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Fundacja Rozwoju Dzieci 

 

 

 

 

MISJA 

 

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. 

 

Inspirujemy dorosłych do tworzenia warunków, w których każde dziecko może rozwijać, 

odkrywać i wykorzystywać własny potencjał.  

 

Proponujemy rozwiązania systemowe i prawne, mamy sprawdzoną ofertę różnorodnych 

form pracy z dziećmi. 

 

 

 
 



Najważniejsze działania w 2016 r.  

 

 

 

ZASIĘG NASZYCH DZIAŁAŃ 



Najważniejsze działania w 2016 r. - statystyki  

 

 

 

Współpracowaliśmy z 41 gminami wiejskimi oraz z ponad 500 placówkami 

edukacyjnymi: szkołami, bibliotekami, żłobkami, przedszkolami. 

 

Prowadziliśmy 14 programów, w tym 4 kontynuowane i 10 nowych. 

 

Pomogliśmy w wypracowaniu 13 lokalnych partycypacyjnych diagnoz potrzeb rodzin 

z małymi dziećmi.  

 

Przeprowadziliśmy 46 szkoleń dla 711 osób: nauczycieli, bibliotekarek, 

samorządowców, dietetyków żywieniowych oraz rodziców. 

 

Pomagamy w działaniu 9 Centrów Dziecka i Rodziny w gminach wiejskich. 

 

Pomogliśmy w stworzeniu 38 Grup Zabawowych. 

 

Zorganizowaliśmy 20 seminariów, wyprodukowaliśmy 7 filmów edukacyjnych i 1 

promocyjny, wydaliśmy 9 numerów Biuletynu FRD i 1 publikację. 

 

 

 
 



Najważniejsze działania w 2016 r. - programy 

 

 

 

Lokalny system wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem 
 

Pomogliśmy 4 gminom wiejskim w wypracowaniu systemu współpracy pomiędzy instytucjami samorządowymi i 

społecznością lokalną, który zapewnia wsparcie rodzin wychowujących małe dzieci, w tym także rodzin zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, poprzez koordynowanie, finansowanie i organizowanie różnorodnych usług opiekuńczo -

edukacyjnych. 

 

Partnerami w projekcie byli: Nordland University, Bodo, Norwegia oraz  gminy wiejskie: Piecki, Przeworsk, Rawa 

Mazowiecka i Zarzecze 

 

W gminach powstały 2-letnie plany współpracy na rzecz małych dzieci, Centra Dziecka i Rodziny i Grupy Zabawowe. 

 

Wydaliśmy publikację „Centra Dziecka i Rodziny” zbierająca doświadczenia norweskie i dobre praktyki z gmin biorących 

udział w projekcie. 

 

 



Najważniejsze działania w 2016 r. - programy 

 

 

 

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. 
 

Program realizujemy w partnerstwie z Fundacją Nutricia, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Instytutem 

Matki i Dziecka oraz Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości.  

 

W 2016 roku: 

Przeprowadziliśmy 21 szkoleń dla 127 dietetyków i dietetyczek przygotowujących do pracy Edukatora 

Żywieniowego małych dzieci. 

 

Edukatorzy przeprowadzili warsztaty w 480 żłobkach i przedszkolach, w których uczestniczyło ponad 2600 

pracowniczek i pracowników tych instytucji w różnych miejscowościach w  Polsce. 

 

 

 

 
 

 

 



Najważniejsze działania w 2016 r. - programy 

 

 

 

Przedsiębiorcze dzieci  
 

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

postawy przedsiębiorcze i rozwija aktywność społeczną. 

 

Partnerami w projekcie były 23 gminy wiejskie i wiejsko-miejskie w woj. warmińsko-mazurskim oraz warszawskie gminy 

Wola i Włochy. 

 

Do prowadzenia zajęć wg programu „Przedsiębiorcze dzieci” przeszkoliliśmy 61 nauczycielek przedszkolnych  

i bibliotekarek, które prowadziły zajęcia dla ponad 1000 dzieci. 

 

 



Najważniejsze działania w 2016 r. - programy 

 

 

 

 

Centrum Dziecka i Rodziny w gminie Jeziorany 
 

Pomogliśmy w przeprowadzeniu partycypacyjnej diagnozy potrzeb małych dzieci i rodziców, uwzględniającej potrzeby 

 rodzin w trudnych sytuacjach. 

 

Przygotowaliśmy osoby do prowadzenia zajęć dla dzieci i rodziców oraz wsparcia rodzin zagrożonych 

 wykluczeniem. 

 

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

 



Najważniejsze działania w 2016 r. - programy 

 

 

Mały Kolberg w Wielkopolsce i Łódzkiem 

 

Zadaniem projektu jest przygotowanie osób pracujących z małymi dziećmi do prowadzenie zajęć dla dzieci 

wykorzystujących lokalne zasoby kultury ludowej. 

