
Fundacja Komeńskiego 

Sprawozdanie z działań w 2015 roku 



Fundacja Rozwoju Dzieci 

 Inspirujemy  Edukujemy Wspieramy 

Od początku 

  

Fundacja Rozwoju Dzieci powstała w 2003 roku, by stwarzać dzieciom jak 

najlepsze warunki już na wczesnym etapie rozwoju i edukacji.  

  

Naszym celem jest wyrównywanie szans dzieci, by stały się światłymi ludźmi. 

  

Proponujemy rozwiązania systemowe i prawne, mamy sprawdzoną ofertę 

różnorodnych form pracy z dziećmi.  

  

Prowadzimy projekty na dużą skalę, bo wiemy, że inwestycja w dzieci to lepsza 

przyszłość nas wszystkich. 

 

  



Fundacja Rozwoju Dzieci 

 

 

 

MISJA 

  
Fundacja Rozwoju Dzieci inspiruje dorosłych do tworzenia warunków, 

w których każde dziecko może rozwijać, odkrywać i wykorzystywać własny 

potencjał.  

 

Włączamy w działania rodziców, osoby pracujące z dziećmi, samorządy  

i administrację państwową.  

 

Kładziemy nacisk na jakość, wymierne efekty i skalę, bo tylko duże liczby 

mogą zmieniać świat. 

 

 



Fundacja Rozwoju Dzieci 

 

 

FILARY DZIAŁAŃ  

 
  

I. Innowacyjność wczesnodziecięcej opieki i edukacji 

Dotychczasowa działalność Fundacji finansowana z grantów. 

 

II. Dostępność i różnorodność usług dla małych dzieci 

Upowszechnianie wysokiej jakości usług opiekuńczo-edukacyjnych dostępnych dla wszystkich 

małych dzieci. 

 

III. Jakość oferty edukacyjnej dla małych dzieci 

Programy i szkolenia związane ze zwiększaniem kompetencji osób pracujących z dziećmi  

- Instytut Komeńskiego 

 

IV. Współpraca organizacji na rzecz małych dzieci 

Tworzenie sieci organizacji, współpraca międzynarodowa, działania rzecznicze 

 

 

 

 

 

 



Najważniejsze działania w 2015 r.  

 

 

 

 

 

ZASIĘG NASZYCH DZIAŁAŃ W 2015 ROKU  

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zKgYNrTH36l0.kPZa-QDmsgR4&usp=sharing


Najważniejsze działania w 2015 r. - statystyki  

 

 

 

Współpracowaliśmy z 28 gminami wiejskimi oraz 4 szkołami, 14 bibliotekami  

i domami kultury, 200 żłobkami, 490 przedszkolami w całej Polsce. 

 

Prowadziliśmy 10 projektów.  

 

Pomogliśmy 9 gminom stworzyć strategie wyrównywania szans edukacyjnych 

i diagnozy sytuacji małych dzieci. 

 

Przeprowadziliśmy 34 szkolenia  dla nauczycieli, bibliotekarek, samorządowców 

oraz rodziców. 

 

Pomagamy w tworzeniu 8 Centrów Dziecka i Rodziny w gminach wiejskich. 

 

Pomogliśmy w stworzeniu 35 Grup Zabawowych. 

 

Zorganizowaliśmy 1 konferencję i 28 seminariów, w których uczestniczyło  

blisko 1500 osób. 

 

 

 
 



Najważniejsze działania w 2015 r. - projekty 

 

 

 

Przedsiębiorcze dzieci  

 
Projekt wprowadza do edukacji dzieci w wieku przedszkolnym podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii, kształtuje postawy 

przedsiębiorcze i rozwija aktywność społeczną. 

 

Do prowadzenia zajęć wg programu „Przedsiębiorcze dzieci” przeszkoliliśmy 40 nauczycielek przedszkolnych i bibliotekarek, 

które prowadzą 38 grup zajęciowych dla 650 dzieci w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich woj. warmińsko-mazurskiego 

 

 



Najważniejsze działania w 2015 r. - projekty 

 

 

 

 

Centra Dziecka i Rodziny  w gminach wiejskich Głuchów i Cekcyn 

 

Pomagamy gminom w wypracowaniu systemu współpracy pomiędzy instytucjami samorządowymi i społecznością lokalną, 

który zapewni wsparcie rodzin wychowujących małe dzieci, w tym także rodzin w trudnych sytuacjach. 

