FUNDACJA PEDAGOGIUM
ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa
tel/fax (022) 826-48-17
www.fp.org.pl
e-mail: fundacja@pedagogium.pl

Sprawozdanie z działalności
Fundacji Pedagogium
za rok 2009
Sprawozdanie kierowane do
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z
dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania
z działalności fundacji.

I. Dane Fundacji
Nazwa Fundacji: Fundacja Pedagogium
Siedziba i adres: ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 9 maja 2006 r.
Numer KRS: 0000256593
REGON: 140543479
Zarząd Fundacji:
Leszek Roszczenko – Prezes Zarządu Fundacji
Roksana Roszyk – Vice Prezes Zarządu Fudacji

Cele statutowe Fundacji Pedagogium:
1) popieranie inicjatyw i podejmowanie działań służących wychowaniu,
wszechstronnemu rozwojowi i edukacji młodzieży;
2) wspieranie, promowanie i finansowanie rozwoju intelektualnego, badawczego,
zawodowego, materialnego osób i instytucji zajmujących się edukacją;
3) wyrównywanie szans edukacyjnych, społecznych i zawodowych;
4) promocja koncepcji twórczej resocjalizacji jako sposobu przeciwdziałania
patologiom i wykluczeniom społecznym;
5) pomoc młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym lub znajdującej się w
trudnej sytuacji życiowej;
6) pomoc w podejmowaniu i upowszechnianiu przez młodzież działań na rzecz:
a) promocji modelu życia wolnego od uzależnień,
b) poprawy porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania
patologiom społecznym,
c) obronności państwa,
d) krzewienia idei demokracji i samorządności;
7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób (szczególnie młodzieży)
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
8) promowanie idei samorządności w wymiarze studenckim, zawodowym i
terytorialnym;
9) poszukiwanie i promowanie rozwiązań w zakresie zwiększenia efektywności,
poprawy jakości i skutecznej ewaluacji w edukacji.
Działalność określona w pkt. 1 jest kierowana również do osób niepełnosprawnych.
II. Zakres działalności statutowej
Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizowanie lub finansowanie:
1) Klubów Pedagogium – młodzieżowego wolontariatu;
2) programów, projektów i działań wychowawczych, edukacyjnych, resocjalizacyjnych,
kulturalnych i sportowych dla młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej lub
patologicznych, młodzieży niepełnosprawnej oraz opuszczającej placówki
opiekuńczo-wychowawcze lub zakłady karne;
3) ośrodków i placówek edukacyjno-informacyjnych,
oświatowych, kulturalnych,
opiekuńczo-wychowawczych i sportowych;
4) działalności profilaktycznej przeciwdziałającej patologiom społecznym;
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5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

imprez turystycznych a w szczególności wycieczek, obozów szkoleniowych
i wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży;
kursów, szkoleń, konferencji, konkursów, badań, seminariów, warsztatów, wystaw,
targów oraz wymiany międzynarodowej;
zakupu sprzętu i wyposażenia;
działalności redakcyjnej i wydawniczej;
ruchu społecznego wokół idei Fundacji;
pomocy dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wychowawczej,
społecznej oraz dla rodzin patologicznych;
działań związanych z wolontariatem na rzecz osób dotkniętych patologiami
społecznymi, chorych lub niepełnosprawnych;
działalności charytatywnej dla najuboższych oraz pomoc i wspieranie takiej
działalności prowadzonej przez innych;
działalności pożytku publicznego, odpłatnej i nieodpłatnej, w zakresie zadań
powierzonych do wykonywania przez uprawnione organy administracji publicznej w
zakresie zgodnym z celami realizowanymi przez Fundację.

W 2009 r. Fundacja realizowała cele statutowe poprzez następujące działania:
17 – 26 stycznia 2009 roku – Organizacja Zimowiska z elementami socjoterapii dla
dzieci i młodzieży z Warszawy i Zielonki.
24 luty 2009 roku – podpisanie umowy z Urzędem Miasta Zielonka dotyczącej
przeprowadzenia Diagnozy Społecznej na terenie gminy Zielonka
1 marca – 30 października 2009 roku - realizacja Diagnozy Społecznej dla Urzędu
Miasta Zielonka
10 marca 2009 roku – Przyjęcie sprawozdań finansowego i merytorycznego za rok 2008
23 marca 2009 roku – Organizacja szkolenia dla Starostwa Powiatowego w Przeworsku
27 marca 2009 roku – Zmiany personalne w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Fundacji
Pedagogium.
Zarząd Fundacji Pedagogium:
Prezes: Leszek Roszczenko
Wice Prezes: Roksana Roszyk

