 

(1 osoba) 

 

 

V. POMOC PSYCHOLOGICZNA W 

SPECJALISTYCZNEJ PORADNI RODZINNEJ 
 

 

Zespół Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w 2013 roku zrealizował następujące 

zadania: 
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z zakresu psychoterapii indywidualnej: 

 

• działalność informacyjno-edukacyjną dotyczącą oferty programowej Poradni  a 

także innych placówek; 

• konsultacje mające na celu wstępną diagnozę problemową i osobowościową 

dorosłych osób zgłaszających się do Poradni (dominujące problemy dotyczyły 

budowania i utrzymywania więzi w bliskich związkach, u podłoża tych problemów 

leżą bardzo często zaburzenia depresyjne, lękowe i zaburzenia osobowościowe 

zgłaszających się osób.); 

•  psychoterapię indywidualną krótkoterminową dla osób znajdujących się w nagłym 

kryzysie rodzinnym, związanym m.in. z nagłą utratą bliskich (śmierć bliskiej osoby, 

rozwód, utrata pracy - ok. 10% osób dorosłych będących w terapii); 

• psychoterapię indywidualną długoterminową dla osób wymagających   

przepracowania wielu problemów emocjonalnych i osobowościowych (zaburzenia 

borderline, depresyjne, lękowe, psychosomatyczne - ok. 60% osób dorosłych 

będących w terapii); 

• diagnozę psychologiczną dzieci i młodzieży (częste diagnozy: fobia szkolna, 

zaburzenia autoagresywne, załamania rozwojowe. Daje się zauważyć związek 

problemów młodzieży z trudnościami rodzinnymi m.in. konflikty rodzinne, 

nadużywanie alkoholu, rozpad rodziny, głębsze trudności emocjonalne rodziców); 

• psychoterapię indywidualną dla dzieci i młodzieży - pomoc w przepracowaniu 

problemów osobistych, rodzinnych i szkolnych. Problemy, wokół których koncentruje 

się praca terapeutyczna to   tiki, myśli samobójcze, częściowy mutyzm, zaburzenia 

jedzenia , załamania związane z rozwodem, śmiercią jednego z rodziców; 

• poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców zgłaszających  problemy 

wychowawcze (dotyczące m.in. wyznaczania granic, poznawania emocji swoich i 

dziecka, bliskości, wyznaczania i egzekwowania zadań i obowiązków, zachęcania do 

współpracy).  Osobnym problemem jest trudność w rozpoznawaniu i radzeniu sobie z 

uczuciami złości swoimi i dziecka oraz z zachowaniami agresywnymi (ok. 10% osób 

dorosłych będących w terapii); 

• terapię wsparcia dla osób przewlekle chorych i ich rodzin (około 5 % osób 

dorosłych będących w terapii). 

 

z zakresu psychoterapii systemowej (spotkania par i rodzin odbywają się co dwa tygodnie, 

w przypadku niektórych rodzin, co trzy. Terapię prowadzi dwójka terapeutów. Spotkanie trwa 

1,5 h , każdorazowo terapeuci przygotowują się do sesji  a potem omawiają materiał 

pojawiający się w czasie spotkania terapeutycznego ), 

 

• konsultacje dla par (konflikty, trudności seksualne, trudności w utrzymywaniu 

bliskości, problemy w komunikacji, kryzysy rozwojowe związane z etapem rozwoju 

związku); 

• konsultacje dla rodzin (konflikty, trudności w utrzymywaniu bliskości, problemy w 

komunikacji, kryzysy rozwojowe związane z cyklem życia rodziny, trudności 

wychowawcze); 

• długo- i krótkoterminową psychoterapię par; 

• długo- i krótkoterminową psychoterapię rodzin. 
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z zakresu psychoterapii grupowej : 

 

• zajęcia grupowe stymulujące poziom gotowości szkolnej z elementami integracji 

sensorycznej dla chłopców i dziewczynek (osobne grupy). W grupie z elementami 

integracji sensorycznej uczestniczyły dzieci siedmio- i ośmioletnie, mające problemy 

z koncentracją uwagi, zaburzoną lateralizację, nadpobudliwość. W edycji jesiennej 

prowadzone były dwie grupy. Łącznie we wszystkich grupach uczestniczyło 15 dzieci. 