 

- W gminach powstały partycypacyjne strategie wyrównywania szans edukacyjnych oraz diagnozy potrzeb rodzin z małymi  

dziećmi.  

- Przygotowaliśmy Animatorki do pracy z dziećmi i z rodzinami.  

- Przy Centrach działa 10 Grup Zabawowych, wypożyczalnie zabawek, odbywają się warsztaty dla rodziców, konsultacje 

psychologiczne i logopedyczne, pikniki edukacyjne… 

 



Najważniejsze działania w 2015 r. - projekty 

 

 

 

Centra Dziecka i Rodziny - w gminach wiejskich Piecki, Przeworsk, Rawa Mazowiecka i Zarzecze. 

 

 W gminach przygotowano partycypacyjne diagnozy potrzeb rodzin z małymi dziećmi, opracowano 2-letnie plany działań 

na rzecz dobrostanu małych dzieci. Rozszerzono ofertę dla dzieci i rodziców m.in. o: badania przesiewowe słuchu, 

czytanie bajek, powstało 16 Grup Zabawowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzięki uczestnictwu w zajęciach Grupy 

Zabawowej dzieci, które nie uczęszczają do 

przedszkola, potrafiły ze spotkania na 

spotkanie coraz lepiej się integrować  z 

innymi dziećmi. U maluchów, które na 

pierwszym spotkaniu miały problem z 

dzieleniem się zabawkami, tego problemu już 

teraz nie ma. Starsze dzieci uczyły nasze 

maluszki różnych zabaw przedszkolnych, i z 

maluchów (jakimi są w przedszkolu) nagle 

stały się starszakami (na Grupie 

Zabawowej), co im się bardzo spodobało. 

 

Animatorka Grupy Zabawowej z gminy 

Zarzecze 

 



Najważniejsze działania w 2015 r. - projekty 

 

 

 

 

Centra Dziecka i Rodziny – w gminach wiejskich Olszyna i Niwiska 

 

- Pomogliśmy w przeprowadzeniu w obu gminach partycypacyjnej diagnozy potrzeb małych dzieci i rodziców, z 

 uwzględnieniem potrzeb rodzin w trudnych sytuacjach. 

- Przygotowaliśmy po 5 osób w każdej gminie do prowadzenia zajęć dla dzieci i rodziców oraz wsparcia rodzin zagrożonych 

 wykluczeniem. 

- Przeprowadziliśmy szkolenie dla 12 nauczycielek z zakresu pracy projektami badawczymi z dziećmi w gminie Olszyna. 

- W gminach powstały 4 Grupy Zabawowe, które wyposażyliśmy w materiały edukacyjne . 

 



Najważniejsze działania w 2015 r. - projekty 

 

 

 

Zdrowo jemy zdrowo rośniemy 

 
 Zadaniem programu jest wzrost świadomości roli żywienia we wczesnym okresie życia wśród pracowników 
 żłobków, przedszkoli i rodziców oraz kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych dzieci. 
 
- Do pracy w placówkach edukacyjnych przygotowaliśmy 45 edukatorów żywieniowych. 
  
- Zrekrutowaliśmy do programu 80 nowych edukatorów. 
 
- Rozpoczęliśmy kolejną rekrutację żłobków i przedszkoli. Aktualnie w programie jest 1831 żłobków i przedszkoli 
  z 525 miejscowości.  

  

 
Efekty 
 
- 76% placówek, które współpracują z edukatorem wprowadziło zmiany w jadłospisach swoich podopiecznych. 
 
