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Promujący ideę lokalnej współpracy
projekt współtworzony przez
konsorcjum 4 Organizacji,
współfinansowany ze środków
m.st. Warszawy i realizowany
w okresie
od lipca 2016 r. do grudnia 2017 r.,
na obszarze Targówka skoncentrowanie na
Targówku Mieszkaniowym
i Targówku Fabrycznym.

Projekty partnerskie prowadzone obecnie na obszarze Targówka dla osób w różnym wieku,
w których udział jest bezpłatny:
Ta Szansa dla Rodzin - zintegrowane, kompleksowe działania skierowane do rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat
oraz spodziewających się dzieci mieszkających na terenach rewitalizowanych Targówka
Lokalny System Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym – wsparcie dla rodzin, dzieci i młodzieży - wiek
szkolny. Interdyscyplinarne działania obejmujące całe rodziny: pomoc psychologiczna, socjoterapia, zajęcia:
plastyczne, teatralne, sportowe, korepetycje, warsztaty w szkołach i dla rodziców, doradztwo zawodowe
„LSW - dobry start, wspólna przyszłość” – projekt dla osób z terenów rewitalizowanych, aktywizujący
zawodowo (doradztwo, szkolenia, staże) i wspierający rodziny
Wsparcie w starcie – międzysektorowy projekt kierujący działania do młodych ludzi od 16 do 26 roku życia,
podnoszący kompetencje i pomagający w rozwoju osobistym i zawodowym
My Targówek - działania na rzecz lokalnej społeczność Targówka Fabrycznego
My Sąsiedzi - projekt angażujący przedsiębiorców, młodzież, seniorów, osoby niepełnosprawne z terenów
Targówka Fabrycznego oraz Mieszkaniowego

Zapraszamy do przesyłania swoich tekstów i odwiedzania Internetowego Informatora Lokalnego!
mysasiedzi@stowarzyszeniedlarodzin.pl; www.infotargowek.org/informator-lokalny

Stowarzyszenie dla Rodzin

Ta Szansa

Stowarzyszenie Mierz Wysoko

Ul. Pszczyńska 26/57

ul. Radzymińska 111 A/113

Cafe Sąsiad

(22) 253 49 47/ 518 452 047

(22) 253 32 06

ul. Księcia Ziemowita 16

Projekt „My-Sąsiedzi” jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy

Jest to partnerski projekt (organizacje Ta Szansa, Stowarzyszenie dla Rodzin,
Fundacja Miejsce Kreatywne, Fundacja Rozwód? Poczekaj! ) skierowany
do rodzin z małymi dziećmi z terenów rewitalizowanych w dzielnicy Targówek
(obszar głównie Targówka Mieszkaniowego). Adresatami bezpośrednimi są
dzieci, rodzice oczekujący dziecka, pary starające się o założenie rodziny
oraz rodzice lub opiekunowie prawni małych dzieci i ich rodziny.
Zapraszamy na: Harce z malcem, grupa zabawowa, Kawiarenka „Czas dla nas”,
warsztaty twórcze „Godzinki dla rodzinki”, warsztaty dla rodziców, pomoc
psychologiczna dla rodziców i rodzin.
Kontakt m. in. Ta Szansa - ul. Radzymińska 111 A/113, (22) 253 32 06, e-mail: taszansa@gmail.com
Organizacja Ta Szansa obecnie prowadzi także projekty:

To dwuletni innowacyjny, interdyscyplinarny i międzysektorowy projekt
społeczny prowadzony w aż 3 dzielnicach Warszawy (Praga-Północ,
Praga-Południe, Targówek), skierowany do młodych ludzi od 16 do 26
roku życia.
Zaangażowanie 8 organizacji pozarządowych (Serduszko dla Dzieci,
Stowarzyszenie dla Rodzin, Ta Szansa, Fundacja Miejsce Kreatywne,
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenie Katolicki Ruch
Antynarkotyczny KARAN, Armia Zbawienia, Towarzystwo Przyjaciół Pragi ) oraz 59 partnerów lokalnych (m.in.
szkoły, instytucje publiczne, uczelnie wyższe) stwarza niepowtarzalną szansę na realizację kompleksowej oferty
łączącej rozwój osobisty z aktywizacją zawodową i podnoszeniem kwalifikacji młodych tak, aby stali się
kompetentnymi
pracownikami
oraz
szczęśliwymi
i
spełnionymi
ludźmi,
radzącymi
sobie
z wyzwaniami współczesności.
Biuro projektu: Centrum Młodych, Inżynierska 1 lok. 79

