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Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016 /2017 z działalności  
Fundacji ROZWOJU INTEGRALNEGO 

 
-  Nazwa organizacji 

FUNDACJA ROZWOJU INTEGRALNEGO 
- Adres siedziby organizacji 

26-600 Radom ul. Rapackiego 8B/13 
- Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym 

21.04.2016 r. 
- Numer KRS 

0000614258 
- Numer identyfikacyjny w systemie REGON 

36426686500000 
- Dane członków zarządu organizacji  

1. Bożena Szot-Matosek - Prezes Zarządu  
2. Krzysztof Matosek -Wiceprezes  Zarządu  
3. Anna Rychter-  Członek Zarządu  
4. Anna Skibińska – Trzoska  – Członek Zarządu  
 

- Cele statutowe organizacji 
 
 

- Promocja integralnego rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych; 
- Organizowanie szkoleń, warsztatów twórczych, festiwali i konkursów, dla dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych o charakterze edukacyjnym i integracyjnym; 
- Edukacja i wsparcie rodziny w rozwoju; 
- Propagowanie integralnego rozwoju i edukacji w przedszkolach, szkołach 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także i w szkołach wyższych; 
- Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia, a 

szczególnie w ochronie prawa do kształcenia się każdego;  
- Propagowanie wykorzystywania nowoczesnych technologii do rozwoju osób i ich 

edukacji, a  w szczególności w obszarze wewnętrznej i zewnętrznej integracji osoby; 
- Popularyzacja idei wspierania rozwoju integralnego na każdym szczeblu edukacji; 
- Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie  

w samorozwoju i rozwoju rodziny; 
- Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność 

oświatowa, edukacyjna, kulturalna czy artystyczna, a także specjalistyczna w 
zakresie udzielania pomocy pedagogicznej, psychologicznej, psychoterapeutycznej, 
coachingowej i mediacyjnej w celu rozwoju człowieka, jak również reintegracji 
zawodowej i społecznej; 

 
Zmiany statutu 10.03.2017 
 
Poszerzenie działalności o: 
 
- Działalność edukacyjną w tym prowadzenie szkół i przedszkoli. 

- Wychowanie przedszkolne 
- Licea Ogólnokształcące 
- Technika 

 
Powołanie nowego oddziału:  
Rada Fundacji  na spotkaniu w dniu 10.06.2017 r. w Radomiu powołała nowy oddział 
Fundacji Rozwoju Integralnego w Gdańsku  ul. Mazowiecka 7c/3, 80-292 Gdańsk. Oddział w 
Gdańsku jest oddziałem bez osobowości prawnej i posługuje się statutem oraz numerem 
KRS organizacji macierzystej. 
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- Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 

statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych działalności o skutkach 
finansowych 
 

Fundacja Rozwoju Integralnego prowadzi bezpłatną działalność statutową. 
Fundacja Rozwoju Integralnego prowadzi działalność gospodarczą 
 
 
 
Opis działalności prowadzonej w roku 2016 
 

Fundacja Rozwoju Integralnego składa Carrefour Polska serdeczne wyrazy 
podziękowania i wdzięczności za okazane wsparcie finansowe, które umożliwiło 
realizację naszego projektu. Dzięki Państwa pomocy finansowej możliwe było 
urzeczywistnienie celów i zamierzeń integrujących ze sobą dzieci i młodzież.  
 
Dziękujemy za zaufanie, które dało nam motywację do dalszego działania  integracji  
ze sobą różnych pokoleń.  
 
Projekt WSPARCIE DZIECI I RODZIN Z WARSZAWSKIEJ PRAGI realizowany w formie 
zajęć indywidualnych i grupowych dla dzieci i rodzin o charakterze integracyjnym, 
edukacyjnym i kulturalnym, wsparciem indywidualnym i materialnym rodzin.  
Realizację projektu wspierałą Firma Carrefour Polska.- Umowa Darowizny 50 000 tyś.  
  