- Po zakończeniu warsztatów dotyczących niekorzystnych skutków zdrowotnych nadmiernej podaży cukru i soli w 
  diecie dziecka, co trzecia placówka (36%) poczyniła kroki w kierunku ograniczenia obu składników w  
  przygotowywanych dla dzieci potrawach. 16% placówek zwiększyło ilość warzyw i owoców w menu oraz zamieniło 
  słodzone napoje na wodę. 

 

 



Najważniejsze działania w 2015 r. - projekty 

 

 

 

 

Projekt „Grupy Zabawowe dla dzieci i rodziców - miejsce aktywizacji społecznej i zawodowej” 

 realizowaliśmy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rodziców i Pedagogów Krok za Krokiem z Białorusi 

  

- Przygotowaliśmy do pracy z dziećmi 22 Animatorki, które przeprowadziły ponad 100 spotkań. 

 

- W Wołkowysku i Grodnie powstało 10 Grup Zabawowych, w których uczestniczyło ponad 100 dzieci i ponad 100 

Rodziców. 

 

- Do upowszechniania Grup Zabawowych w Białorusi przygotowaliśmy 11 trenerek ze stowarzyszenia Krok za Krokiem. 

 

Nasze Grupy Zabawowe są na Białorusi nową formą wspierania rozwoju małych dzieci. Tak jak w Polsce – zostały 

przyjęte bardzo dobrze. Dzięki przygotowaniu trenerek grupa  Animatorek szybko się rozrasta się. Na koniec grudnia 

2015 było ich już 40! Działają w przedszkolach, prywatnych mieszkaniach, ośrodkach pomocy społecznej, przy cerkwiach.  

Żona księdza prawosławnego z Wołkowyska – jedna z Animatorek mówi, że w ciągu krótkiego czasu Grupy Zabawowe 

stały się najbardziej popularnymi spotkaniami organizowanymi w cerkwi.  

 



Najważniejsze działania w 2015 r. - projekty 

 

 

 

Mały Kolberg Kontynuacja – wspieranie sieci Animatorek, które prowadzą  zajęcia dla dzieci inspirowane kulturą 

 ludową.  

 

Poniżej wybrane przykłady laureatek konkursu „Inspirujmy się Małym Kolbergiem”:  

  

Projekt „Podwórko” 

 w Jachrance (gmina Serock) 

 

Jest to miejsce szczególne, bo  pozbawione wszelakich 

urządzeń multimediów, które ma służyć przede wszystkim  jako 

swobodna przestrzeń spotkań dzieci. W integracji towarzyszą im 

gry, zabawy oraz muzyka. Wprowadzam dzieci  świat ludowych 

pieśni, tańców, zabaw oraz gier podwórkowych, które tak bliskie 

były naszym rodzicom czy dziadkom.  

Kamila Gościcka – Kmieć 

 

Inspiracje baśniami Kolberga  

w  Krakowie, Sułoszowej, Gorajcu i innych miejscowościach 

 

Na początku zapoznaję dzieci z treścią konkretnej bajki,  

zapraszam do  udziału w jej opowiadaniu wykorzystaniem 

tańca, śpiewu i gryna instrumentach rytmicznych. Dodatkowo, 

dzieci mogą wyrazić siebie poprzez własną interpretację 

ruchową, głosową, czy plastyczną - pomaga im tym 

pantomima, ćwiczenia z emisji głosy i dykcji, malowanie.   

Katarzyna Chodoń, Cichosza Bajki, Tandiridum 



Najważniejsze działania w 2015 r. - projekty 

 

 

 

 

    Mały Kolberg w Olsztynie 

 Przygotowaliśmy 13 nauczycielek z olsztyńskich przedszkoli do prowadzenia zajęć z dziećmi z wykorzystaniem 

 tradycyjnych zabaw, muzyki, śpiewu i tańca.  

 Zapraszamy do obejrzenia filmu z realizacji projektu: https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=vQAlTvVj8RU 

 

 
 

 

Kultura i tradycje Warmii były mi obce, ponieważ pochodzę  

z innego regionu województwa. Na szkoleniu poznałam 

przyśpiewki, piosenki i zabawy, które wykorzystuję w czasie zajęć 

z dziećmi. Szkolenie „Mały Kolberg”, w którym miałam szansę 

uczestniczyć dało mi wiele nowych pomysłów oraz motywację do 

samodzielnego zgłębiania wiedzy  

 

Justyna Rucińska, Przedszkole Miejskie nr 12 w Olsztynie. 

