
  

 

FUNDACJA ROZWOJU DZIECI IM. J. A. KOMEŃSKIEGO 

Sprawozdanie merytoryczne   
z wykorzystania wpłat 1% otrzymanych w 2016 r. 

 
 

W 2016 roku z wpłat 1% uzyskaliśmy 26 898 zł. Zebrane środki przeznaczyliśmy na: 
 

I. Dofinansowanie projektu „Mały Kolberg” 
 
Celem „Małego Kolberga” jest przygotowanie 40 animatorek (bibliotekarek, instruktorek 
świetlic , nauczycielek) do tworzenia  zajęć, które pozwalają dzieciom poznawać tradycje i 
zwyczaje swojego otocznia i znajdować w nich inspirację dla własnych pomysłów i działań. 
Projekt jest współfinansowany z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  
 
Z wpłat 1%: 
- Zakupiliśmy 40 zestawów instrumentów muzycznych (m. in. kastaniety, drewniane kołatki i 
grzechotki, tzw. „przeszkadzajki” (szumią, stukają, grzechoczą) i tamburynki). Instrumenty   
pozwalają dzieciom samodzielnie tworzyć muzykę i wymyślać własne kompozycje, a z 
rówieśnikami wspólnie muzykować.   
 
- Dofinansowaliśmy wyżywienie i noclegi dla 10 uczestniczek szkoleń przygotowujących do 
prowadzenia zajęć z dziećmi z wykorzystaniem lokalnych tradycji oraz honoraria trenerów. 
 
Blisko 1000 dzieci mieszkających na wsiach zyskało dostęp do atrakcyjnych zajęć 
edukacyjnych dzięki przeszkoleniu osób pracujących z dziećmi i zapewnieniu wyposażenia .  
 
Więcej informacji o projekcie: http://www.frd.org.pl/programy/z-malym-kolbergiem-po-kraju-
wielkopolska-i-lodzkie-2016-2017/ 
 

II. Wsparcie sieci „Perełek Komeńskiego” 
 
„Perełki” to nauczycielki przedszkolne, bibliotekarki, animatorki Grup Zabawowych, 
instruktorki wiejskich świetlic i domów kultury, które uczestniczyły w naszych Fundacyjnych 
szkoleniach/programach i świetnie rozumieją znaczenie wspierania rozwoju małych od chwili 
urodzin. Perełki tworzą w swoich miejscowościach wyjątkowe miejsca dla dzieci 
i potrafią przekonać mieszkańców, że – jak mówił Komeński - „Jakie początki takie będzie 
wszystko”.  
 
W miarę naszych możliwości organizujemy Perełkom spotkania doskonalące, by mogły 
rozwijać swoje kompetencje do pracy z dziećmi i uczyć się od siebie nawzajem. Dzięki 
wpłatom 1% zorganizowaliśmy w listopadzie 2016 r. dwudniowe spotkanie doskonalące dla 
15 nauczycielek, bibliotekarek i animatorek Grup Zabawowych. Perełki wymieniały się 
doświadczeniami oraz uczestniczyły w warsztacie prezentującym innowacyjne sposoby 
rozwijania kreatywności dzieci, który społecznie prowadził dr Ryszard Praszkier. 

 
Wszystkim przekazującym Fundacji Rozwoju Dzieci swój 1% 

serdecznie dziękujemy! 
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