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Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018/2019 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; 
 
Zmiana statutu poprzez dodanie następujących pkt. 4.10.2018. 
 

- Działalność na rzecz osób i grup dyskryminowanych z jakichkolwiek powodów                  
a w szczególności: płeć, wyznanie, światopogląd, pochodzenie. 

- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w tym osób z dysfunkcją wzroku.  
- Kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.  

 
 
 

- Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 
statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych działalności o skutkach 
finansowych 
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Fundacja Rozwoju Integralnego prowadzi bezpłatną działalność statutową. 
Fundacja Rozwoju Integralnego prowadzi działalność gospodarczą 
 
 
Opis działalności prowadzonej w roku 2018 
 

I. Działalność edukacyjna i profilaktyczna w obszarze edukacji  
 
Ogólnopolska współpraca ze szkołami  
 

W 2018 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. Umowa o świadczenia usług zgodnie  z umową z dnia 10.03.2018 w ramach 
realizacji projektu i współpracy z Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne  Orke 
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„Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania oraz wdrożenie 
kompleksowego wspomagania w zakresie kompetencji kluczowych” POWR.02.10.00-00-
5002/17-00 
 
realizowanego z dofinansowaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego  
 ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki  
i edukacji Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty 
 
W ramach zadania udzielono wsparcia dyrektorom, nauczycielom na terenie województwa 
pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i łódzkiego w zakresie rozwoju 
kompetencji kluczowych w następujących placówkach: 
 
 

- Szkoła Podstawowa Człuchów 77-300 POLNICA 72- 23 nauczycieli 
- Szkoła Podstawowa Człuchów 77-300 RYCHNOWY 5 - 41 nauczycieli 
- Szkoła Podstawowa im. Kardynała Karola Wojtyły w Kuźnicy Grabowskiej- 24 

nauczycieli 
- Szkoła podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Ostrzeszowie - 47 nauczycieli 
- Szkoła Podstawowa nr.16 Grudziądz ul. Kochanowskiego 19 – 62 nauczycieli 
- Szkoła podstawowa im. Boh. Września 1939 r. Jeżów 95-047 Wojska polskiego 2- 43 

nauczycieli 
- Szkoła Podstawowa im KEN Łobżenica ul. Sikorskiego 3 – 68 nauczycieli 

 
Wsparcie odbywało się w następujący etapach: 
 

➢ Wywiad z dyrektorem szkoły. 
➢ Spotkania z Radą Pedagogiczną. Przeprowadzone metodą warsztatową i pracą w 

grupach. 
➢ Praca indywidualna trenera wspomagania  w oparciu o materiały wypracowane 

podczas spotkania z dyrekcją i radą pedagogiczną i zespołem zadaniowym 
➢ Inne formy doskonalenia: coaching indywidualny, warsztaty dla nauczycieli, szkolenia 

dla rodziców, nauczycieli i dzieci w zależności od potrzeb placówki 
 
Prowadzenie co miesięcznych cyklicznych spotkań eksperckich w formie warsztatów 
w okresie marzec 2018- maj 2019 w sumie 30 spotkań dla: 
 

- 10 trenerów wspomagania z województwa pomorskiego w Gdańsku,  
- 10 trenerów województwa kujawsko -pomorskiego w Bydgoszczy, 

 
III. Szkolenia dla nauczycieli  

 
W 2018 roku fundacja prowadziła cykl szkoleń dla nauczycieli (46 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 zespole szkole Jedlnia Letnisko  



4 

 

 
W 2018 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. Innowacja pedagogiczna 2018 – Klasa/Grupa Rozwoju Integralnego w Zespole 

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

 
Głównym celem projektu jest „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. 
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• duchowym/ – emocjonalny pomagając w identyfikacji z określonym systemem 
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.  
 
 
 
 
VI. Innowacji społeczna dla osób niepełnosprawnych „Coaching w świecie osób 

niewidomych” dla 12 osób – innowacja została wyróżniona, wydrukowana w 
formie broszury rozesłana do gmin w liczbie 30 000 egzem.: 

  
W 2018 roku fundacja poszerzyła swoją działania dla osób niepełnosprawnych i w roku 2018 
w ramach Projektu „Chcemy pracować – innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób 
zależnych” Nr umowy: POWR.04.01.00-00-1062/15, współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój, umowy zwartej w dniu 12.07.2016 zawartej między Ministrem Rozwoju , a 
Gminą Miasta Radom. Działanie 4.1: Innowacja Społeczna „Coaching w świecie osób 
niewidomych” Nr umowy: ZS-II.042.1.6.7.2018, Okres  realizacji innowacji 9.05.2018 -
8.09.2018, Miejsce realizacji: Radom ul. Kolejowa 22. 
  