 

Dzieci zaangażowały się w projekt dotyczący kultury i tradycji 

Warmii i Mazur. Jednym z jego elementów było przeprowadzenie 

wywiadów ze swoimi dziadkami, dotyczących ich dzieciństwa. 

Dzieci pytały o ulubione zabawy z dzieciństwa, z kim się w nie 

bawili, jakich przedmiotów używali do zabaw, gdzie się bawili i jakie 

smaki kojarzą się im z dzieciństwem.  

Na zdjęciu  poniżej kolejny element wymienionego projektu czyli 

spotkanie dzieci z Przedszkola z Ritą Kostką, znaną artystką 

folkloru Warmii i Mazur. 

 

Magdalena Wróblewska, Przedszkole nr 21 w Olsztynie 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=vQAlTvVj8RU


Najważniejsze działania w 2015 r. - projekty 

 

 

 

Śladami Korczaka. Prawa dziecka we wczesnej edukacji w praktyce 

 
Zorganizowaliśmy 5 spotkań dla pedagogów, pedagożek, osób pracujących z dziećmi i ekspertów w zakresie pracy  

z dziećmi poświęconych ideom Korczaka i ich zastosowaniu we współczesnej praktyce pedagogicznej. 

 

Tematy spotkań: 

• „Szacunek bieżącej godziny, dnia codziennego”.  Jak wspierać dziecko w jego własnym rytmie rozwoju?  

• „Poczucie niemocy wychowuje cześć dla siły”. Czy i jak dzieci mogą uczestniczyć podejmowaniu decyzji 

żłobku przedszkolu?  

• „Chętnie i szybko nauczy się tego, co jest mu potrzebne”. Motywacja dzieci do uczenia się.   

• „Nie despotyczny nakaz, ale taktowne porozumienie”. Budowanie relacji z rodzicami. 

• „Wzywałem o szacunek dla dziecka, słusznie zadał ktoś pytanie: A kto dziś człowieka szanuje?”. 

 

Stworzyliśmy na Facebooku podstronę projektu: https://www.facebook.com/zycierzeczywiste/ 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/zycierzeczywiste/


 

  

 Najważniejsze działania w 2015 r. - projekty 

  

 

 

 

W ramach projektu Wsparcie członków Federacji Partnerstwo na Rzecz Rozwoju i Edukacji 

Małych Dzieci  we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Piaseczno  pomogliśmy w przeprowadzeniu metodą  

partycypacyjną  diagnozy potrzeb i problemów rodzin z małymi dziećmi do lat 10.  

 

W pracach nad diagnozą uczestniczyli przedstawiciele placówek opiekuńczych i edukacyjnych, instytucji, 

organizacji samorządowych, mieszkańców oraz rodzice. 

 

Efektem pracy jest „Raport z diagnozy potrzeb małych dzieci i rodziców w Mieście i Gminie Piaseczno” wraz z 

rekomendacjami dla władz Samorządowych:  

 

Sama praca nad diagnozą powoduje rozszerzenie 

perspektywy myślenia o potrzebach dzieci i rodziców. 

Wnioski ze spotkań i badań posłużą mi do dzielenia się z 

innymi osobami mającymi realny wpływ na kształtowanie 

obrazu naszego Miasta Gminy.  

 

Ponadto rekomendacje z diagnozy będą wykorzystywane 

zarówno Programie Wspierania Rodziny, jak i w Gminnej 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, tak by 

realnie zmieniły obraz naszego Miasta i Gminy.  

 

Ewa Misztal, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, koordynatorka projektu ze strony Piaseczna   

 

 

 

 

 

 

 



Najważniejsze działania w 2015 r.  

