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

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pedagogium
za rok 2007
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:
Bartłomiej Domagała – Prezes Fundacji
ul. Bracka 20A/26
00-028 Warszawa
Izabela Kubicka – Członek Zarządu Fundacji
ul. Korytnica 46/42
04-109 Warszawa
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;
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

ośrodków i placówek edukacyjno-informacyjnych, oświatowych, kulturalnych,
opiekuńczo-wychowawczych i sportowych;
działalności profilaktycznej przeciwdziałającej patologiom społecznym;
imprez turystycznych a w szczególności wycieczek, obozów szkoleniowych
i wypoczynkowych dla młodzieży;
kursów, szkoleń, konferencji, konkursów, badań, seminariów, warsztatów,
wystaw, targów oraz wymiany międzynarodowej;
stypendiów;
działań inwestycyjnych;
zakupu sprzętu i wyposażenia;
działalności redakcyjnej i wydawniczej;
biur pośrednictwa pracy i aktywizacji zawodowej;
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 2007 r. Fundacja realizowała cele statutowe poprzez następujące działania:

Luty 2007
Realizacja pierwszego cyklu spotkań w ramach programu profilaktycznego „Między
nami – rodzicami”, ukierunkowanego na działania edukacyjne realizowane wśród
dzieci i młodzieży. Pierwszy cykl spotkań odbył się pod hasłem „Krok po kroku –
rozmowy z dzieckiem” w Ośrodku Socjoterapeutycznym w Marysinie Wawerskim.
Przedmiotem zajęć było poruszanie zagadnień z zakresu jak pomóc dziecku by
radziło sobie z własnymi uczuciami; wzmocnienie umiejętności nawiązywania
dobrego kontaktu z dzieckiem; zapoznanie się ze sposobami, które pomagają
rozmawiać z dzieckiem w sytuacjach trudnych i nie tylko.
Kwiecień 2007
organizacja I Turnieju Halowej Piłki Nożnej „Futsal Zielonka Cup” o Puchar
Burmistrza Miasta Zielonka i Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Zielonka.
Turniej był przeznaczony dla młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, a
jego celem było powołanie i wdrażanie oddziaływań profilaktycznych
wykorzystujących szeroko rozumianą kulturę fizyczną w środowisku dzieci i
młodzieży . Turniej odbył się pod patronatem oraz przy wsparciu Rady Miasta
Zielonka. Mecze turniejowe odbywały się w hali sportowej w Zielonce i uczestniczyło
w nich 150 uczniów szkół podstawowych, klas IV-VI.
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Kwiecień i czerwiec 2007
Organizacja warsztatów dla pedagogów szkolnych i wychowawców szkół licealnych i
zawodowych. Warsztaty odbyły się pod hasłem: „Bezpieczna szkoła. Metody
i strategie dobrej komunikacji”. Zakres warsztatów obejmował zagadnienia z
komunikacji
interpersonalnej
ze
szczególnym
uwzględnieniem
barier
komunikacyjnych i sposobów rozwiązywania konfliktów w szkole. Warsztaty
połączone były z projektem dramowym „Milcz jak do mnie mówisz”, kierowanym do
uczniów szkół licealnych i zawodowych. Jego głównym przesłaniem było
kształtowanie podstawowych umiejętności społecznych uczniów takich jak: praca
w grupie, budowanie pozytywnych relacji wolnych od przemocy, rozwiązywanie
konfliktów, podejmowanie decyzji, akceptacja odmienności.
Ogółem w warsztatach wzięło udział około 150 pedagogów szkolnych.
Maj 2007
Fundacja otrzymała dofinansowanie z Urzędu Miasta Zielonka na realizację zadania
publicznego polegającego na zorganizowaniu imprez sportowych połączonych z
elementami profilaktyki uzależnień. Powyższe działania realizowane były na
przestrzeni okresu od 28.05 do 15.12. 2007 roku pod hasłem „Wesoły dzień sportu z
programem profilaktycznym debata”.
Czerwiec 2007
Dzień Dziecka zorganizowany dla dzieci i rodziców będących pod opieką Ośrodka
Socjoterapeutycznego pod wezwaniem Matki Bożej Miłosierdzia z siedzibą w
Marysinie Wawerskim. Impreza miała charakter festynu sportowego.
Czerwiec 2007
Organizacja imprezy pod hasłem „Halowe Bity 2007”. Halowe Bity to turniej piłki
nożnej halowej pomiędzy Ośrodkami Wychowawczymi, a przedstawicielami polskiej
sceny hiphopowej.
Trzy drużyny z Ośrodków Wychowawczych i Domów Dziecka, które zagrały w
turnieju, wybrane zostały z pośród drużyn z ligi piłki nożnej halowej Ośrodków
Wychowawczych i Domów Dziecka. Drużynę hiphopowców reprezentowali: Molesta
Ewenement oraz przedstawiciele Fundacji Spoko Dzieciak.
Celem imprezy było propagowanie muzyki i sportu jako alternatywy na życie dla
młodzieży ze środowisk patologicznych.
W trakcie imprezy odbyły się krótkie pokazy umiejętności związanych z kulturą
hiphopową tj.: pokazy beatboxu, zośkarzy oraz tańca nowoczesnego i capoeiry. Na
zakończenie turnieju wystąpił zespół hiphopowy Hardkorowe Brzmienie.
Patroni honorowi:
Fundacja Spoko Dzieciak
Fundacja Pedagogium
Patroni medialni:
4funTv
Radiostacja
Gazeta Wyborcza
oraz portale internetowe