Rozpoczęcie zajęć z każdą grupą poprzedzało spotkanie z rodzicami. Osoba 

prowadząca omawiała kontrakt i odpowiadała na pytania. Po zakończeniu grupy, na 

kolejnym spotkaniu z rodzicami omawiano ćwiczenia do pracy w domu, rezultaty lub 

ich brak, proponowano ewentualną dalszą psychoterapię indywidualną lub grupową. 

• grupa dla mam i ich dzieci od 0 do 1,5 roku życia - grupa spotykała się w okresie 

XI 2013 – I 2014. W grupie uczestniczyły cztery mamy z czwórką dzieci. Celem 

grupy było wzmocnienie więzi matek z dziećmi, zapoznanie się z rozwojem dzieci, 

nabycie umiejętności obserwacji dziecka, rozpoznawania jego stanów emocjonalnych, 

potrzeb i poznawanie własnych zasobów rodzicielskich. 

• grupę terapeutyczną dla dorosłych  -  dwuletnia grupa terapeutyczna dla dorosłych 

prowadzona zgodnie z założeniami analizy grupowej (praca pod stałą superwizją 

szkoleniową, po uprzednich konsultacjach kwalifikujących uczestników do grupy). Jej 

celem było przepracowanie problemów uczestników w kontekście rozwijającego się 

procesu grupowego, podczas którego można wyróżnić następujące etapy i osiągnięcia 

grupy takie jak: budowanie zaufania, wypracowywanie wewnętrznych granic, 

idealizacji, dewaluacji, indywiduacji, przepracowywanie depresyjności i poczuć winy, 

dojrzałej współpracy, oraz przepracowywania uczuć związanych z rozstaniem i 

żałoby).  

W grupie uczestniczyło 8 osób – jest to zalecana liczba uczestników w tego typu 

grupach. Sesja grupowa trwa 1,5 godziny , spotkania odbywały się 1x w tygodniu, 

uczestnicy byli kwalifikowani do grupy po konsultacjach. Grupę prowadziła 1 osoba. 

 

z zakresu psychoedukacji: 

 

• warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców (odbyły się dwa warsztaty po 

12 bloków tematycznych każdy, oprócz tego przeprowadzony został weekendowy – 

dwudniowy warsztat, warsztaty prowadziły dwie osoby, warsztaty realizowane były 

wg programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców” autorstwa Faber i Mazlish).  

Zakres tematyczny warsztatów koncentrował się wokół takich zagadnień jak: sposoby 

wyznaczania granic, rozpoznawania emocji swoich i dziecka , adekwatnego 

reagowania, sposobów budowania bliskości, wyznaczania i egzekwowania zadań i 

obowiązków, zachęcania do współpracy, 

• warsztaty integracyjne dla młodzieży w Liceum im. J. Wybickiego w Falenicy. 

Ponieważ jako problem zgłoszono trudności w komunikacji, w trakcie warsztatu 

prowadzone były ćwiczenia poprawiające komunikację i spójność grupy. Program 

warsztatów objął 4 pierwsze klasy licealne. Warsztaty prowadził cały zespół Poradni. 

W poszczególnych grupach jako uczestnicy brali również udział wychowawcy klas. 

• warsztaty zastępowania agresji w gimnazjum  nr 101 w Falenicy, wg. programu: 

Trening Zastępowania Agresji –A. Goldstein , Barry Glick , John Gibbs . W 2013 



8 

 

roku warsztaty prowadzone były jako kontynuacja warsztatów z 2012 roku i trwały do 

końca lutego 2013 roku. Od października do grudnia 2013 roku prowadzone były dwie 

kolejne grupy (I klasy).  Warsztaty prowadziły dwie osoby.   