 
Kalendarium wydarzeń do projektu: 
 
13 października – Kino Praha „Sekretne życie domowych zwierzaków” 
15 października – Wyjazd integracyjny 
23 października – Multikino ” Wielki wyścig – Tomek i Przyjaciele” 
24 października – Kręgielnia 
7 listopada – Multikino „Doktor Strange” 
14 listopada – Basen 
15 listopada – Manofaktura lizaków 
21 listopada – Kręgielnia 
28 listopada – Multikino „Vaiana – skarb oceanu” 
5 grudnia – Łyżwy 
10 grudnia – Spotkanie z Mikołajem 
19 grudnia – Pijalnia czekolady Wedel 
 
Wyjazd zimowy dla dzieci w ferie 2017. 
 
2. Nawiązanie współpracy z innymi organizacjami działającymi na w obszarze rozwoju 
dzieci, młodzież i osób niepełnosprawnych.  

• Instytut Rozwoju Integralnego – wypracowanie wspólnej ofert szkoleniowej i 
programowej 

• Fundacja European Foresight Institute – poszerzenie wspólnej oferty, przygotowanie 
wspólnych programów i ofert.  

• Tyflokom- współpraca i wypracowanie programów dla osób niepełnosprawnych, 
prowadzenie zajęć i spotkań, coachingów indywidualnych. 

• Prowadzenie zajęć dla dzieci w gimnazjum w Warszawie 

• Prowadzenie warsztatów dla ojców w gimnazjum w Warszawie 

• Porozumienie o współpracy z Fundacją ARI ARI – prowadzenie warsztatów dla 
młodzieży niepełnosprawnej z Ukrainy.  
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• ZSO Jedlnia Letnisko – przygotowanie wspólnych ofert i programów dla młodzieży.  
 
Opis działalności prowadzonej w roku 2017 
 

I. Działalność edukacyjna i profilaktyczna w obszarze edukacji  
 
Ogólnopolska współpraca ze szkołami ZSO Jedlnia -Letnisko. 
 

W 2017 roku Fundacja Rozwoju Integralnego zrealizowała następujące programy i 
działania o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym w zakresie kształtowania i wsparcia w 
rozwoju nauczycieli i dyrektorów szkół, rodziców, młodzież i dzieci  w celu wzmacniania 
kompetencji społecznych i zawodowych w szczególności kluczowych na rynku pracy.  
 

1. „Nowe umiejętności szansą na lepszy start”  
– Warsztaty edukacji zawodowej i kompetencji społecznych.  
Zgodnie z umową Nr 19/REKSO/2017 Fundacja Rozwoju Integralnego od stycznia 2017 do 
czerwca 2018 prowadziła  
 
a)    część I: warsztaty edukacji zawodowej – 50 godzin dla 10 grup – 5 godz. z każdą 
grupę,111 odbiorców 1 grupa dodatkowa – 50 godzin – 10 osób 
 
b)    część II: warsztaty kompetencji społecznych – 450 godzin  19 grupach (każda grupa 
średnio po 25 godz.), dla 351 osób 
 
 

2. „Nowe umiejętności szansą na lepszy start” – 
-  Laboratorium fizyki i pokazy z fizyki  
  
Zgodnie z umową 
 
Nr 53/REKSO/2017 Fundacja Rozwoju Integralnego od lutego 2017 do czerwca 2018 
prowadziła 
a)    zajęcia pozalekcyjne „Laboratorium fizyki”– 360 godz. (360 x 45 minut) dla 15 grup po 
10 osób (4x/rok szkolny x 2 lata szkolne), 162 odbiorców 
 
b)    pokazy z fizyki dla uczniów szkoły – 48 godz. ( 3 godz. pokazów w każdym miesiącu 
przez okres 2 lat szkolnych) – przygotowanych przez grupę 10 osób – 196 odbiorców 
 
Warsztaty  i laboratoria realizowane były w ramach: 
 
Projektu pn. „Nowe umiejętności szansą na lepszy start” w ramach Osi Priorytetowej X 
Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 
10.1.1. Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych), Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 polegającej na 
przeprowadzeniu zajęć edukacji zawodowej dla uczniów klas VI SP oraz warsztatów 
kompetencji społecznych dla klas VI SP i III PG w ramach zajęć dla dzieci i młodzieży w 
Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jedlni-Letnisku: 
 
 
 

II. Przygotowanie projektu szkół średnich o profilu biznesowym. 
 
Przygotowanie merytoryczne i formalne fundacji do wdrożenia i złożenia dokumentacji do 
wydziału edukacji dla 2 szkół średnich w Radomiu. 
Podpisanie współpracy z uczelniami wyższymi w Radomiu w celu wypracowani innowacji w 
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edukacji na poziomie szkół średnich.  
 