Zrealizowana innowacja społeczna jest pierwszą kompleksową próbą 
przygotowania osób niewidomych do stosowania i wykorzystywania coachingu 
w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i zawodowym poprzez uczestnictwo                    
w kolejnych etapach :  
przygotowaniu 
szkoleniu 
pracę własną 
sesję egzaminacyjna 
  
To co wyróżnia metodę od innych to jej KASKADOWOŚĆ w różnych obszarach 
oddziaływania:  
To znaczy, że osoby niewidome dzięki takiemu podejściu  

• zdobywają wiedzę na temat coachingu,  
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• rozwijają kompetencje uczenia innych  
• zdobywają dodatkowe kwalifikacje zawodowe 
• budują i wzmacniają motywację do dalszego rozwoju osobistego 
• poznają narzędzia jak kreować zmiany w relacjach społecznych, rodzinnych czy                   

z opiekunem 
• osoba niewidoma wspiera opiekuna 
Główne etapy innowacji: 
 
- Szkolenia/Warsztaty 
 
Celem zadania jest przeszkolenie osób niewidomych/lub słabo widzących będących 
uczestnikami innowacji.  
 
Etap ten to 140 godzin podzielony na pięć obszarów kształcenia. 
 
- Indywidualne sesje coachingowe w fazie testowania innowacji.  

 
Cel główny: Nabycie doświadczenia jak przebiega proces coachingowy i jak go 
prowadzić.  

 
Aby prawidłowo zrozumieć proces coachingowy uczestnicy szkolenia  odbyli po 12 

indywidualnych sesji coachingowych. 
 

-  Mentoring 
Etap ten dotyczy doskonalenia kompetencji uczenia się w formie uczestniczenia                  
w mentoringach. 

 
 
VII. Indywidualne i grupowe wsparcie pracowników socjalnych z województwa 

mazowieckiego 
 
 
W ramach przetargu prowadzonego przez MCPS w Warszawie fundacja zrealizowała 
umowę która polegała na: przeprowadzeniu coachingu indywidualnego i/lub grupowego dla 
pracowników/Animatorów Powiatowych Centrum Pomocy Rodziny (PCPR) oraz Ośrodków 
Pomocy Społecznej (OPS) w ramach projektu pn. „Liderzy kooperacji” współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program 
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020 w działaniu 2.5 Skuteczna pomoc 
społeczna, zgodnie z umową nr 106/367/2018 z dnia 22 sierpień 2018. 
W ramach zadania do grudnia 2018 roku podjęto współpracę w następujących gminach                    
i powiatach województwa mazowieckiego i przeprowadzono 168 h coachingu dla 22 osób.  
 
 

- Gmina Radzanów / Powiat Białobrzeski b) Gmina Sarnaki / Powiat 
Łosicki c) Gmina Stara Kornica / Powiat Łosicki d) Gmina Wiązowna / 
Powiat Otwocki e) Gmina Słupno/ Powiat Płocki f) Gmina Przasnysz / 
Powiat Przasnyski g) Gmina Grębków / Powiat Węgrowski h) Gmina 
Stoczek / Powiat Węgrowski  

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

o charakterze patriotycznym i obywatelskim. 
 
W ramach działań statutowych w 2018 roku fundacja zrealizowała projekt współfinansowany 
ze środków MON w ramach  Otwartego Konkursu Ofert nr ew. 9/2018/WD/DEKiD na 



7 

 

realizację zadań w formie wspierania Rodzaj: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej 
 
  
 
Tytuł Projektu: Echa Walk o Niepodległość – kształtowanie postaw patriotycznych, 
wśród społeczności w Radomiu i okolicach – Gdańsku i okolicach. 
 
Projekt był realizowany w następujących etapach: 
 
Pogadanki / wykłady: 
wykład – Bitwy pędzlem malowane – Obraz Matejki ‚Bitwa pod Grunwaldem” 
pogadanka – Bitwa pod Grunwaldem i rola rekonstruktorów w inscenizacji bitwy 
wykład – Rody rycerskie z Radomia i okolic Radomia 
Wycieczki: 
piesza wycieczka pod pomnik Czynu Legionów 
piesza wycieczka pod pomnik Dionizego Czachowskiego dla młodzieży 
spacer śladami niepodległości w Radomiu 
Kampanie: 
Z czego Polacy są dumni? 
Skojarzenia lokalne 11.11….. 
Konkursy: 
Internetowy Quiz – wiedzy na temat Bitwy pod Grunwaldem – pojedynek juniorów i seniorów 
Parady: 
„Parada rycerska wraz z pojedynkami pieszych i konnych na szable w Radomiu” 
 
