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mederi = pomagać, zapobiegać, leczyć 

Adres:   e-mail: mederi@czd.pl 

Fundacja Mederi 

04-730 Warszawa 

Al. Dzieci Polskich 20 

tel.:(22) 111 00 36              

Sprawozdanie z działalności Fundacji MEDERI  

w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2017 

 

 W 2017 roku Fundacja MEDERI - pomóżmy dzieciom, jako organizacja pożytku 

publicznego, prowadziła podobnie jak w latach poprzednich, działalność diagnostyczno - 

terapeutyczną, środowiskową, szkoleniową i profilaktyczną. Zarząd i Rada Fundacji nadal 

sprawowały nadzór na zasadach wolontariatu i nie pobierały wynagrodzenia z tytułu 

kierownictwa organizacją. 

 Działalność diagnostyczno - terapeutyczna prowadzona była w ramach Warszawskiej 

Sieci Pomocy Dzieciom oraz w ramach współpracy z dzielnicą Śródmieście. Przez cały rok 

udzielano porad specjalistycznych psychologicznych, prawnych, spotkań 

psychoterapeutycznych i sesji terapii rodzin. Odbywały się także dwie grupy wsparcia – dla 

dzieci i dla osób dorosłych. Równolegle prowadzone były dyżury telefoniczne informacyjno – 

interwencyjne dla osób doznających przemocy, dla świadków przemocy, dla pracowników 

ochrony zdrowia, oświaty i innych służb społecznych. Celem poradnictwa było 

przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci, poprzez diagnozę i interwencję w przypadku 

podejrzenia o przemoc wobec dziecka, konsultacje specjalistyczne dla pracowników ochrony 

zdrowia związane z zespołem dziecka krzywdzonego i zapewnienie pomocy prawnej osobom 

dorosłym będącym świadkami i ofiarami przemocy w rodzinie. W sumie udzieliliśmy 

wsparcia 448 osobom. Działalność ta była finansowana z funduszy Miasta Stołecznego 

Warszawy oraz wpłat wynikających z odliczeń 1% od podatku dochodowego od osób 

fizycznych i darowizn.  W wyniku współpracy z Urzędem Miasta St. Warszawy, bazując na 

doświadczeniu z lat ubiegłych, zawarliśmy umowę trzyletnią na zapewnienie kompleksowej i 

interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą. 

Program ten rozpoczęliśmy w grudniu 2015 roku. 

mailto:mederi@czd.pl
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Ponadto na zlecenie m. st. Warszawy w 2017 roku Fundacja MEDERI prowadziła punkt 

nieodpłatnej pomocy prawnej w dzielnicy Żoliborz. W sumie udzielono porad prawnych 484 

osobom.  

 W ramach pracy środowiskowej Fundacja MEDERI przeprowadziła program rozwoju 

osobistego mam „PROM”. W programie uczestniczyło 38 osób. Program ten obejmował 

prowadzenie grupy rozwoju osobistego dla matek w tym warsztatów tematycznych, zajęć 

opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci, zajęć integracyjnych o charakterze kulturalnym, 

rekreacyjnym, sportowym lub okolicznościowym.  Celem tych zajęć było rozwijanie 

umiejętności opiekuńczo - wychowawczych i dostarczenie wiedzy potrzebnej w procesie 

wychowania, wzmocnienie więzi rodzinnych, zapobieganie przemocy wobec dzieci i 

kształtowanie prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym.   

  W ramach działalności profilaktycznej Fundacja MEDERI przeprowadziła autorski 

program profilaktyki pierwszorzędowej „Wielki Słoń” w przedszkolach na zlecenie Urzędu 

Dzielnicy Mokotowa m.st. Warszawy. Program składał się z zajęć z dziećmi w grupach, zajęć 

dla wychowawców i pracowników przedszkola oraz zajęć dla rodziców. W dzielnicy Mokotów 

w programie uczestniczyło 569 osób.  Fundacja MEDERI przeprowadziła także program 

profilaktyki uniwersalnej dla dzieci i młodzieży z wolskich szkół „Razem Lepiej” na zlecenie 

Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Program składał się z zajęć z dziećmi w grupach oraz 

konsultacji indywidualnych. W dzielnicy Wola uczestniczyło w programie 312 osób.  