• W ramach zebrania z rodzicami w Szkole Podstawowej na ul. Poezji odbyło się 

spotkanie z psychologiem SPR. Spotkanie odbyło się na wniosek szkoły/nauczycieli, 

w związku z trudnościami adaptacyjnymi sześciolatków z I klas. Rodzicom 

zaproponowano udział w treningach umiejętności rodzicielskich w naszej Poradni i 

skompletowano listę chętnych na w/w. warsztat. 

• Warsztaty umiejętności wychowawczych zostały poddane ewaluacji przydatności, 

przeprowadzono także ocenę prowadzących. Ewaluacje wykazały spełnienie 

oczekiwań uczestników w 5 -punktowej skali (średnia 4,7 w pięcio- stopniowej skali). 

Uwagi osób uczestniczących dotyczyły zwiększenia liczby ćwiczeń i scenek 

trenowanych w czasie warsztatu. Ewaluacja miała postać anonimowej ankiety 

opracowanej przez prowadzących. 

 

W 2013 roku Poradnia realizowała program „Dobry Rodzic-Dobry Start”, 

kontynuując działalność  na tym polu z poprzedniego roku.  W Poradni przyjmowaliśmy 

rodziców i ich małe dzieci (od 0 do 3 lat).  Wymieniony powyżej program to program 

profilaktyczny. Przeznaczony jest dla osób, które planują lub spodziewają się dziecka i dla 

rodziców, którzy już mają małe dzieci. Często rodzice mają wiele pytań, niepokoją się o 

dziecko, zastanawiają się, czy to, co robią, służy dziecku, czy dobrze odczytują jego 

pozawerbalne sygnały, czy dziecko dobrze się rozwija, czy są dobrymi rodzicami. Rodzice i 

ich dziecko przychodzą razem na spotkanie z psychologiem. Mogą obserwować dziecko, 

poznawać jego odrębność, uczyć się, jak ważne jest już w tak wczesnym okresie 

rozpoznawanie różnych umiejętności dziecka a także przypisywanie im pozytywnego 

znaczenia. 

Poradnia bierze aktywny udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Wawer. Pracownik 

(psychoterapeuta) Poradni, który został oddelegowany do pracy w Zespole, w minionym roku 

realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (Dz.U. z 20 września 2005 r.) Uczestniczył w 15 spotkaniach w zespole 

interdyscyplinarnym i grupach roboczych.  

W związku z obsługą działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Poradnia ponosi dodatkowe 

koszty; są to koszty osobowe (dotyczy dwóch dwu -, trzygodzinnych zebrań w miesiącu). 

Oprócz wymienionych warsztatów, treningów i zebrań przez cały rok w Poradni 

odbywały się konsultacje, psychoterapia indywidualna dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Raz 

w tygodniu cały Zespół merytoryczny Poradni uczestniczył w superwizji lub zebraniach 

klinicznych.                          

 

 

VI. Usługi udzielone przez Specjalistyczną Poradnię 

Rodzinną w 2013 roku. 
 

 
W minionym roku z różnych usług Specjalistycznej Poradni Rodzinnej skorzystało 

1328 osób, w tym pierwszy raz  668. 

  2013 rok był rokiem  bardzo trudnym ponieważ zespół merytoryczny poradni musiał 

w większości przejąć zadania prowadzenia sekretariatu  (odbierał telefony , zapisywał 
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terminy wizyt, odwoływał osoby w przypadku choroby terapeuty, pisał zaświadczenia, 

prowadził rejestr osób oczekujących na konsultację i terapię , grafik pracy i inne).   