Rada Nadzorcza Fundacji Pedagogium:
Przewodniczący: Marek Konopczyński
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Vice Przewodniczący: Mikołaj Winiarski
Członek Zarządu: Izabela Kubicka
Członek Zarządu: Mariola Daszkiewicz – Konopczyńska
Członek Zarządu: Renata Zacharczuk
Członek Zarządu: Anna Dąbrowska
20 kwietnia 2009 roku – Szkolenie dla wychowawców i rodziców nt. „Dziecko przed
telewizorem” – Płock
22 kwietnia 2009 roku – Rozpoczęcie współpracy z Biurem Rachunkowym Alastr
4 maj 2009 roku – Szkolenie Dziecko w wielkiej Sieci, Szkoła Podstawowa nr. 258
ul. Brechta 8
6 maja 2009 roku – Wieczór autorski, prof. L. Pytki z okazji wydania „Alfabetu Fraszek”
11 maja 2009 roku – Szkolenie dla rodziców uczniów Szkół Ponadpodstawowych miasta
Mława
12 maja 2009 roku – Organizacja I Łódzka Konferencja Metodyczna, konferencja
metodyczna dla wszystkich psychologów i pedagogów ze szkół podstawowych w Łodzi,
na konferencji obecni byli również Straż Miejska i Policja
21 – 22 maja 2009 roku – Organizacja I Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół
Naukowych Resocjalizacji,
Czerwiec – październik 2009 roku – Realizacja zadania pt. „Wesoły dzień sportu z
programem profilaktycznym Cukierki”. W ramach zadania publicznego, we współpracy z
Urzędem Miasta Zielonka, polegającego na zorganizowaniu imprez sportowych
połączonych z elementami profilaktyki uzależnień. Program skierowany do uczniów klas
1-3 szkoły podstawowej.
1 czerwca – 15 grudnia 2009 roku - Program szkoleń nauczycieli, pedagogów,
wychowawców i innych osób zatrudnionych w placówkach oświatowych, wychowawczych
i resocjalizacyjnych w zakresie problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży, wynikających
z używania tytoniu, środków odurzających i substancji psychotropowych, uzależnienia od
internetu, stresu, agresji, prostytucji, przemocy itd., mający na celu redukcję szkodliwych
zachowań zdrowotnych uczniów. W ramach zadania publicznego we współpracy z
Ministerstwem Zdrowia.

W tym okresie zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
Panele edukacyjno metodyczne „ Dlaczego dzieci uciekają rodzicom…”
w Białej Podlaskiej, Białymstoku, Warszawie, Siemiatyczach,
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Warsztaty edukacyjne „Szczęście bez dopalaczy” Radom, Płońsk, Białystok,
Panele edukacyjno – metodyczne „ Zabawa bez dopalaczy” Kielce, Borowie, Rzeszów,
Łódź
Panele edukacyjno – metodyczne „Niekontrolowane zachowania seksualne”
Załęcze, Łódź,
Otwarte Kampanie edukacyjno – profilaktyczne „Warto rozmawiać” Warszawa, Sochocin,
Olecko, Białystok, Pruszków, Grodzisk Mazowiecki.
Otwarte Kampanie edukacyjno – profilaktyczne „Nie sprzedawaj ciał…”
Zielonka, Łódź, Warszawa, Białystok, Aleksandrów Łódzki,
Panele edukacyjno – metodyczne „ Agresywne gry komputerowe…” Łódź, Białystok,
Łask,
Panele edukacyjno – metodyczne „Nowe uzależnienia chemiczne…”
Płock, Piotrków Trybunalski, Warszawa,
Kampania edukacyjna „ Mój tata komputer…”
Załęcze, Piastów, Białystok,
Warsztaty edukacyjne „ Syndrom dziecka krzywdzonego…” Zakopane, Jastrzębia Góra,
Panel edukacyjno-metodyczny „Dziecko w cyberprzestrzeni” Warszawa

III. Działalność gospodarcza
Nie dotyczy.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej
IV. Uchwały Zarządu oraz Rady Nadzorczej Fundacji
W roku 2009
Zarząd Fundacji Pedagogium, podjął 3 uchwały.
Rada Nadzorcza Fundacji Pedagogium podjęła 15 uchwał.

V. Środki pochodzące ze źródeł publicznych
8300 – Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – organizacja Zimowiska
254200 – Ministerstwo Zdrowia – organizacja warsztatów i szkoleń
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5000 – Urząd Miasta Zielonka – organizacja imprez sportowych z elementami profilaktyki
Darowizny na rzecz Fundacji Pedagogium
240 – Joanna Tymoszewicz
400 – Jędrzej Molczyk
400 – Monika Siuchta
520 – Urząd Miasta i Gminy Kańczuga
200 – Rada Rodziców Gimnazjum nr. 1 w Kutnie
Suma świadczeń odpłatnych realizowanych w ramach celów statutowych z
uwzględnieniem tych świadczeń jest w trakcie przygotowywania przez obsługujące nas
Biuro Rachunkowe ALASTIR.
VI. Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji za rok 2008 wraz z informacją
dodatkową jest załącznikiem. Sprawozdanie Finansowe za rok 2009 z informacją
szczegółową o poniesionych kosztach
a) na rzecz celów statutowych
b) administrację
c) działalność gospodarczą
d) pozostałe koszty
jest w trakcie przygotowywania przez obsługujące nas Biuro Rachunkowe ALASTIR
VII. Dane
a) nie dotyczy
b) nie dotyczy
c) nie dotyczy
d) jest w trakcie przygotowywania przez obsługujące nas Biuro Rachunkowe ALASTIR
e) nie dotyczy
f) nie dotyczy
g) nie dotyczy
h) nie dotyczy
i) nie dotyczy
VIII. W roku 2009 nie była prowadzona żadna kontrola.
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