 

Projekt realizujemy na terenie Wielkopolski i Łódzkiego. W każdym regionie przeprowadziliśmy po 2 szkolenia 

przygotowujące do prowadzenia zajęć z dziećmi. W szkoleniach uczestniczyły łącznie 43 osoby.  

 

Przeszkolone osoby - bazując na lokalnych zasobach kultury i tradycji - przeprowadziły różnorodne zajęcia dla około 1000 

dzieci, włączając w zajęcia także seniorki i seniorów. 

 



Najważniejsze działania w 2016 r. - programy 

 

 

 

 

Wspólnota lokalna i organizacje obywatelskie razem dla dzieci  

 

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji 8 organizacji i spółdzielni socjalnych działających na rzecz dzieci w 

zakresie zarządzania zasobami, poszerzenia oferty programowej i angażowania obywateli w lokalne działania. 

 

W 2016 roku: 

Przeprowadziliśmy szkolenia dla 24 osób z zakresu rozwiązywania konfliktów oraz partycypacyjnej diagnozy potrzeb 

rodzin z małymi dziećmi. Każda organizacja/spółdzielnia przeprowadziła w swojej społeczności diagnozę potrzeb rodzin z 

małymi dziećmi i przygotowała na jej podstawie raport wraz z rekomendacjami.  

 

 

 



Najważniejsze działania w 2016 r. - programy 

 

 

 

Razem dla dzieci Pragi Południe  

 

Celem projektu jest podnoszenie kompetencji społecznych i wychowawczych rodziców oraz zwiększenie szans 

rozwojowych i edukacyjnych dzieci w wieku 0-6 lat. 

 

Partnerzy: Fundacja Kooperatywy Grochowskiej, Fundacja Rodzinna, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności 

Lokalnej CAL  

 

Projekt skierowany jest do rodzin z dziećmi  0-6 lat (szczególnie rodzin o niskich kompetencjach opiekuńczo-

wychowawczych i społecznych) oraz do osób pracujących z małymi dziećmi i rodzinami – nauczycielek, animatorek i 

animatorów społecznych, seniorów z terenu rewitalizowanego dzielnicy Praga Południe. 

 

W 2016 r.: 

- Utworzony  został Klub dla Rodzin, w którym odbywały się zajęcia rozwojowo-edukacyjne dla małych dzieci i ich rodziców. 

- Rozpoczęliśmy przeprowadzenia partycypacyjnej diagnozy potrzeb rodzin z dziećmi.  

- Przeprowadziliśmy szkolenie dla 16 osób przygotowujące do prowadzenia Grup Zabawowych i Biblioteczki dla 

Najmłodszych oraz dla 24 osób - przygotowujące do programu „Przedsiębiorcze dzieci”. 

- Powstały 3 Grupy Zabawowe: dwie działają w Klubie dla Rodzin, jedna w Ośrodku Pomocy Społecznej. 



Najważniejsze działania w 2016 r. – współpraca 

międzynarodowa 

 

 

 

Grupy Zabawowe dla dzieci i rodziców w Tadżykistanie 

 

Projekt realizujemy we współpracy z organizacją „SiDa” założoną przez tadżyckich rodziców dzieci z zespołem Downa. 

Jego celem jest wprowadzenie nowej formy edukacji włączającej dla dzieci do 3 roku życia i ich rodziców.  

 

W 2016 r. opracowaliśmy materiały promujące Grupy Zabawowe w języku rosyjskim oraz przygotowaliśmy do 

prowadzenia Grup Zabawowych 22 animatorki z 4 organizacji pozarządowych pomagających rodzicom i dzieciom ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

 

Po szkoleniu powstało 17 Grup Zabawowych w Duszanbe, Kanibadam i Vahdat. Są to pierwsze tego typu zajęcia dla 

rodzin z małymi dziećmi w Tadżykistanie. Cieszą się ogromnym zainteresowaniem rodziców – planowane są kolejne 

Grupy Zabawowe. 



Najważniejsze działania w 2016 r. - współpraca 

międzynarodowa 

Lokalny system wsparcia rodzin zagrożonych wykluczeniem – wizyta studyjna w Norwegii   
 

Partnerzy: Nordland University, Bodo, Norwegia oraz 8 gmin wiejskich: Rawa Mazowiecka, Piecki, Zarzecze, 

Przeworsk, Cekcyn, Głuchów, Niwiska, Olszyna 

 

Zorganizowaliśmy 4-dniową wizytę studyjną w norweskiej gminie Bodo, w której brały udział 3 przedstawicielki Fundacji 

oraz 12 przedstawicieli 8 gmin wiejskich prowadzących Centra Dziecka i Rodziny. Uczestnicy zapoznali się z pracą 

placówek dla dzieci w wieku 0-3 i Centrum Dziecka i Rodziny. Spotkali się także z władzami gminy Bodø oraz 

pracownikami instytucji działających w ramach CDiR m.in. z ośrodka rehabilitacji, pomocy społecznej, poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. 