Dlatego też w sprawozdaniu w usługach telefonicznych i liczbie osób oprócz usług 

poradnictwa telefonicznego uwzględniliśmy też usługi informacyjne  oraz związane z 

zapisywaniem  i odwoływaniem osób korzystających z naszej oferty. 

 

TABELA 1 
FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ W LICZBACH 

 

FORMA POMOCY 
LICZBA 

SESJI 

LICZBA 

OSÓB 
WAWER 

INNE 

DZIELNICE 

LICZBA 

USŁUG 

PORADNICTWO 

WYCHOWAWCZE DLA 

RODZICÓW 
250 79 61 18 336 

TERAPIA INDYWID. 

OSOBY DOROSŁE 
2917 223 112 111 3880 

TERAPIA GRUPOWA 

OSOBY DOROSŁE 
45 8 6 2 619 

TERAPIA 

INDYWIDUALNA DZIECI 

I MŁODZIEŻ 
1159 80 62 18 1494 

TERAPIA GRUPOWA 

DZIECI I MŁODZIEŻ 
24 15 15 0 360 

TERAPIA PAR 695 136 36 100 3127 

TERAPIA RODZIN 130 40 25 15 1016 

GRUPY 

PSYCHOEDUKACYJNE I 

WARSZTATY 
168 198 195 3 2626 

ZESPÓŁ 

INTERDYSCYPLINARNY 

I GRUPY ROBOCZE 
28 68 68 0 28 

DYŻUR 44 19 13 6 60 

 

ŁĄCZNIE 5460     866 593 273 13546 

USŁUGI TELEFONICZNE I 

INFORMACYJNE 
 

462 
(Porady 

telefoniczne) 

  
  1779 
(Porady, 
zapisy, 

informacje) 

ŁĄCZNIE  1328   15325 
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TABELA 2 

 

RODZINY ZE SZCZEGÓLNYMI TRUDNOŚCIAMI KORZYSTAJĄCE Z 

POMOCY PORADNI  

 

Psychoterapia rodzinna  

Rodziny adopcyjne 3 

Rodziny zastępcze 3 

Rodziny doświadczające przemocy 57   

 

   

Poniżej znajdują się wykresy przedstawiające dynamikę wybranych danych. 

 

Uwzględniono w nich liczbę przyjętych  osób, ilość zarejestrowanych pierwszorazowych 

osób w roku, a także zrealizowanych usług na przestrzeni lat 2010 – 2013. 

 

 

WYKRES 1 
 

 
 
ROK 2010 2011 2012 2013 
PACJENCI PIERWSZORAZOWI 554 684 592 668 
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WYKRES 2 

 

 
 
ROK 2010 2011 2012 2013 
LICZBA PACJENTÓW 699 843 762 866 

 

 

WYKRES 3 

 

 
 

ROK 2010 2011 2012 2013 

USŁUGI 9957 10925 12941 13546 
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VII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI 
 

 

W 2013 roku zespół Poradni współpracował z wieloma instytucjami, organizacjami w 

związku z realizowanymi wspólnie programami. 

• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy; 

• Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnic m.st. Warszawy; 

• Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy; 

• Specjalistyczne Poradnie Rodzinne Dzielnic Bemowo i Bielany m.st. Warszawy; 

• Specjalistyczna Poradnia Przeciwdziałania Przemocy m.st. Warszawy; 

• Centrum Zdrowia Dziecka; 

• Poradnie Zdrowia Psychicznego; 

• Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy; 

• Kuratorzy; 

• Szkoły; 

• Przedszkola; 

• Fundacja „Dzieci Niczyje”; 

 

 

VIII.  SUKCESY I PORAŻKI 
 

 

KONFERENCJA 

Zespół Poradni uczestniczył w X Konferencji Naukowej organizowanej przez Instytut 