- odbiorcy  
 

Program Zdrowo Jemy Zdrowo Rośniemy  

dotarł do ponad 

 

64 800 dzieci 

 

W zajęciach prowadzonych w ramach naszych programów 

uczestniczyło ponad 

 

2 tysiące  dzieci  

 

w wieku od kilku miesięcy do 10 lat 

 

 



 

  

 Najważniejsze działania w 2015 r.  

– jesteśmy członkiem FPREMD  

 

 
 

Prowadzimy społecznie sekretariat Federacji Partnerstwo na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci 

(FPREMD), portal i facebook oraz  systematycznie przygotowujemy biuletyny informacyjne dla członków sieci –  

wszystkie biuletyny dostępne na stronie:  http://www.premd.org.pl/biuletyn_44/  

 

  

http://www.premd.org.pl/biuletyn_44/
http://www.premd.org.pl/
http://www.premd.org.pl/biuletyn_44


Najważniejsze działania w 2015 r.  

- nasze strony 

http://www.zdrowojemy.info/
http://www.frd.org.pl/
http://www.grupazabawowa.org.pl/


Najważniejsze działania w 2015 r. 

 
Konferencja „Wzrok a trudności szkolne” 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, marzec 2015 r. 

19 marca 2015 r. we współpracy z MEN zorganizowaliśmy 

konferencję „Wzrok a trudności szkolne – wyzwanie XXI wieku”. 

W konferencji uczestniczyły 84 osoby pracujące w 

przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-

pedagogicznych, organizacjach pozarządowych i instytucjach 

samorządowych. Paneliści dyskutowali o problematyce 

wczesnej diagnozy zaburzeń wzroku, wpływie nowych 

technologii na pogorszenie widzenia oraz o sposobach dbania o 

wzrok w szkole.  

 

Zapraszamy do wysłuchania pokonferencyjnych audycji 

radiowych:  

 

Radia TOK FM 

 http://audycje.tokfm.pl/odcinek/24265  

 

i Radia Plus 

www.radioplus.pl/program-czytaj/1013/89556/okiem_psychologa  

http://audycje.tokfm.pl/odcinek/24265
http://www.radioplus.pl/program-czytaj/1013/89556/okiem_psychologa
http://www.radioplus.pl/program-czytaj/1013/89556/okiem_psychologa
http://www.radioplus.pl/program-czytaj/1013/89556/okiem_psychologa


 

 

 Najważniejsze działania w 2015 r. 

- publikacje 

 

 
Przygotowaliśmy 25 numer Dzieci w Europie pod tytułem „Jak dzieci odbierają czas?” 

Wersja on line do pobrania tutaj:  

http://www.frd.org.pl/wpisy-wiedzy/dzieci-w-europie-nr-25-czas/ 

 

 
 

http://www.frd.org.pl/wpisy-wiedzy/dzieci-w-europie-nr-25-czas/
http://www.frd.org.pl/wpisy-wiedzy/dzieci-w-europie-nr-25-czas/
http://www.frd.org.pl/wpisy-wiedzy/dzieci-w-europie-nr-25-czas/
http://www.frd.org.pl/wpisy-wiedzy/dzieci-w-europie-nr-25-czas/
http://www.frd.org.pl/wpisy-wiedzy/dzieci-w-europie-nr-25-czas/
http://www.frd.org.pl/wpisy-wiedzy/dzieci-w-europie-nr-25-czas/
http://www.frd.org.pl/wpisy-wiedzy/dzieci-w-europie-nr-25-czas/
http://www.frd.org.pl/wpisy-wiedzy/dzieci-w-europie-nr-25-czas/
http://www.frd.org.pl/wpisy-wiedzy/dzieci-w-europie-nr-25-czas/
http://www.frd.org.pl/wpisy-wiedzy/dzieci-w-europie-nr-25-czas/
http://www.frd.org.pl/wpisy-wiedzy/dzieci-w-europie-nr-25-czas/
http://www.frd.org.pl/wpisy-wiedzy/dzieci-w-europie-nr-25-czas/
http://www.frd.org.pl/wpisy-wiedzy/dzieci-w-europie-nr-25-czas/


Najważniejsze działania w 2015 r 

- patronaty  

 

 

 

Objęliśmy patronatem honorowym:    

 

• Publikację „Elementarz 

współczesny”  

wydawnictwa Egmont 

 

• Film edukacyjny „Mela i Marcel”  

firmy Tutto Arts & Media  

• Konferencję EUDEC, Ojrzanów • II Kongres Edukacja i Rozwój, Warszawa 



Najważniejsze działania w 2015 r 

- współpraca  

Współtworzyliśmy projekt EkoPaka 

www.ekopaka.org 

http://www.ekopaka.org/


 

 

  

 

Najważniejsze działania w 2015 r. 