➢ UTH Radom 
➢ WSB Radom 

 
III. Szkolenia dla nauczycieli  

 
W 2017 roku fundacja prowadziła cykl szkoleń dla nauczycieli (20 szkoleń dla średnio 25 
zespołów) na terenie całej Polski z następującej tematyki: 
 
 

- Wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela. 
- Stres w pracy nauczyciela. 
- Praktyczne techniki skutecznej nauki. 
- Rozmowa motywująca z uczniem, nauczycielem, rodzicem. 
- Świadome Budowanie Własnej Kariery Zawodowej – Ucznia – Nauczyciela. 
- Asertywność w pracy nauczyciela – budowanie pewności siebie. 
- Jak osiągnąć sukces wraz z zespołem pedagogicznym. 
- COACHING W EDUKACJI – szkolenie dla nauczycieli. 

 
IV. Warsztaty dla Ojców w Katolickim Zespole szkół Edukacyjnych w Warszawie  

 
W 2017 roku Fundacja prowadziła warsztaty dla Ojców o następującej tematyce  

- Historia Ojców i Ojcostwa na przełomie wieków. 
- Skuteczne komunikowanie się rodziców z dziećmi. 
- Wyrażanie oczekiwań tak, aby były przez dziecko respektowane – system rodzinny 
- Modyfikowanie niepożądanych zachowań dziecka – rola matki rola ojców 
- Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów – modelowanie rozwiązań przez ojca 
- Motywowanie dziecka do współdziałania – a autorytet ojca 
- Budowanie zaradności życiowej dziecka – a postawa ojca 
- Rola ojca w rozwoju twórczym potencjału dziecka. 

 
Zajęcia miały charakter warsztatów i wsparcia coachingowego tzn. zapewniają 
uczestnikom możliwość zdobywania konkretnych umiejętności i metod wychowawczych. 
Każdy warsztat  przygotowany był pod kątem potrzeb rodziny, uwzględniając 
indywidualną sytuację życiową i aktualne problemy. Dzięki  warsztatom ojcowie osiągnęli 
następujące  korzyści: 
 
➢ Zwiększenie zaufania do siebie. 
➢ Budowanie wiary w dzieci i osiąganie szczęścia. 
➢ Polepszenie relacji ze swoimi dziećmi. 
➢ Polepszenie relacji z innymi: żoną, przyjaciółmi, kolegami z pracy. 
➢ Osiąganie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a rodzinnym. 
➢ Pogłębienie poczucia własnej wartości. 
➢ Większą cierpliwość. 
➢ Wzbudzenie poczucia wiary w siebie jako Rodzica. 

 
 

V. Warsztaty dla dzieci i młodzieży w Katolickim Zespole szkół Edukacyjnych w 
Warszawie spotkania w roku szkolnym 2016/2017 2 grupy po 15 osób co 
tydzień.  
 
Trening Kontroli Złości – celem treningu jest uczenie wyrażania złości, co zniweluje 
zachowania agresywne  dzieci i młodzieży w sposób konstruktywny nawiązywać 
relacje z otoczeniem rodzicami, kolegami, nauczycielami, a w efekcie wzmocni więzi, 
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da poczucie bezpieczeństwa, zniweluje zachowania unikowe, a efekcie ucieczki w 
multimedia, uzależnienia 
 
➢ Trening Umiejętności Prospołecznych – celem treningu było nauczenie dzieci i 

młodzieży umiejętności odmawiania, wyrażania swoich uczuć, obrony swoich 
praw, proszenia o pomoc by w ten sposób młodzież wzmocniła swoje 
umiejętności społeczne i  interpersonalne co wzmocni poczucie ich skuteczności 
a w efekcie zniweluje potrzebę wzmacniania się i dodawania sobie odwagi przez 
używki. Umiejętności te pomogą młodzieży rozwiązywać swoje problemy w 
sposób prospołeczny i skuteczny, chętnie będą podejmować rozmowę i mówić co 
się z nimi dzieje 