Analizy Grupowej „Rasztów” z okazji 50 lat jego istnienia. Zostaliśmy na nią zaproszeni jako 

jedyna ze wszystkich Specjalistycznych Poradni Rodzinnych w Warszawie Nasze wystąpienie 

składało się z trzech części: posterowej, referatu pt.:  „Wpływ myśli rasztowskiej na charakter 

pracy w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Wawrze”. Oprócz nas zostały zaproszone 

także trzy inne placówki w Warszawie: Oddział dzienny Centrum Psychoterapii, Oddział 

Zaburzeń Leczenia Zaburzeń Newicowych w Komorowie i Poradnia zdrowia Psychicznego 

Szpitala Wolskiego. Warto zwrócić uwagę, że nasza działalność różni się od działalności 

placówek zdrowia tym, że w ofercie Poradni jest  objęcie pomocą psychologiczną całej 

rodziny, warsztaty umiejętności wychowawczych, programy dla młodych rodziców 

zwiększające ich kompetencję rodzicielskie, warsztaty integracyjne dla uczniów wawerskich 

szkół, współpraca z miejscowymi Domami Dziecka, a także inne działania prorodzinne. 

W ramach dalszej współpracy z Instytutem Poradnia uczestniczyć będzie w programie 

badawczym Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów” nad skutecznością analizy grupowej jako 

metody psychoterapeutycznej. Udział Poradni w programie badawczym związany jest z 

badaniem nowo powstającej grupy od rozpoczęcia do jej zakończenia. 
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SZKOLENIA I ROZWÓJ 

Cennym doświadczeniem był udział zespołu w seminarium szkoleniowym: „Etyczne i 

prawne aspekty zawodu psychologa i psychoterapeuty”  związanym z tajemnicą zawodową, 

organizowanym przez Kancelarię Prawną Lex Medi. Seminarium było odpowiedzią na 

wątpliwości pracowników Poradni wynikające z różnych regulacji prawnych, często 

wykluczających się nawzajem, dotyczących przede wszystkim ochrony danych osobowych i 

tajemnicy zawodowej. I tak ustawa o przeciwdziałaniu przemocy i o niebieskich kartach 

obliguje  zespół Poradni do zgłaszania tych spraw do sądu rodzinnego lub do prokuratury, co 

jednocześnie narusza tajemnicę zawodową, a tym samym poczucie bezpieczeństwa osób, 

które zwracają się do nas po pomoc. To, że szkolenie przeprowadzone było w Poradni, że 

było ściśle związane z naszą pracą i z zadaniami placówki pozwoliło przyjrzeć się tym 

zagadnieniom w bardzo szczegółowy sposób oparty na konkretnych przykładach. 

Tegoroczną innowacją było wprowadzenie regularnych dyskusji w czasie zebrań 

zespołu na temat tekstów merytorycznie związanych z pracą psychoterapeuty. Jedna z osób 

jest odpowiedzialna za wybór tekstu , zaś cały zespół ma możliwość zapoznania się z 

wybranym tekstem i przedyskutowania pojawiających się w nim zagadnień. 

 

 

CERTYFIKATY I REKOMENDACJA PTP 

Na zakończenie powyższych rozważań dotyczących rozwoju naszej Poradni, pragnę 

powiedzieć, że w zespole mamy cztery osoby posiadające certyfikat psychoterapeuty,  jedna 

osoba jest tuż przed obroną doktoratu, 4 osoby ukończyły duże szkolenia i są przed 

egzaminem certyfikacyjnym. Pozostali pracownicy są w trakcie dużych szkoleń. 

Profesjonalizm zespołu pozwala  na ubieganie się o rekomendację Poradni przez Polskie 

Towarzystwo  Psychologiczne jako miejsca do odbywania  praktyk i staży. 

 

 

PODWYŻKA 

Wciąż aktualnym  jest temat  braku podwyżek od 2009 roku (była to jedyna podwyżka 

w 12-letniej działalności Poradni). W większości przypadków brak podwyżek pensji jest 

powodem odchodzenia wykształconych pracowników do innych placówek. Dlatego też w 

planie mamy staranie się o zwiększenie wynagrodzeń. 