Efekty: 
 

➢ Wspólne świętowanie 11-Listopada  
➢ Propagowanie  tradycji i historii związanej z  walką o niepodległość w Małej Ojczyźnie 
➢ Zwiększenie wiedzy o walkach niepodległościowych wśród rodzin w tym dzieci, 

młodzieży osób dorosłych-poprzez organizację wykładów, warsztatów, pogadanek, 
spacerów, parady 

➢ Kształtowanie  poczucia tożsamości narodowej wśród społeczeństwa – poprzez 
kampanie internetowe i Quizy 

➢ Utrwalenie wiedzy o historii walk oręża polskiego- poprzez kampanie internetowe i 
Quizy 

➢ Rozwijanie zainteresowania historią Polski Niepodległej poprzez działania twórcze , 
naukowe i rekreacyjne.- poprzez organizację warsztatów, strojów, lizaków, 

➢ Propagowanie idei patriotyzmu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych- poprzez 
organizację warsztatów, strojów, lizaków, Quizów 

➢ Poznanie historii nieznanej regionu radomskiego dotyczącą rodów rycerskich, genezy 
powstania pomnika Czynu Legionów – poprzez spacery po Radomiu i Gdańsku 

 
W minionym okresie rozliczeniowym do programu przystąpiło: 150 osób 
 
Opisane poniżej rezultaty mierzono za pomocą ankiet ewaluacyjnych oraz zogniskowanych 
wywiadów grupowych. 
 
Liczbowe określenie skali działań: w okresie od 16.11.2018-do 31.12.2018 
 
Rezultaty jakościowe: 
- wzrost świadomości narodowej i kulturowej  wśród mieszkańców miasta Radomia, 
Gdańska i okolic 



8 

 

- wzmocnienie i  kształtowanie postaw patriotycznych i upowszechnianie tradycji wśród 
młodzieży i dzieci 
- wzrost świadomości pielęgnowania tradycji narodowej w rodzinach 
- kształtowanie postaw obywatelskich wśród mieszkańców 
- wzrost zaangażowania obywateli w świętowaniu i uroczystościach narodowych w tym 11 – 
listopada. 
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. 11 listopada - Niepodległa. 
 
Rezultaty ilościowe: 
 
Pogadanki/wykłady – 10 spotkań – 150 osób 
Warsztaty – 10 spotkań – 150 osób 
Przygotowanie 1000 lizaków – 1000 odbiorców  
Kampanie społeczne – 2 – minimum 300 osób w każdej 
spacery  x 2 grupy każdy spacer 
Wyjście do Centrum solidarności w Gdańsku – 30 osób 
Wyjście pod pomnik na Westerplatte młodzieży – 30 osób 
Piesza wycieczka dla młodzieży pod pomnik Czynu Legionów  na rynku w Radomiu  - 30 
osób 
Piesza wycieczka dla młodzieży pod pomnik Dionizego  Czachowskiego w Radomiu  - 30 
osób 
Spacer po Radomiu śladami niepodległości dla młodzieży, seniorów, rodzin – 30 osób 
Parada - 1 
 
IX. Edukacja społeczno – kulturalna, aktywizacja obywatelska, wsparcie i 

integracja seniorów i młodzieży z Radomia i okolic.  
 
 
Od maja 2018 roku fundacja realizuje trzyletnie zadanie w ramach: Projektu „Kawiarenka 
Społeczna –  czyli integracja i aktywizacja osób starszych” adresowany jest do 
seniorów i młodzieży. 2018-2020. Umowa z MCPS - Realizowana w ramach: 
„Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym” . 2. Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych 
wspierających samodzielność i aktywność osób starszych: Kawiarenka Społeczna – czyli 
integracja i aktywizacja osób starszych projekt dofinansowany ze środków budżetu 
Województwa Mazowieckiego umowa nr 20/133/18.  
 