 W ramach działalności szkoleniowej Fundacja MEDERI zorganizowała konferencję 

dotyczącą przeciwdziałania przemocy wobec dzieci we współpracy z Instytutem „Pomnik – 

Centrum Zdrowia Dziecka”. Konferencja przeznaczona była dla pracowników ochrony 

zdrowia. Fundacja MEDERI brała udział w kursie obowiązkowym dla lekarzy – wprowadzenie 

do specjalizacji w dziedzinie neurologii nt. Problem dziecka maltretowanego i FAS w praktyce 

neurologa dziecięcego. Ponadto Fundacja MEDERI przeprowadziła szkolenie dla 

pracowników ochrony zdrowia w Centrum Medycznym Damiana Holding Sp. z o.o. z zakresu 

przeciwdziałania przemocy. Celem tego szkolenia było rozpowszechnienie procedury 

„Niebieskie Karty”, poszerzenie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz działań 

mających na celu wczesną interwencję w rodzinie. 

Członkowie Fundacji brali również udział w zebraniach Komisji Dialogu Społecznego w 

Warszawie oraz w spotkaniach Zespołów Interdyscyplinarnych dzielnicy Wola i Wilanów oraz 
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Radzie ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Państwowej Agencji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych.  

Działalność dotycząca wolontariatu realizowana jest przez Fundację MEDERI poprzez 

nieodpłatną pracę Zarządu i Rady Fundacji, od początku jej istnienia, tj. od roku 2003. Ideę 

wolontariatu również realizujemy poprzez angażowanie studentów Uniwersytetu 

Warszawskiego i innych osób chętnych do pracy wolontariackiej. Trzynaście naszych 

konferencji, w których łącznie udział wzięło około 2800 osób, było obsługiwanych przez 

wolontariuszy związanych z Fundacją MEDERI. Korzystamy z pomocy wolontariuszy przy 

opracowywaniu naszych autorskich publikacji. Wolontariusze uczestniczą w realizacji naszych 

programów środowiskowych na terenie dzielnicy Wola, biorą udział w zabawach dla dzieci w 

czasie, kiedy ich mamy korzystają z grupy wsparcia. 

W ramach działalności gospodarczej Fundacja MEDERI przeprowadziła warsztaty 

szkoleniowe, konsultacje psychologiczne, psychoterapię długoterminową i sesje rodzinne 

terapeutyczne. 

Na rok 2018 planujemy kontynuowanie i rozszerzanie działalności, prowadzenie 

szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy i procedury „Niebieskie Karty”, programów 

profilaktycznych dla szkół i przedszkoli oraz działania profilaktyczne wobec małych dzieci, 

pracy środowiskowej dla rodzin potrzebujących wsparcia. Planujemy rozszerzenie 

działalności terapeutycznej w naszym lokalu przy ul. Złotej 7, jak również kontynuację 

współpracy z różnymi placówkami o profilu medycznym przy tworzeniu standardów 

postępowania w przypadku zespołu dziecka krzywdzonego. Dla wsparcia naszej działalności 

statutowej planujemy rozwinąć działalność gospodarczą w oparciu o model ekonomii 

społecznej na ul. Złotej 7. 
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Programy realizowane w roku 2017: 

1. Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i 

rodzinom dotkniętym przemocą (Sieć). Umowa nr PS/B/VI/1/6/10/515/2015-2018 z 

M. St. Warszawa z dn. 07.12.2015 r.  

 

2. Stop przemocy (Śródmieście). Umowa nr ŚRO/WSZ/B/VI/1/6/10/336/2017/471/1101 

z M. St. Warszawa z dnia 25.04.2017 r.  

 
3. Prowadzenie 18 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (na podstawie ustawy  z dnia 

5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Dz. U. z 

2015 r. poz. 1255 (NPP). Umowa nr PS/B/VI/3/1/405/2016 z M. St. Warszawą z dn. 

29.12.2016 r.  

 
4. „Wielki Słoń” – program profilaktyczny dla mokotowskich przedszkoli w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Umowa nr 

MOK/WSZ/B/VI/1/6/10/61/2017/GZ1137 z M. St. Warszawa Dzielnicą Mokotów z dn. 

13.04.2017 r. 

 
 

5. Program Rozwoju Osobistego Mam (PROM). Umowa nr 7/2017 z M. St. Warszawa – 

w zakresie przedmiotu działania Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola z dn. 

16.01.2017 r. 

 

6. Razem Lepiej (Wola). Umowa nr UD-XVII-WSZ-PU/B/VI/1/6/10/39/2017-703 z M. St. 

Warszawa z dn. 22.03.2017 r. 

 

 

 

 