 

 

INNOWACJE 

W związku z długą listą osób oczekujących na konsultację i terapię podjęliśmy 

decyzję  o zwiększonej liczbie  godzin konsultacyjnych, mamy także w planie rozpoczęcie 

krótkoterminowej terapii grupowej. Będziemy się przyglądać,  czy takie rozwiązania pozwolą 

w krótszym czasie pomóc większej liczbie osób. 

 

 

WARSZTATY 

W związku z prowadzonymi warsztatami    zastępowania agresji prowadzonymi w 

2012 roku, otrzymaliśmy list, w którym zawarta była informacja o zmniejszeniu się 

agresywnych zachowań wśród uczniów gimnazjum. W związku z powyższym poproszono 

nas o kontynuację tych warsztatów 2013 roku. 
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Załącznik Nr 3  

do uchwały Nr XXXVIII/888/2004 

Rady m.st. Warszawy 

z dnia 30 września 2004 r. 

 

Statut Specjalistycznej Poradni Rodzinnej 

Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy  
 

§ 1 

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, zwana dalej 

„Poradnią”, działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, 

poz. 1592 z późn. zm.), 

2) ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, 

poz. 361 z późn. zm.), 

3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, 

poz. 148 z późn. zm.), 

4) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. 

zm.), 

5) niniejszego statutu. 

§ 2 

Poradnia jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy działającą na terenie Warszawy. 

§ 3 

Celem działania Poradni jest prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego 

w zakresie działań psychologicznych, pedagogicznych i prawnych oraz terapii rodzinnej. 

§ 4 

Poradnia realizuje swoje cele statutowe poprzez: 

1) poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne dla dorosłych, młodzieży i dzieci 

w tym wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

2) diagnozę psychologiczną, 

3) terapię indywidualną i grupową dorosłych, młodzieży i dzieci w tym wychowanków 

placówek opiekuńczo – wychowawczych, 

4) mediacje rodzinne, 

5) psychoterapię rodzinną i małżeńską, 

6) tworzenie grup samopomocowych i grup wsparcia, 

7) działalność informacyjną i psychoedukacyjną, 

8) prowadzenie form doskonalenia i wsparcia psychologiczno – pedagogicznego dla osób 

działających w obszarze pomocy dziecku i rodzinie. 

§ 5 

W realizacji zadań Poradnia współdziała z organami administracji rządowej, samorządowej, 

stowarzyszeniami, fundacjami, związkami wyznaniowymi oraz innymi podmiotami 

działającymi na rzecz rodziny wymagającej wsparcia. 
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§ 6 

Poradnia jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. 

§ 7 

Miasto Stołeczne Warszawa zapewnia środki finansowe na realizację zadań Poradni, 

zabezpiecza warunki ich realizacji, niezbędną infrastrukturę oraz środki na jej utrzymanie 

i wynagrodzenia dla pracowników do wysokości planu finansowego. 

§ 8 

W Poradni może być tworzony środek specjalny. 

§ 9 

1) Poradnią kieruje Dyrektor. 

2) Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent m.st. Warszawy. 

3) Dyrektor kieruje Poradnią przy pomocy głównego księgowego. 

4) Poradnia jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do zatrudnionych 

w Poradni pracowników.  

§ 10 

Dyrektor Poradni składa Prezydentowi m.st. Warszawy – po zaopiniowaniu przez Radę 

Dzielnicy  - coroczne sprawozdanie z działalności Poradni. 

§ 11 

Szczegółową organizację pracy Poradni określa Regulamin Organizacyjny nadany przez 

Prezydenta m.st. Warszawy. 

§ 12 

Nadzór nad działalnością Poradni sprawuje Biuro Polityki Społecznej Urzędu 

m.st. Warszawy. 

  

 

 

 


