Warszawa 22.06.2021

Rekomendacje dla Branżowej Komisji Dialogi Społecznego ds. Dzieci, Młodzieży i Rodziny
dotyczącej Klubów dla Rodzin na terenie m. st. Warszawy

Rekomendacje opracowane na podstawie badania ewaluacyjnego "Rola Klubów dla Rodzin, jako
element systemu wsparcia dla rodzin z małymi dziećmi - badanie efektywności działań Klubów"
przeprowadzonego 25 maja- 31 maja 2021 r., na próbie 20 Klubów dla Rodzin, z terenu Warszawy.

Warszawskie Kluby dla Rodzin tworzą warunki do wsparcia i rozwoju dla rodzin z dziećmi i oczekujących
na dziecko z terenu Warszawy. Oferta Klubów jest zróżnicowana i adresowana do najmłodszych w
wieku 0-6 lat, ich rodziców, opiekunów, ale również do profesjonalistów.
Kluby dla Rodzin to miejsca przyjazne rodzinom, to bezpieczna przestrzeń, w której poznać można
osoby w takiej samej sytuacji życiowej i spędzić z nimi czas. Są to miejsca dające możliwość wymiany
doświadczeń, spostrzeżeń, gdzie można otrzymać pomoc, oferują również szkolenia dla specjalistów.
Kluby pracują interwencyjnie, wsparciowo oraz edukacyjnie. Zahaczone są w lokalnych systemach
wsparcia. Praca z rodzinami oparta jest na więzi, zaufaniu, poczuciu bezpieczeństwa. Działania
podejmowane w Klubach, są czynnikami chroniącymi dla konkretnej, dobrze określonej grupy
odbiorców, co stanowi ważny element systemu pomocowego, w myśl nowoczesnych założeń
profilaktyki. Wykwalifikowana kadra, wspiera rodziny w kryzysie, przekazuje wiedzę, pomaga
rozwiązywać problemy wychowawcze. Pomaga najmłodszym rozwijać się, ale też przygotować do
wkraczania w kolejne etapy życia, jak np. pójście do przedszkola. W razie potrzeby, potrafi
przekierować do odpowiedniego miejsca.

Respondenci wskazali na większą potrzebę działań promujących idee Klubów wśród
mieszkańców Warszawy i specjalistów pracujących z rodziną z małym dzieckiem.
Ze względu na różnego rodzaju trudności, z jakimi mieszkańcy Warszawy zgłaszają się do Klubów
oraz specyficzny moment życiowy (narodziny dziecka, kryzys życiowy- najczęściej
wymieniane przez respondentów), ważne jest by osoby je prowadzące, dbały o wysoki poziom
merytoryczny odbywających się zajęć i konsultacji. Aby zatrudnieni fachowcy mieli odpowiednie
wykształcenie, ukończone adekwatne kursy i szkolenia, korzystali z superwizji. Warto również, by
utrzymywały kontakt z podobnymi placówkami oraz instytucjami aby możliwe było przekierowanie
rodziny do miejsca gdzie może uzyskać odpowiednią dla siebie pomoc w sytuacji kryzysu.

Na podstawie zebranych w badaniu doświadczeń koordynatorów Klubów, wydaje się cenne, aby
otwierając Klub zadbać o odpowiedni lokal, spójną ofertę, doświadczoną kadrę, dostosowanie oferty

do realnych potrzeb odbiorców, jasne zasady rekrutacyjne dla rodzin. Respondenci zwrócili uwagę, na
powtarzający się problem z frekwencją w przypadku zajęć nieodpłatnych.
Najczęściej wymieniane przez koordynatorów trudności, na które napotykają w czasie swojej pracy
związane są z brakiem ciągłości w dofinansowaniu, brakiem informacji co do planów finansowania
Klubów przez Urząd m. st. Warszawy oraz niewystarczającą informacją w jakiej wysokości będzie
możliwa dotacja na następne lata.
Konsekwencją tych problemów, jest ograniczenie długofalowych planów rozwoju Klubów. Pojawiają
się więc np. trudności z zatrzymaniem dobrych specjalistów w zespole, poszerzeniem oferty,
inwestowaniem w wyposażenie lokalu, przeprowadzeniem remontu, wynajmem większego lokalu.
Reasumując, brak wiedzy na temat dostępnych w przyszłości środków, hamuje rozwój Klubów i zamiast
wzmacniać ich pozycję, osłabia ją.
W związku z tym, zasadne wydaje się dbanie przez Komisję, o równe traktowanie wszystkich Klubów
(wskazania respondentów), wsparcie bez względu na liczbę odbiorców, długość działania oraz
przynależności (bądź nie) Klubu, do większej struktury, takiej jak LSW. Być może, warto się nad tym
zastanowić aby BKDS mógł pełnić również rolę rzecznika Klubów w kontakcie z przedstawicielami
Urzędu m.st. Warszawy.
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