Ta Rodzinka - 3-letni projekt (2016-2018) dla rodzin z małymi dziećmi, rozszerzający ofertę Warszawskiego Klubu dla
Rodzin „TA Szansa dla Rodzin” - obejmie swym działaniem większy obszar, również poza terenem rewitalizowanym Targówka
Mieszkaniowego, włącza do systemu nowe rodziny przede wszystkim z dziećmi w wieku do 3 lat oraz poszerza katalog oferowanej
pomocy i wsparcia;
Młodzi obywatele zmieniający Warszawę – cykl warsztatów i spotkań dedykowany uczniom 6 klas Szkół Podstawowych,
którzy będą kontynuować swoją edukację w klasie siódmej i ósmej.

www.taszansa.pl

Projekt pn. „LSW – dobry start, wspólna przyszłość” współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2014 – 2020 prowadzony w partnerstwie z organizacjami: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy
Q Zmianom, Stowarzyszenie Mierz Wysoko, Stowarzyszenie Monopol Warszawski, Stowarzyszenie
Centrum Informacji Społecznej CIS, Stowarzyszenie dla Rodzin.
II edycja rekrutacji do projektu
Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które:
 mieszkają na obszarze rewitalizowanym w dzielnicy m.st. Warszawy:
Targówek (także Praga Północ i Południe);
 chcą rozwinąć umiejętności społeczne swoje i bliskich;
 chcą podnieść, uaktualnić swoje kwalifikacje zawodowe;
 zdobyć doświadczenie zawodowe;
 zapewnić swoim dzieciom pomoc w rozwoju i nauce.

Projekt „Lokalny System Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym” dofinansowany jest ze środków Miasta
Stołecznego Warszawy. Konsorcjum organizacji: Stowarzyszenie dla Rodzin, Fundacja „Cały Świat
w Twojej dłoni”, Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Marka Ewangelisty, Zarząd Mazowieckiego Oddziału
Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności
Dzieci „Szansa” Warszawa-Ochota, Fundacja AVE.

Proponujemy: warsztaty umiejętności społecznych, wsparcie psychologicznopedagogiczne, zajęcia integracyjne dla rodzin, doradztwo prawno-finansowe, warsztaty aktywnego poszukiwania
pracy, doradztwo zawodowe, szkolenia komputerowe, szkolenia oraz staże zawodowe.
Placówka kontaktowa na Targówku: ul. Pszczyńska 26/57, kontakt poniedziałek – piątek 8 – 20
tel.: (22) 253 49 47/ 518 452 047

Druga edycja kompleksowych działań dla mieszkańców Targówka Mieszkaniowego. Zaangażowane organizacje
zapraszają na różnorodne zajęcia, oferują wsparcie psychologiczne dla rodzin, korepetycje, warsztaty zarówno dla
rodziców jak także grupowe i indywidualne dla dzieci.
Stowarzyszenie dla Rodzin prowadzi także projekt:
Ogrody Różnorodności – dedykowany edukacji wielokulturowej i budowaniu tolerancji wśród dzieci i młodzieży
zakładający cykl warsztatów w 3 dzielnicach Warszawy, w tym Targówek.

Partnerski projekt (Fundacja Akademia Innowacji, Stowarzyszenie Mierz
Wysoko, Stowarzyszenie Praktyków Kultury, Fundacja na rzecz Różnorodności
Społecznej) organizujący działania na Targówku Fabrycznym wokół Cafe Sąsiad.

Organizacja Stowarzyszenie dla Rodzin: ul. Pszczyńska 26/57, kontakt poniedziałek – piątek 8 – 20
tel.: (22) 253 49 47/ 518 452 047

Zapraszamy na: Ultimate Frisbee, grupa zabawowa, grupa dla młodzieży p.t.
„Młodzi aktywni społecznie”, angielski dla dzieci. 

www.infotargowek.org

Targówek Fabryczny - Cafe Sąsiad (ul. Ks. Ziemowita 16)
www.cafesasiad.pl