Zadanie polega na organizacji zajęć, spotkań, warsztatów, festynów dla seniorów w 
następującej formie: 
 

- Wykłady – na temat kompetencji kluczowych takich jak: porozumiewanie się w 
języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje 
informatyczne, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i 
przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna 

- Zajęcia językowe z języka angielskiego –odbywają się w 2 grupach.  
- Warsztaty informatyczne 
- Spotkania z dietetykiem Zajęcia 

sportowe/relaksacyjne/gimnastyka/taniec/rehabilitacja – zajęcia realizowane w 
różnej formie : treningu relaksacyjnego, gimnastyki, nauki tańca, ćwiczeń 
rehabilitacyjnych przy współpracy Stowarzyszenie w Jedlni Letnisko Klub 
Sportowy  

- Warsztaty kulinarne – celem warsztatów jest przygotowanie zdrowych i 
regionalnych potraw. Przygotowanie zakładki z przepisami na stronie 
internetowej, facebooku w celu upowszechniania Przepisów Babci, 
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współpraca 4 kołami gospodyń wiejskich – warsztaty realizowane na terenie 
Gminy Skaryszew ((Walentynów, Modrzejowice, Gębarzów, Lipiny  

- Coaching dla seniorów – Zapraszamy seniorów na indywidualne sesje 
coachingowe polegające na indywidualnej pracy z coachem po 12 sesji                         

- Warsztaty terapeutyczne/ coaching grupowy – adresowany do seniorów i ich 
rodzin realizowany w celu wzmocnienia więzi społecznych, rodzinnych, jako 
możliwość pracy nad problemami rodzinnymi i społecznymi.) 

- Spotkania i debaty z działaczami społecznymi – celem spotkań będzie 
zainteresowanie seniorów i ludzi młodych problemami społecznymi, w celu 
rozbudzenia odpowiedzialności społecznej i świadomości.  

- Warsztaty turstyczno-kulturalne – Zajęcia odbywać się będą w formie 
wykładów oraz w formie spacerów i wycieczek. Celem zajęć jest poznawanie 
historii miejsc i obiektów architektonicznych znajdujących się w najbliższej 
okolicy. Pod hasłem „Poznajemy od nowa swoje własne miasto”. Na 
podstawie wybranych miejsc i obiektów architektonicznych uczestnicy poznają 
walory turystyczne i historyczne swojego miasta i najbliższych okolic. 
Nawiązanie współpracy z Domem Kultury Świt w Warszawie, Społeczny 
Komitet Ratowania Zabytków Radomia. 

- Wycieczki – spotkania z historią – Zapraszamy na Wycieczkę najbardziej 
aktywnych na zajęciach. – zapisy w siedzibie Fundacji. 

- Wyjazd do Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku 50 osób/ 1 dzień 
- Bajka Edukacyjna – warsztaty teatralne – w ramach warsztatów zostały 

przygotowane przedstawienia przez seniorów i młodzież nawiązujące do 
historii i tradycji.  

- Warsztaty twórcze – o charakterze integracyjnym i rodzinnym z 
wykorzystaniem następujących technik: dequpag, malowanie na szkle, 
makrama, wykonywanie ozdób okolicznościowych, prace z filcu, zabawki 
szmacianki   

 

Liczbowe określenie skali działań: w okresie od 20.05.2018-do 31.12.2018 
 

➢ Wykłady /Moduł Edukacja - 16 godz. 8 spotkań po 2 godziny – 241 os./92- osoby 
jednorazowe ( 7 wykładów  x 30 os. + 1 x 31 po 30 osób na wykładach) 

➢ Zajęcia z angielskiego /Moduł Edukacja/ 48 godz. 2 grupy po 8 spotkań x 3 godziny ( 
1 grupa 16 osób, druga grupa 19 osób) 

➢ Zajęcia informatyczne /Moduł Edukacja/32 godziny- 2 grupy po 8 spotkań x 2 godz. 
(w każdej grupie uczestniczyło po 15 osób) 

➢ Spotkanie z Dietetykiem/Moduł Zdrowie/ 10 godzin / 5 spotkań po 2 godziny ( w 
sumie 117 os W spotkaniach uczestniczyło 117 os. /55 odbiorców jednorazowych (w 
kolejnych spotkaniach 23+23+21+30+20 ) 

➢ Warsztaty kulinarne/Moduł Zdrowie /16 godzin /8 spotkań x 2 grupy x 2 godziny x 15 
osób 

➢ Zajęcia sportowe/relaksacyjne/gimnastyka/taniec/rehabilitacja/Moduł Zdrowie - 2 
grupy x 2 godziny x 15 osób x 8 spotkań 

➢ sesje coaching indywidualny dla seniorów/ Moduł Rozwój Społeczny/osobisty 120 
sesji po 2 godziny x 10 osób x 12 sesji każda  

➢ sesje coachingowe grupowe/warsztaty terapeutyczne/ Moduł Rozwój 
Społeczny/osobisty 24 godziny 8 spotkań x 3 godziny x 12 osób 

➢ Spotkania i debaty z działaczami społecznymi/ Moduł Rozwój Społeczny/osobisty
 16 godzin -8 spotkań po 2 godziny po 15 osób 

➢ Warsztaty turystyczno-kulturalne 30 godzin- 1 grupa x 10 warsztatów po 3  godziny 
po 10 osób 

➢ Wyjazd do Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku 50 osób/ 1 dzień / 54 osoby w 
tym 2 opiekunów 
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➢ Bajka Edukacyjna/ zakup materiałów potrzebnych do przygotowania przedstawienia 
(stroje, itp.) 

