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Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne (SPK) powstały z inicjatywy Biura Edukacji Urzędu
miasta stołecznego Warszawy oraz Warszawskiego Centrum Innowacji EdukacyjnoSpołecznych i działają od września 2010 roku.
Cel SPK: pomaganie osobom, które pracują i opiekują się dziećmi oraz młodzieżą
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Kadra SPK: specjaliści-praktycy z ośrodków i szkół specjalnych przy których powstały SPK.
Teren działania SPK: miasto stołeczne Warszawa.
Adresaci: nauczyciele, wychowawcy, psychologowie, pedagodzy, rodzice/opiekunowie,
dzieci i młodzież objęta obowiązkiem szkolnym.
Koordynator merytoryczny: Elżbieta Kucińska Tel.: 22 812 58 11 e-mail: zorzy.spk@wp.pl
Pomoc udzielana w punktach jest bezpłatna. Nie obowiązuje rejonizacja.
SPK mieszczą się w wybranych ośrodkach socjoterapii i zespołach szkół specjalnych. Każdy
punkt specjalizuje się w określonej tematyce pomocy
Główne obszary działań:
I. Problemy wychowawcze:
•

trudności dzieci i młodzieży w kontaktach społecznych,

•

problemy

dotyczące

eksperymentowania,

uzależnienia

od

substancji

psychoaktywnych,
•

nierealizowanie obowiązku szkolnego, zachowania opozycyjno-buntownicze,

•

problemy szkolne i społeczne wynikające z powodu ADHD, Zespołu Aspergera,
dysfunkcji (dysleksja, dyskalkulia, itp.)

•

poradnictwo w zakresie rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży.

Aby skorzystać z profesjonalnej pomocy, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub
mailowego:
1. SPK – Rzymowskiego Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 „SOS” ul. Rzymowskiego 36
Dzielnica: Mokotów Koordynator punktu: Pani Monika Chałudatel, kom. 694 474 181;
tel: 22 647 01 16; e-mail: rzymowskiego.spk@wp.pl
2. SPK – Zorzy Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „Kąt” ul. Zorzy 17 Dzielnica: Wawer,
Koordynator punktu: Pani Elżbieta Kucińskatel: 22 812 58 11; e-mail: zorzy.spk@wp.pl
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3. SPK – Reymonta-Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4ul. Reymonta 16 Dzielnica:
Bielany,Koordynator punktu: Pani Jolanta Morawska tel.: 22 834 86 84 oraz 22 834 63
02; e mail: reymonta.spk@wp.pl
4. . SPK – Brożka Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6 ul. Brożka 26 Dzielnica: Wola,
Koordynator punktu: Pan Kacper Pilczuk , Tel.: 22 836 78 73; e mail brozka.spk@wp.pl
5. .SPK – Osowska - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7ul. Osowska 81 Dzielnica: Praga
Południe, Koordynator punktu: Pan Kazimierz Adamaszek Tel.: 22 516 98 20; e-mail:
osowska.spk@wp.pl

II. Dzieci i młodzież niepełnosprawna
•

praca z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością
ruchową oraz innymi złożonymi niepełnosprawnościami,

•

obsługa

i

wykorzystanie

sprzętu

specjalistycznego

i

programów

komputerowych dla osób niewidomych i słabowidzących,
•

konstruowanie indywidualnych programów terapeutyczno-edukacyjnych,

•

doradztwo zawodowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Aby skorzystać z profesjonalnej pomocy, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub
mailowego:
1. SPK – Koźmińska - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci
Słabowidzących nr 8 ul. Koźmińska 7, Dzielnica: Śródmieście, Koordynator punktu:
Pani Agnieszka Rosiak tel.: 22 621 16 10; e-mail: kozminska.spk@wp.pl
2. SPK – Namysłowska - Zespół Szkół Specjalnych nr 38 ul. Namysłowska 10 Dzielnica:
Praga Północ. Koordynator punktu: Pani Magdalena Sekuła tel.: 22 619 72 34;
e mail namyslowska.spk@wp.pl
3. SPK – Elektoralna - Zespół Szkół Specjalnych nr 85 ul. Elektoralna 12/14 Dzielnica:
Śródmieście, Koordynator punktu: Pani Bożena Kowalska tel: 22 620 57 72:
e mail elektoralna.spk@wp.pl
4. SPK – Hafciarska - Zespół Szkół Specjalnych nr 95ul. Hafciarska 80/86 Dzielnica:
Wawer,

