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 2010

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
Agnieszka Śluzek – 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 opiekuńczowychowawcze lub zakłady karne;
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

ośrodków i placówek edukacyjno-informacyjnych, oświatowych, kulturalnych, opiekuńczowychowawczych i sportowych;
działalności profilaktycznej przeciwdziałającej patologiom społecznym;
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 2010 r. Fundacja realizowała cele statutowe poprzez następujące działania:
Styczeń 2010 roku – zajęcia edukacyjne z nauczycielami i rodzicami nt. współczesnych zaburzeń
wychowawczych w miejscowościach Ożarów Mazowiecki, Brwinów, Warszawa
Luty 2010 roku – zajęcia edukacyjne dla kuratorów w Płońsku, zajęcia dla nauczycieli
w Otrębusach,
Marzec 2010 roku – zajęcia edukacyjne dla rodziców w Ożarowie Mazowieckim, Otrębusach,
Kwiecień 2010 roku – zajęcia edukacyjne dla rodziców w Zielonce,
Maj 2010 roku – zajęcia edukacyjne dla laureatów konkursu „Optymistyczne jutro”, zajęcia
edukacyjne dla kuratorów w Poznaniu, zajęcia edukacyjne dla nauczycieli i rodziców w Kutnie,
Bielsku Podlaskim,
Czerwiec – grudzień 2010 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.
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Harmonogram Programu:
Panel dla prelegentów – 10 – 12, 21 czerwiec 2010r, ok. 80 osób, Warszawa
Panele edukacyjno metodyczne „Nowe uzależnienia – jak rozpoznawać, jak przeciwdziałać”
1. 16.06.2010 – DD nr 5 w Łodzi – ok. 30 osób
2. 04.11.2010 – Konferencja miejska w Kozienicach – ok. 200 osób
3. 09.09.2010 – Zespół Szkół w Sokółce – ok. 50 osób
Panele „Jak rozpoznawać zachowania narkotykowe i para narkotykowe i dopalaczowe”
1. 22.11.2010 – Zespół Szkół Opoczno – 75 osób
2. 19.11.2010 – Zespół Szkół w Ciechanowie – 50 osób
3. 27.10.2010 – konferencja miejska w Siedlcach –ok. 160 osób
Panel „Jak uczyć dziecko kontaktu ze światem multimediów”
1.29.11.2010 – Szkoła Podstawowa nr 256 – Warszawa – ok. 40 osób
2.17.11.2010 – Zespół Szkół w Kutnie – ok. 50 osób
3.17.09.2010 – Szkoła w Grudusku – ok. 50 osób
Specjalistyczne warsztaty metodyczne dla kuratorów:
1. 26.10.2010 – Sąd Wojewódzki w Lublinie – 90 osób
2. 18.06.2010 – Sąd Rejonowy w Płońsku – 75 osób
Panele edukacyjno – metodyczne dla pedagogów:
1. 06.12.2010 – Dom Dziecka nr 1 i nr 2 w Łodzi – 50 osób
2. 22.06.2010 – Sąd Rejonowy w Płocku – 60 osób
3. 18.11.2010 – Nowy Dwór Mazowiecki – 60 osób
Panele edukacyjno – metodyczne dla nauczycieli:
1. 01.12.2010 – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi – 120 osób
2. 09.11.2010 – Konferencja szkolna Halinów – 60 osób
Panel edukacyjno – metodyczny dla pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych
14.12.2010 – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Studzieńcu – 50 osób
Ogólnopolski panel metodyczno – edukacyjny – „Dziecko a wielka SIEĆ”
30.11.2010 – WSNS Pedagogium w Warszawie – ok. 250 osób
Szczegółowy zapis zrealizowanych problemów znajduje się w programach każdego panelu, kampanii edukacyjnej i
warsztatu.
Ad. 3 Otwarte kampanie informacyjne i edukacyjno-profilaktyczne dla rodziców „Warto rozmawiać…”
21.09.2010 – Liceum Ogólnokształcące Brwinów – ok. 100 osób
14.09.2010 – Zespół Szkół w Bielsku Podlaskim – ok. 150 osób
17.09.2010 – Trzcianka – ok. 90 osób
18.11.2010 – Zespół Szkół Zakręt – ok. 90 osób
13.09.2010 – Otrębusy – ok. 100 osób
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17.11.2010 – Kutno – ok. 70 osób
1.12. 2010 - Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego, ul. Szkolna 2, Ożarów Mazowiecki – 90osób
23.11.2010 - Szkoła podstawowa 246 ul. Białowieska 22, Warszawa – 70 osób
2.12.2010 - Warszawa Wesoła ul. Trakt Brzeski 18. Osiedle Stara Miłosna – 70 osób
24.09.2010 – Płońsk – ok. 120 osób
22.11.2010 – Opoczno – ok. 50 osób
18.11.2010 – Nowy Dwór Mazowiecki – ok. 70 osób