➢ Wykłady - Spotkania z ludźmi kultury, sztuki i muzyki, teatru/ Moduł Kultura i Sztuka 
16/ 8 spotkań po 2 godziny dla 30 osób 

➢ warsztaty twórcze/Moduł Kultura i Sztuka /24 godziny/ 8 spotkań x 3 godziny x 15 
osób 

➢ Wyjścia do kina 74 osoby, 2 wyjścia do teatru 99 osób 
➢ Kampania społeczna nr.1  
➢ Organizacja konkursu nr 1  
➢ Organizacja festynu w tym wystawy fotograficznej i dni seniora 
➢ Organizacja i adaptacja kawiarenki-ul. 1905 roku 7a w Radomiu. 

 
X. Promowanie rozwoju integralnego w środowisku lokalnym poprzez kulturę. 

 
 
W 2018 roku fundacja rozpoczęła realizację projektu Ogródek Integracji Lokalnej OIL w 
ramach konkursu Moje miejsce na Ziemi. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków 
Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” 
 
Listopad-grudzień 2018 – organizacja konkursu zaprojektuj ogródek.  
 
 
XI. Aktywizacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych. 

 
 
Fundacja w roku 2018/2019 zrealizowała warsztaty/szkolenia/wsparcie coachingowe 
(świadczenia usługi grupowego wsparcia specjalistycznego) – przez coach dla średnio 6 
uczestników/czek na 3 Warsztatach Aktywizacji Psychologiczno-Specjalistycznej w ramach 
projektu pt. „Aktywna integracja 80 osób z niepełnosprawnością znaczną i sprzężoną z woj. 
podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie”, w ramach w ramach Osi Priorytetowej VII 
Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  
  
  
Podstawowe zagadnienia z zakresu wsparcia specjalistycznego, które zostały zrealizowane 
w ramach każdego Warsztatu Aktywizacji Psychologiczno-Specjalistycznej w Krzyżewie 
listopad 2018, styczeń i luty 2019: 
 

▪ Przygotowanie do aktywizacji i przeciwdziałania wykluczeniu. 
▪ Samopoznanie i samoocena. 
▪ Komunikacja werbalna i niewerbalna. 
▪ Przełamywanie starych przyzwyczajeń i biernego stylu życia. 
▪ Walka z syndromem wyuczonej bezradności. 
▪ Metody i techniki radzenia sobie ze stresem. 
▪ Podniesienie samooceny. 
▪ Zarządzanie czasem. 
▪ Nauka wyznaczenia sobie realistycznych celów. 
▪ Trening umiejętności funkcjonalnych. 
▪ Warsztaty kompetencji społecznych 

 
XII. Kiermasz Bożonarodzeniowy rękodzieła artystycznego  
  
W ofercie   
-bombki ręcznie wykonane techniką różną  
-szkło ręcznie grawerowane  
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-ręcznie wykonane cukierki i lizaczki  
-stroiki  
-lalki szmacianki 
Kiermasz odbył się 8.12.18 w godz. 11-17 w Bolku i Lolku ul. Struga 60 
 
XIII. Publikacje 

 
A. Publikacja - Opis metody do innowacji  

 
pt. "Coaching w świecie osób niewidomych" 
 
OPIS METODY został przygotowany w ramach innowacji społecznej „Coaching w 
świecie osób niewidomych” zgodnie z umową o powierzenie grantu nr: ZS-
II.042.1.6.7.2018 z dnia 9.05.2018  realizowaną w okresie od 9.05.2018 r. do 
8.09.2018 r. w ramach Projektu „Chcemy pracować – innowacje w zakresie usług 
opiekuńczych dla osób zależnych” współfinansowany  jest ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój, umowy zwartej w dniu 12.07.2016 Nr umowy: POWR.04.01.00-00-
1062/15 zawartej między Ministrem Rozwoju,   a Gminą Miasta Radom. 
 

B. Druk materiałów 3 części szkoleniowych w języku polskim i w Brajlu  
 

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

 
 