Najważniejsze działania w 2016 r. – współpraca 

międzynarodowa 

 

 

 

 

Szkoła ojców - Białoruś 

 

Do projektu zaprosiło nas białoruskie Stowarzyszenie Rodziców i Pedagogów „Krok za Krokiem”, z którym 

współpracujemy w ramach sieci International Step by Step Association.  

 

Uczestniczkami projektu były nauczycielki, bibliotekarki i animatorki Grup Zabawowych uczestniczące w naszych 

programach. 

 

Podczas wizyty studyjnej w Mińsku i Pińsku uczestniczki poznały program pracy z ojcami stworzony przez „Krok za 

Krokiem” oraz uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez ojców dla dzieci. 

 

 Korzystając z białoruskich doświadczeń uczestniczki projektu prowadzą w swoich społecznościach spotkania dla ojców, 

które cieszą się dużym zainteresowaniem. 

 

 



Najważniejsze działania w 2016 r. - programy 

 

 

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. W listopadzie 2016 zorganizowaliśmy dwudniowe spotkanie dla 15 

Perełek, podczas którego obejrzały film: Świat się świeci” oraz uczestniczyły w warsztacie prezentującym innowacyjne 

sposoby rozwijania kreatywności dzieci, prowadzonym społecznie przez dr Ryszarda Praszkiera. 



Najważniejsze działania w 2016 r. - odbiorcy  
 

W zajęciach prowadzonych w ramach naszych programów 

uczestniczyło ponad 

 

3 tysiące  dzieci  

 

w wieku od kilku miesięcy do 10 lat 

 

Program Zdrowo Jemy Zdrowo Rośniemy  

dotarł do ponad 

 

65 000 dzieci 

 

 

 



 

  

 Najważniejsze działania w 2016 r.  

 

 
 

Prowadzimy społecznie sekretariat Federacji Partnerstwo na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych 

dzieci (FPREMD) oraz przygotowujemy biuletyny informacyjne dla członków sieci. 

 

  



Nasze strony w 2016 r. 

 



 

 

 Najważniejsze działania w 2016 r.   

 

  

Przygotowaliśmy 7 filmów promujących 

programy Fundacji oraz 1 film promujący 

działania Fundacji; wydaliśmy 9 numerów 

Biuletynu FRD. 

 

Ponad 58 000 razy odwiedzono naszą stronę 

internetową 

 

Facebook Fundacji ma obecnie 6158 fanów, a 

liczba osób, które widzą zamieszczane 

informacje to średnio 4000. 

 

Mamy ponadto dodatkowe strony - fanpage na 

facebooku naszych projektów:  

- “Małego Kolberga”, który ma 929 fanów, a 

liczba osób, które widzą zamieszczane 

informacje to średnio 1000. 

- “Razem dla dzieci Pragi Południe”, który 

ruszył w grudniu 2016 r. i ma 90 polubień. 

 

 



 

 

 Najważniejsze działania w 2016 r.   

 

 
 

Zebraliśmy  

 

976 678 zł  
 

w tym:  

 

dotacje - 919 228 zł 

  

wpłaty 1% - 26 898, 27 zł  

 

darowizny pieniężne - 37 300 zł  
  

 



 

 

  

Nasi wolontariusze w 2016 r.  

 

  

Dziękujemy: 
 

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

wizerunkiem Fundacji. 

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

- Ewie Pulkowskiej - za perfekcyjne tłumaczenie materiałów edukacyjnych. 

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

- Konradowi Korobowiczowi - za pokazanie nam nowych możliwości w rozwoju Fundacji.  

- Łukaszowi Hahn - za wsparcie naszej kampanii 1%. 

- Łukaszowi Stankowi – za cierpliwe wyjaśnianie zawiłości prawnych.  

- Małgorzacie Sielczak, Dorocie Dziarskiej - Pałac oraz Ewie Stradomskiej za pomoc 

organizacyjną przy realizacji działań fundacyjnych. 

- Mikołajowi Markiewiczowi - za wsparcie w trudnych chwilach.  

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

Synowiec za współtworzenie naszych nowych programów edukacyjnych. 

- Olafowi Żyliczowi za bliskość i podsuwanie rozwiązań. 

- Janowi Herbstowi – za analizę statystyczną dostępności opieki żłobkowej i edukacji 

przedszkolnej.  

  

 

 
 



 

 

  

Nasi sponsorzy w 2016 r.  

 

  

- Bernard Van Leer Foundation 

- Oriflame Polska 

- Narodowy Bank Polski 

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

- Fundacja ECOSYSTEM – Danone 

- Polsko Amerykańska Fundacja Wolności - program RITA 

- Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego 

- Miasto Stołeczne Warszawa 

- Nutricia Polska 

- International Step by Step Association 

- Gmina Jabłonna 

Dziękujemy! 
 

 



Fundacja Komeńskiego 

Zapraszamy na naszą stronę: www.frd.org.pl 