Koordynator

punktu:

Pani

Bożena

Sirko

tel.

22

812

60

45:

e mail hafciarska.spk@wp.pl
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5. SPK – Bartnicza - Zespół Szkół Specjalnych nr 98 ul. Bartnicza 2 Dzielnica: Targówek,
Koordynator punktu: Pani Anna Mitura tel.: 22 811 03 06; e-mail: bartnicza.spk@wp.pl
Funkcjonowanie Specjalistycznych Punktów Konsultacyjnych przyczyniło się do zwiększania
efektywności systemu wychowawczego w Warszawie. W okresie od września 2010 roku
do czerwca 2011 roku udzielono łącznie 1.437 konsultacji, z czego 1.057 konsultacji
bezpośrednich, 293 konsultacji telefonicznych oraz 87 konsultacji e-mailowych. Do punktów
zgłaszali się różnorodni klienci. Nie tylko rodzice z dziećmi i przedstawiciele oświaty,
ale również pracownicy takich instytucji jak prokuratura, sądy, ośrodki pomocy społecznej,
policja i urzędów miejskich.
Największą liczbą klientów byli rodzice lub opiekunowie dzieci w wieku szkolnym, którzy
łącznie skorzystali z 651 konsultacji indywidualnych oraz 347 konsultacji wraz z dziećmi.
Kolejną sporą grupą klientów byli nauczyciele i wychowawcy, którzy korzystali z takich form
konsultacji jak mediacja, rozmowy indywidualne, wypracowywanie narzędzi pracy oraz
udzielanie wsparcia.
W strukturze odbiorców konsultacji największy udział mieli rodzice i opiekunowie stanowiący
łącznie 45% całkowitej liczby konsultacji, a dodając konsultacje rodziców wraz z dziećmi
udział ten osiągnął pułap 69% ogólnej liczby konsultacji. Ilustruje to następujący wykres:

45%

24%
3%

17%

11%

Konsultacje dla rodziców /osób dorosłych opiekujących się dzieckiem
Konsultacje rodzic +dziecko
Wychow anek/ Uczeń/Absolw ent
Konsultacje nauczyciel, w ychow aw ca
Konsultacje-przedstaw iciele innych instytucji

Wyk. 1. Udział % odbiorców w ogólnej liczbie konsultacji
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Cyklicznie odbywały się spotkania koordynatorów, podczas których omawiane były sprawy
organizacyjne funkcjonowania Specjalistycznych Punktów Konsultacyjnych oraz szczegółowe
sprawozdania z pracy poszczególnych punktów. Spotkania odbywały się w siedzibach SPK,
aby wszyscy koordynatorzy mogli poznać specyfikę miejsca przy, którym funkcjonuje SPK
oraz we WCIES. Począwszy od stycznia 2011 roku do końca czerwca 2011 roku koordynatorzy
uczestniczyli w spotkaniach superwizyjnych.
Stale wysoka liczba udzielonych konsultacji świadczy o wysokim zapotrzebowaniu na usługi
tego rodzaju. Otwarcie szkół specjalnych na potrzeby środowiska lokalnego poprzez
udostępnienie istniejących zasobów powoduje, iż placówki stają się stałym elementem,
sprzyjającym wzrostowi efektywności systemu pomocy. W roku szkolnym 2011/2012
Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne kontynuują swoją działalność.
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