Czerwiec – listopad 2010 roku.
„Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” Projekty edukacyjne
w zakresie: - profilaktyki patologii wśród studentów, ze szczególnym uwzględnieniem
zapobiegania narkomanii. W ramach zadania publicznego we współpracy z Ministerstwem Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.
Warsztaty dla studentów:
5 września 2010r. – warsztaty dla studentów podczas Obozu Adaptacyjnego, organizowanego przez AZS Środowisko
Warszawa, ok. 100 – odbiorców – studentów uczelni z całej Polski
5, 23 października 2010r. – warsztaty dla studentów WSNS Pedagogium
9 października2010r. – warsztaty dla studentów SGGW
9 października 2010r.– warsztaty dla studentów WSNP w Warszawie
18 listopada 2010r.– warsztaty i kampania edukacyjna dla studentów Uniwersytetu w Kielcach
19 listopada 2010r. – ogólnopolskie szkolenie liderów studentów zrzeszonych w Akademickim Związku Sportowym,
poruszone zostały informacje na temat używania substancji psychoaktywnych i zapobiegania ryzykownym
zachowaniom narkotykowym ok. 150 osób
23 listopada 2010r. - – warsztaty edukacyjne i kampania informacyjna w PWSZ w Tarnobrzegu
29 listopada 2010r. – warsztaty edukacyjne i kampania informacyjna w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,
30 listopada 2010r. – warsztaty edukacyjne i kampania informacyjna w Uniwersytecie Warszawskim,

Wspieranie i realizacja programów profilaktyczno – edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania
narkomanii oraz problematyki HIV/AIDS dla młodzieży. W ramach zadania publicznego we
współpracy z Zarządem Województwa Mazowieckiego.

28 maja 2010r. Szkoła podstawowa w Ożarowie Mazowieckim ul. Szkolna 2,
7 czerwca 2010r. – od godz. 12.00 do godz. 14.00 – odbyło się w Miejskim Domu Kultury uroczyste otwarcie
MŁAWSKICH DNI PROFILAKTYKI I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA oraz spotkanie pod hasłem: "Dlaczego nie warto
wchodzić w narkotyki i dopalacze?" Odbiorcy uczniowie mławskich szkół gimnazjalnych; ok. 300 osób.
8 czerwca 2010r. Liceum ogólnokształcące im. Jarosław Iwaszkiewicza ul. Żwirowa 16, Brwinów, wszystkie klasy w
szkole, dodatkowo zajęcia z rodzicami,
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"Zaprezentowanie spektaklu edukacyjno-profilaktycznego "Lęki poranne" wg Stanisława S. Grochowiaka na V
Przystanku PaT. Prezentacja połączona była z dyskusją nt. wpływu zachowań patologicznych na człowieka".
Prowadzący Sławosz Marcisz z zespołem. Odbiorcy uczestnicy PAT ok. 250 osób.
Szkoła podstawowa nr. 256 w Warszawie – prowadzący,
Gimnazjum nr 121 im. Wojciecha Zawadzkiego w Warszawie, ul. Płużnicka 4,
Szkoła gimnazjalna w Ożarowie Mazowieckim,

Szklenia dla nauczycieli w Skawinie, Żółwinie i Warszawie.
Wrzesień 2010 roku – zajęcia edukacyjne dla kuratorów w Płońsku, dla rodziców i nauczycieli
w Bielsku Podlaskim, Dom Dziecka w Łodzi,
Zorganizowanie i przeprowadzenie w szkoleń z zakresu „Współczesnych zaburzeń
wychowawczych i patologii społecznych dla nauczycieli z woj. mazowieckiego. W terminach od
06.09.2010 do 19.09.2010.
Listopad 2010 roku – zajęcia edukacyjne dla Kuratorium Oświaty w Łodzi
Grudzień 2010 roku – Konferencja dla nauczycieli z Miasta Stołecznego Warszawy „Uwaga
Dopalacze – zjawisko, zagrożenia, profilaktyka”
Opracowanie materiałów edukacyjnych i koncepcji szkolenia dla Szkolnego Związku Sportowego
„Wielkopolska”
Zajęcia edukacyjne w Domu Dziecka w Łodzi, Gimnazjum nr 49 w Warszawie, w Gimnazjum nr 2
w Brwinowie, w Gimnazjum w Kutnie, w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu.
Zajęcia edukacyjne dla nauczycieli w zakresie sposobów przeciwdziałania patologii i agresji wśród
dzieci i młodzieży w ramach projektu „Rozwój kompetencji kluczowych poprzez sport”
Zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia specjalistycznego z zakresu
współczesnych zaburzeń wychowawczych i uzależnień. Szkolenie w ramach projektu
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające
kompetencje kluczowe Zagrajmy o sukces”

III. Działalność gospodarcza
Nie dotyczy.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej
IV. Uchwały Zarządu oraz Rady Nadzorczej Fundacji
W roku 2010
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Zarząd Fundacji Pedagogium, podjął 4 uchwały.

V. Środki pochodzące ze źródeł publicznych
9 900 – Urząd Mazowiecki
104 700 – Ministerstwo Zdrowia
15 000 – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
1900 – Darowizny od osób fizycznych na rzecz Fundacji Pedagogium

VI. Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji za rok 2010 wraz z informacją dodatkową jest
załącznikiem.
VII. Dane
a) nie dotyczy
b) nie dotyczy
c) nie dotyczy
d) nie dotyczy
e) nie dotyczy
f) nie dotyczy
g) nie dotyczy
h) nie dotyczy
i) nie dotyczy
VIII. W roku 2010 były prowadzone 2 kontrole, przez Ministerstwo Zdrowia i przez Urząd
Skarbowy.
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