 
➢ Trening Wnioskowania Moralnego – celem treningu jest stawianie dylematów 

dzieciom i młodzieży by zobaczyła co może stracić, a co zyskać podejmując 
decyzje o swoim życiu, celem jest uświadomienie młodzieży ich systemu wartości 
jako zasobu czynnika chroniącego przed wchodzeniem w sytuacje ryzykowne dla 
nich. 

 
➢ Informacja, edukacja i trening w wyżej wymienionych obszarach wyposaża dzieci 

i młodzież w umiejętności chroniące, a tym samym chroni je przed 
uzależnieniami, podejmowaniem ryzykownych zachowań seksualnych i agresją 
co już wykazały badania przeprowadzone przez ekspertów. Realizacja 
warsztatów dla dzieci i młodzież zakłada również pracę systemową, a więc z 
rodziną. 

  
 
VI. Innowacja pedagogiczna 2017/2018 – Klasa/Grupa Rozwoju Integralnego w 

Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jedlni-Letnisku: (15 osób młodzieży spotkania 
co tydzień po 3 godziny) 

 
Głównym celem projektu było „Klasa/Grupa Rozwoju Integralnego” jest udzielenie 
wsparcia młodzieży w ich rozwoju po zajęciach lekcyjnych na trzech poziomach: 
Społecznym – rozwój kompetencji społecznych 
Zawodowym – rozwój kompetencji zawodowych 
Osobistym – rozwój kompetencji osobistych 
cele szczegółowe: 

• budowanie świadomości wśród młodzieży iż rodzice i nauczyciele są źródłem 
wsparcia ich rozwoju, 

• kształtowanie świadomości wśród rodziców i nauczycieli iż maja oni bezpośredni 
wpływ na rozwój i decyzje dziecka/młodzieży. 

Projekt oparty na wstępnej diagnozie potrzeb i zasobów młodzieży, rodziców i nauczycieli. 
Zakłada podejście holistyczne do rozwoju człowieka. Idea ta łączy różne poziomy 
funkcjonowania człowieka przez poziom fizyczny, umysłowy do stanu ducha/wartości.                
Od dawna mówi się o tym, że nasze ciało i poszczególne jego części, zmysły oraz umysł 
należy traktować jako integralną, wzajemnie powiązaną całość, zapewniając im taką samą 
dozę uwagi i troski. Zgodnie z tym podejściem projekt zakłada wsparcie młodzieży                                
w oddziaływaniu w grupie rówieśniczej i pobudzaniu siebie nawzajem na wszystkich trzech 
poziomach: 

• umysłowym – wspomagając w ten sposób rozwój osobisty, przełamywaniu barier 
komunikacyjnych i społecznych w kreowaniu przyszłości w tym planowaniu własnej 
kariery zawodowej, rozwoju swoich pasji i talentów. 

• fizycznym podejmując w ten sposób kampanię informującą młodzież o prawidłowym 
odżywianiu, profilaktyce oraz aktywności fizycznej, która ma wpływ na ogólne 
samopoczucie człowieka i motywację do zmiany swojego życia. 

• duchowym/ – emocjonalny pomagając w identyfikacji z określonym systemem 



6 

 

wartości, wzbudzając refleksję i pracę nad sobą poprzez rozwój moralny i pracę                  
z wartościami. 

 
W ramach projektu zrealizowano następujące działania: 
Warsztaty, treningi, coaching – dla młodzieży i rodziców szkolenia – dla nauczycieli                         
i rodziców. Prelekcje – dla społeczności lokalnej kampanie – profilaktyczne i promujące 
publikacje – upowszechniające rezultaty projektu konkurs – o charakterze prozdrowotnym                    
i promującym bezpieczeństwo i rozwój. 
Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu: 
Projekt „Klasa Rozwoju Integralnego” zbudowany jest na: 

• Modelu wczesnej interwencji i adaptacji zawodowej młodzieży, 
• Treningu zastępowania agresji, 
• Metodach coachingowych. 