4

Czerwiec 2007
Piknik sportowy nad Zegrzem odbył się w ramach III etapu Ogólnopolskiego
Konkursu „Młodzi przeciwko patologiom społecznym”. Organizatorem Konkursu jest
Pedagogium WSPR w Warszawie. Konkurs odbywa się raz do roku i bierze w nim
udział około 150 – 200 uczniów z całego kraju. 100 finalistów Konkursu uczestniczy
w warsztatach edukacyjnych, których celem jest przybliżenie i poznanie metod
kulturotechnicznych takich jak: drama, muzykoterapia, plastykoterapia, fotografia,
sport, teatr.
Idea Konkursu, ma na celu z jednej strony popularyzację wiedzy z zakresu
profilaktyki społecznej, wychowawczej i przeciwdziałania patologiom społecznym w
środowiskach młodzieżowych, z drugiej zaś poszukiwanie społecznych i
środowiskowych liderów działalności wychowawczo-profilaktycznej w szkołach
ponadgimnazjalnych. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkół
ponadgimnazjalnych, pragnących podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat
problemów współczesnej młodzieży oraz własną oceną przyczyn postępującej
patologii społecznej.
Lipiec 2007
Dotacja z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację programu
KOREKTA (Umowa nr 4/DSS z dnia 11.07.2007 r. zawarta pomiędzy Fundacją
Pedagogium a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Czas realizacji
zadania:11.07.2007 – 20.11.2007.
Program dotyczył działań na rzecz profilaktyki problemów alkoholowych oraz
substancji psychoaktywnych w tym narkotyków wśród młodzieży akademickiej.
Autorem programu KOREKTA jest dr Krzysztof Wojcieszek, specjalista w dziedzinie
programów profilaktycznych. Od 1999 roku program został wprowadzony do
realizacji w warunkach uczelnianych i szkolnych. Posiada on pozytywną opinię
Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie i jest
zalecany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Narkotykowych.
Program będzie realizowany przy wykorzystaniu form pracy warsztatowej takich jak:
mini-wykład, drama, autorefleksja, wymiana doświadczeń, burza mózgów, praca
małych grupach. Projekt zakłada objęcie grupy około 2000 studentów. Celem
realizowanych działań to m.in.:
 Kształtowanie umiejętności używania alkoholu w sposób umiarkowany
 Ukazywanie atrakcyjnego aspektu zdrowego stylu życia
 Animowanie i wzmacnianie środowisk abstynenckich w środowisku
akademickim
 Odkłamywanie stereotypowych zachowań i mitów alkoholowych
 Uświadomienie sobie natychmiastowych i odroczonych konsekwencji
używania środków psychoaktywnych.
Lipiec 2007
Organizacja szkoleń dla Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Marysinie Wawerskim w
zakresie:
Dorośli i dzieci – podstawy skutecznej komunikacji
Zapobieganie agresji w środowisku szkolnym
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Sierpień 2007
Dotacja z Ministerstwa Zdrowia w wysokości 168 000 zł na realizację warsztatów
szkoleniowych i paneli edukacyjnych dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców,
pracowników samorządowych pod hasłem „Patologie Społeczne XXI Wieku –
Etiologia, Symptomatyka, Profilaktyka” (Umowa nr 20/ZPZ/stow./2007/3641 z
dnia 13.08.2007 zawarta pomiędzy Fundacją Pedagogium a Ministerstwem ZdrowiaDepartament Zdrowia Publicznego)
Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu szeregu przedsięwzięć
edukacyjnych ukierunkowanych na poszerzanie wiedzy nauczycieli i pedagogów
szkolnych z placówek wychowawczych (głównie szkół gimnazjalnych i
podstawowych) a także pracowników placówek i resocjalizacyjnych oraz dodatkowo
pracowników instytucji samorządowych i działaczy organizacji non-profit
zainteresowanych problemami zdrowia uczniów w zakresie zrozumienia istoty i
charakteru współczesnych zjawisk patologicznych rejestrowanych w szkołach i ich
wpływu na zdrowie uczniów. Zrealizowane zadania prowadzono w oparciu o
diagnozę rzeczywistych zagrożeń wychowawczych i zaburzeń na terenie gminy,
miasta, szkoły. W programach uwzględniano te zagrożenia, które w ocenie
miejscowych
władz
stanowią
największe
zagrożenie,
zwłaszcza
zaś
eksperymentowanie, używanie i nadużywanie środków odurzających i substancji
psychotropowych oraz tzw. paranarkotyków, używanie i nadużywanie alkoholu i
nikotyny. W szerokim zakresie podjęto starania na rzecz podnoszenia wiedzy
nauczycieli o zdrowotnych powikłaniach będących następstwem używania ww.
substancji, zwłaszcza w zakresie wyjaśnienia i zrozumienia nowych problemów
nielegalnego stosowania środków psychoaktywnych określanych jako tzw.
wzmacniacze i pobudzacze oraz data rape drugs.
W ramach programu przygotowano i wydano następujące materiały
edukacyjne i szkoleniowe:
1. Informator „Uwaga narkotyki” z płytą CD zawierający podstawowe dla
nauczyciela, wychowawcy i pedagoga o zagrożeniach wynikających z rozwoju
narkomanii.
2. Poradnik metodyczny „Narkotyki i narkomania” z kompendium wiedzy na
temat istoty tego zjawiska oraz charakterystykę podstawowych substancji
psychoaktywnych jak i paranarkotyków.
3. „Identyfikator narkotyków” dla nauczycieli i rodziców tzw. suwak,
zawierający praktyczne wskazówki nt. zachowań ponarkotykowych oraz wlewu
narkotyków na zachowania człowieka.
4. Materiał metodyczny „Cyberprzestrzeń – szanse, zagrożenia,
uzależnienia” o istocie i charakterze zaburzeń powstających na skutek infoholizmu.
5. Materiał informacyjny „Narkomania – nowe zjawiska i zagrożenia” –
poświęcony dwóm istotnym problemom: narkotykom stosowanym do popełniania
przestępstw seksualnych oraz narkotykom w Internecie.
6. Materiał metodyczny „Agresja w szkole i domu”, w którym omówiono
powstawanie dziecięcej agresji a także następstwa społeczne i osobiste.
7. Materiał edukacyjny dla nauczycieli i pedagogów „Człowiek wobec
rzeczywistości” omawiający problemy wychowania w aspekcie etyczno-moralnym.
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Wrzesień 2007
Przeprowadzenie i opracowanie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Warszawie
Raportu z badań na temat zjawisk społecznych, problemów wychowawczych oraz
zagrożeń patologią społeczną dzieci i młodzieży w Ząbkach.
Październik 2007
5.10.2007 – 10.12.2007
Dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 18 000 na realizację
projektu „Warszawa Janusza Korczaka”. Celem projektu było Przybliżenie postaci
Starego Doktora w kontekście obchodów 65 rocznicy śmierci Janusza Korczaka;
Przybliżenie twórczości dla dzieci i młodzieży (m.in. Jak kochać dziecko, Sława,
Bankructwo Małego Deka, Kajtuś Czarodziej, Król Maciuś Pierwszy); Popularyzacja
humanistycznych idei Korczaka, pokazanie bohaterskiej postawy, poświęcenia
dzieciom, sprawie, Ojczyźnie.

