
 
Placówka: Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis-Edelman (Saska Kępa) 

Ścieżka profilaktyczno-edukacyjna wolontariatu rodzicielskiego badawcza 

Wymagania wstępne Studenci ostatnich lat lub absolwenci 
psychologii, pedagogiki i innych kierunków 
społecznych ukierunkowanych na pracę z 
rodziną 

Komunikatywność, otwartość, empatia, 
życzliwość, doświadczenia rodzicielskie 

Min. III rok studiów z zakresu nauk 
społecznych 

Czas trwania min. 8 miesięcy (340 godzin) min. 3 miesiące 3-4 miesiące (100 godzin) 

Zaangażowanie 
czasowe 

5 - 10 godzin tygodniowo 2-4 godziny tygodniowo 6-8 godzin raz w tygodniu 

Dyspozycyjność poniedziałek-piątek 8.00-18.00 i ewentualnie 
weekendy 

do uzgodnienia poniedziałek-piątek, godz. 9.00-17.00 

Zadania  udział w szkoleniach specjalistycznych 

 zapoznanie z obszarami działań programu 
profilaktycznego oraz innych projektów 
Centrum Dziecka i Rodziny 

 zapoznanie z systemem pomocy 
kierowanej do rodziców 

 zapoznanie z zasadami współpracy 
interdyscyplinarnej 

 prace organizacyjno- biurowe 

 udział w zajęciach grupowych dla dzieci, 
podczas trwania warsztatów i spotkań 
edukacyjnych dla rodziców 

 obserwacja zajęć warsztatowych i 
spotkań edukacyjnych dla rodziców, 

 samodzielne prowadzenie Aktywnego 
Poniedziałku, czyli czasu wspólnych 
zabaw dla rodziców i dzieci, 

 pomoc w organizacji oraz udział w 
konferencjach organizowanych przez 
Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, 

 współprowadzenie spotkań edukacyjnych 
dla rodziców dzieci w wieku 0-6 
(opcjonalnie). 

 odwiedzanie rodziny z małym dzieckiem 
raz w tygodniu,  

 towarzyszenie w codziennych 
obowiązkach,  

 spędzanie czasu z rodziną i dziećmi,  
wysłuchiwanie, wspieranie emocjonalnie,  
dzielenie się swoimi doświadczeniami 
rodzicielskimi,  

 wspieranie rodziny w integracji z 
najbliższym otoczeniem 

 Wsparcie działu przy przygotowaniu 
narzędzi badawczych oraz realizacji 
badań, 

 Wyszukiwanie danych, wsparcie przy 
analizie wyników badań, 

 Wsparcie przy przygotowywanie 
raportów z badań, 

 Prace biurowo-administracyjne 

 



 
Placówka: Centrum Pomocy Dzieciom (Bielany) 

Ścieżka animacyjna pomocy prawnej pomocy telefonicznej 

Wymagania wstępne Komunikatywność, otwartość, empatia, 
proaktywne nastawienie, kreatywność  

Studenci III-V roku prawa lub psychologii Absolwenci lub studenci III-V roku studiów 
psychologicznych lub kierunków pokrewnych 

Czas trwania Min. 4 miesiące (w sumie ok. 100 godzin) 10 miesięcy (w sumie ok. 100 godzin) 12 miesięcy (w sumie ok. 500 godzin) 

Zaangażowanie 
czasowe 

25 godzin w miesiącu 3 dyżury w miesiącu w wybrany dzień  Ok. 40 godzin w miesiącu w ramach dyżurów, 
szkoleń i zadań projektowych 

Dyspozycyjność poniedziałek-piątek, godz. 9.00-19.00 wtorek, środa, piątek – w godz. 9.30-13:30 Grafik dyżurów 7 dni w tygodniu: 
poranny: 11.30-15.30 
popołudniowy: 14.30-18.30 
wieczorny: 17.30-22.30 

Zadania  Informowanie o działaniach i ofercie 
Centrum Pomocy Dzieciom (rodziców i 
dzieci), 

 Zarządzanie poczekalnią (przygotowanie 
napojów, miejsca dla dziecka itp.), 

 Oprowadzanie po placówce, 

 Rozmowa z rodzicem, 

 Zabawa i rozmowa z dzieckiem, 

 Wsparcie przy przygotowaniu i realizacji 
grup terapeutycznych i 
psychoedukacyjnych, 

 Wsparcie działań sekretariatu 

 Udzielanie informacji mailowych na temat 
ochrony prawnej dziecka ofiary 
przestępstwa, 

 Towarzyszenie klientom w sądzie, 

 Wspieranie dziecka przed przesłuchaniem 
w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań w CPD, 

 Zadania zlecane przez dział prawny, 

 Udział w szkoleniach specjalistycznych, 

 Wypełnienie zadań ścieżki animacyjnej w 
wymiarze 10 godzin 

 Udzielanie pomocy telefonicznej klientom 
Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 
116 111, 

 Udział w szkoleniach specjalistycznych 
(ok. 90 godzin) 

 Wsparcie działań Fundacji Dajemy 
Dzieciom Siłę poprzez udział w 
organizowanych przez nią wydarzeniach 

 Wypełnienie zadań ścieżki animacyjnej w 
wymiarze 20 godzin 

 

 

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa  

 