Projekt odpowiada na następujące problemy: 
Brak wsparcia w środowisku rodzinnym, szkolnym rówieśniczym w rozwoju osobisty                         
i zawodowym; 
Zagrożenie wykluczeniem społecznym z powodu nadużywania multimediów; 
Narastające konflikty w grupach rówieśniczych; 
Częste konflikty nauczyciel-rodzic-dziecko; 
Zjawiska agresji i przemocy w szkole, rodzinie; 
Stale zmieniające się potrzeby rynku pracy; 
Bezpośrednie cele projektu 
Głównym celem projektu jest udzielenie wsparcia młodzieży w ich rozwoju po zajęciach 
lekcyjnych na trzech obszarach: społecznym, zawodowym, osobistym.  
 
VII. Teenagers Coaching – program „Młodzież dla młodzież” 

 
Przygotowanie i wdrożenie innowacji dla młodzieży: W latach 2016-2017 Fundacja 
Rozwoju Integralnego we współpracy z Instytutem Rozwoju Integralnego realizowała 
bezpłatne zajęcia coachingowe dla młodzieży w ramach projektu „Młodzież dla 
młodzieży”. Celem zajęć między innymi było wyposażenie młodzieży w kompetencje 
kluczowe na rynku pracy. 

 
VIII. Indywidualne i grupowe wsparcie coachingowe  
 
Prowadzenie indywidualnych i grupowych spotkań dla młodzieży i nauczycieli w szkołach na 
terenie województwa mazowieckiego o charakterze edukacyjnym i prospołecznym. 
Nawiązanie współpracy z Zespołem szkół nr 1 w Kozienicach, Zespołem Szkół w Jedlni 
Letnisko.  
 
IX. Coaching w Edukacji – nawiązanie porozumienia i współpracy z Akademią 

Marynarki Wojennej w Gdyni 
 
Zadanie polegało na przygotowaniu i przeprowadzeniu otwartych warsztatów dla 
studentów z województwa pomorskiego w celu upowszechnienia nowej metody pracy 
w edukacji, jak i ścieżki rozwoju.  
 
 

X. Świadome budowanie własnej kariery zawodowej 
 
Podjęcie współpracy z Politechniką Gdańską. Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla 
studentów. 
Zakres tematyczny szkolenia: 
Aspekty zawodowe. 
Sposoby pozyskania majątku? 
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Cechy charakteru przedsiębiorcy. 
Korzyści bycia przedsiębiorcą. 
Motywatory – które wzmacniają działanie przedsiębiorcy. 
Pomysł na własne przedsięwzięcie – jak trafić w dziesiątkę? 
Umiejętności przedsiębiorcy, sposób myślenia i narzędzia sukcesu                                    
w przedsiębiorczości. 
Jak sobie poradzić na rynku pracy w dobie zmian cywilizacyjnych. 
 
 Głównym celem szkoleń jest poszerzenie świadomości na temat możliwości 
budowania własnego biznesu, działalności, ścieżki zawodowej. Wzmocnienie 
motywacji do działania i planowania własnej kariery zawodowej w odniesieniu do 
doświadczeń innych i własnych. Zdobycie wiedzy i umiejętności na temat aspektów 
prawnych koniecznych do założenia bądź prowadzenia własnej działalności. 

 
XI. Edukacja i wsparcie obywateli w zakresie rozwoju kultury. Realizacja zadań                       

o charakterze patriotycznym i obywatelskim. 
 
W ramach działań statutowych w 2017 roku fundacja zrealizowała co miesięczny cykl 
spotkań z kulturą i historią i tradycją dla seniorów. Spotkania odbywały się na ul. Kolejowej 
22 w Radomiu. Przygotowanie i adaptacja pomieszczeń na pracownie artystyczną. 
Prowadzenie działań twórczych.  
 
 
XII. Publikacje 

 
 

A. Druk zeszytów szkoleniowych z edukacji zawodowej i edukacji 
społecznej.  

B. Druk oferty edukacyjnej do szkół. 
 

 
    

 
 