Listopad 2007
Dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 43 000 zł na realizację
projektu „Zapobieganie agresji i przemocy poprzez propagowanie pozytywnych
wzorców w społeczeństwie oraz aktywizowanie dzieci i młodzieży w działania
na rzecz społeczeństwa”. (Umowa nr DMB-ZZ-MB-8590/2007 z dnia 27.11.2007 r.
zawarta pomiędzy Fundacją Pedagogium a Ministerstwem Edukacji Narodowej).
Czas realizacji zadania:26.11.2007 – 31.12.2007. W ramach zadnia realizowano:
- Kampanie edukacyjno-aktwizujące wśród dzieci i młodzieży Warszawy i
Województwa Mazowieckiego pod hasłem „Razem – czyli jak budować mosty” oraz
„Kiedy mówić TAK, jak mówić NIE” służących kształtowaniu postaw koncyliacyjnych i
prospołecznych.
- Kampanie informacyjne „Dziecko w cyberprzestrzeni – medialne źródła zachowań
agresywnych”
- Kampanie profilaktyczne adresowane do pedagogów, nauczycieli wychowawców z
przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz do środowisk rówieśniczych
pn. „Uwaga agresja – nie daj się wciągnąć do sieci”.
Grudzień 2007
Organizacja na pl. Teatralnym w Warszawie we współpracy z Urzędem Miasta
Warszawy świątecznej imprezy Bożonarodzeniowej dla młodzieży ukierunkowanej na
tematykę profilaktyki, animacji środowiskowej, integracji rodziny itp.
Grudzień 2007
Organizacja imprezy Mikołajkowej dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 2 w Zielonce

III. Działalność gospodarcza
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej
IV. Uchwały Zarządu oraz Rady Nadzorczej Fundacji
W roku 2007 Zarząd podjął siedem uchwał, stanowiących załączniki do
Sprawozdania.
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W roku 2007 Rada Nadzorcza podjęła trzy uchwały, stanowiące załączniki do
Sprawozdania
V. W okresie sprawozdawczym za rok 2007 w Fundacji nie była prowadzona kontrola
VI. Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji w roku 2007 wraz z informacją
dodatkową stanowi załącznik do niniejszego Sprawozdania
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