- promocja   

 

 

 

Przygotowaliśmy 9 filmów promujących programy Fundacji, w tym 7 filmów instruktażowych  

w programie Zdrowo jemy zdrowo rośniemy, które miały blisko 500 wyświetleń.  

 

Mamy ponad 6 tysięcy „fanów” na naszym 

profilu Facebook.   

Ponad 80 000 razy odwiedzono naszą stronę internetową FRD, ponad 50 000 razy stronę 

PREMD; blog biblioteczny miał ponad 14 000 wyświetleń.  



 

 

 Najważniejsze działania w 2015 r.   

 

 
 

 

Zebraliśmy  

 

976 678 zł  

 

w tym:  

dotacje 919 228 zł  

wpłaty 1% - 12 425 zł  

darowizny pieniężne 45 000 zł  
  

 



 

 

  

 

 

Nasi wolontariusze w 2015 r. 

 

 

 
Dziękujemy: 
- Annie Gizie – za intelektualne wspieranie naszych działań i dzielenie się wiedzą 

- Agacie Stafiej-Bartosik – za dodawanie energii przy podejmowaniu nowych wyzwań 

- Barbarze Paszkiewicz-Laskowskiej i Piotrowi Talarkowi – za inspiracje i pomoc w pracach nad 

nowym wizerunkiem Fundacji 

- Cypisowi, Feliksowi, Toli i Zoji Gregorowiczom – za pomoc w pracach i porządkach biurowych  

- Joannie Jurek – za dokumentowanie fotograficzne naszych działań i tłumaczenie sprawozdań 

- Ewie  Pulkowskiej  - za perfekcyjne tłumaczenie naszych materiałów 

- Konradowi Korobowiczowi – za entuzjazm, pokazanie nam nowych możliwości i pomoc w pracach 

nad programem „flagowym” 

- Leszkowi Sutule – za tłumaczenie meandrów marketingu  

- Łukaszowi Hahn – za wsparcie naszej kampanii 1% 

- Łukaszowi Stankowi – za wyjaśnianie zawiłości prawnych  

- Małgorzacie Sielczak i Dorocie Dziarskiej-Pałac – za wsparcie organizacyjne przy realizacji projektów 

- Mikołajowi Markiewiczowi – za cierpliwe wysłuchiwanie w chwilach zwątpienia  

- Mikowi Kuczkiewiczowi – za wskazówki i rady z obszaru zarządzania  

- Monice Rościszewskiej-Woźniak,  Blance Adamczuk, Ani Kosk, Magdzie Korsak i Małgosi 

Synowiec  - za współtworzenie naszych nowych programów edukacyjnych 

- Olafowi Żyliczowi – za bliskość w trudnych chwilach i podsuwanie rozwiązań 

- Patrykowi Zarzecznemu – za  pomoc przy „Małym Kolbergu w Olsztynie” 

 

 



 

 

  

 

 

Nasi sponsorzy w 2015 r.  

 

 

  

• Bernard Van Leer Foundation 

• Oriflame Polska 

• World Childhood Foundation  

• Biuro Rzecznika Praw Dziecka  

• Narodowy Bank Polski 

• Instytut Muzyki i Tańca 

• Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

• Fundacja ECOSYSTEM  

• FIO MPiPS 

• Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

• Samorząd Miasta Olsztyna  

 

Dziękujemy! 

 
 



 

 

  

Zespół Fundacji w  2015 r.  

 

  

 



Fundacja Komeńskiego 

Zapraszamy na naszą stronę www.frd.org.pl 


