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Słowo wstępne 

 

Szanowni Państwo, 

przedstawiamy sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Strefa Wzrostu 

w roku 2017. Jest to dla nas rok szczególny, ponieważ jest pierwszym rokiem istnienia naszej 

organizacji. Stowarzyszenie Strefa Wzrostu zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze 

Sądowym 19.04.2017 roku, a jeszcze w marcu 2017, członkowie założyciele Stowarzyszenia 

spotkali się, by wspólnie uchwalić statut i przygotować dokumenty założycielskie. 

Stowarzyszenie Strefa Wzrostu zostało założone przez 10 członków – psychologów, 

pedagogów, trenerów, animatorów i innych osób chcących wspólnie działać wspierając 

innych w rozwoju osobowości, edukacji, zainteresowań, pasji i kompetencji społecznych. 

W 2017 roku Stowarzyszenie Strefa Wzrostu realizowało 1 projekt: „Strefa Aktywnej 

Młodzieży” dofinansowany przez Biuro Edukacji M. St. Warszawa. Nie jest to jednak jedyne 

działanie Stowarzyszenia – nasi członkowie i współpracownicy spotykali się, by wspólnie 

obmyślać kierunki dalszych działań i nowe projekty. Ich efekty będzie można śledzić w 2018 

roku. Już teraz wiemy, że w kolejnym roku dalej realizować będziemy projekt „Strefa 

Aktywnej Młodzieży”, ale także „Mocni w Emocjach – projekt profilaktyczny na Białołęce” 

finansowany przez Urząd Dzielnicy Białołęka M.St. Warszawa. 

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z naszej działalności! 

Zespół Stowarzyszenia Strefa Wzrostu  
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I. O organizacji: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele statutowe działalności Stowarzyszenia Strefa Wzrostu: 

 wspieranie w rozwoju osobowości; 

 działanie na rzecz edukacji, wychowania i oświaty, w tym propagowanie uczenia się 

przez całe życie; 

 propagowanie idei zrównoważonego i holistycznego rozwoju i dbanie o poprawę 

jakości życia; 

 promocja i ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego; 

 działalność profilaktyczna i psychoedukacyjna dla dzieci, młodzieży, dorosłych, 

seniorów, dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dyskryminowanych, 

niepełnosprawnych; dla różnych środowisk społecznych,  zawodowych, kulturowych 

oraz innych grup wymagających wsparcia w rozwoju; 

 działalność charytatywna, kulturalna i sprzyjająca rozwojowi zainteresowań; 

 promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa; 

 działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego; 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa: Stowarzyszenie Strefa Wzrostu  

Data rejestracji w KRS: 19.04.2017 roku 

Adres siedziby: ul. Adama Ciołkosza 3/51,   

03-134 Warszawa 

Numer NIP: 5242829259 

Numer KRS: 0000674226 

Numer Regon: 367090154 

 

Misja Stowarzyszenia Strefa Wzrostu: 

Wierzymy, że każdy jest w stanie wykorzystać swój potencjał we właściwym otoczeniu. 

Staramy się tworzyć środowisko potrzebne do nauki i rozwoju dla wszystkich, zwłaszcza 

tych, którzy mają ograniczone możliwości. 
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II. Ludzie  

Zarząd Stowarzyszenia: 

 

 

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna: 

Michał Kowalski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Piotr Jóźwik – Członek Komisji Rewizyjnej 

  

Członkowie Stowarzyszenia: 

W 2017 roku Stowarzyszenie Strefa Wzrostu liczyło 10 członków, którzy jednocześnie byli 

członkami założycielami Stowarzyszenia. 

 

Liczba współpracowników: 

W 2017 roku Stowarzyszenie Strefa Wzrostu współpracowało z 3 osobami: 2 zatrudnione 

było w formie umów cywilno-prawnych, a 1 współpracowała w ramach własnej działalności 

gospodarczej. 

 

Liczba wolontariuszy: 

W 2017 roku Stowarzyszenie Strefa Wzrostu współpracowało z 4 wolontariuszkami. 

  

Partnerzy: 

W 2017 roku Stowarzyszenie Strefa Wzrostu współpracowało z: 

 Biurem Edukacji M.St. Warszawa, 

 Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. Bł. ks. Romana Archutowskiego  

w Warszawie, 

 Ambasadą Rozwoju, 

 Instytutem Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

Marta Małecka - Prezes Maja Osińska - Wiceprezes 
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III. Podsumowanie działań w 2017 roku 

 

W 2017 roku Stowarzyszenie Strefa Wzrostu prowadziło 1 projekt w ramach nieodpłatnej 

działalności statutowej – „Strefa Aktywnej Młodzieży”. W tym roku sprawozdawczym  

Stowarzyszenie nie prowadziło odpłatnej działalności statutowej. 

 

 

 

 

Cel: wspieranie motywacji wewnętrznej uczniów, poprzez działania wzmacniające ducha 

przedsiębiorczości, zaangażowanie w życie szkoły oraz sprawczość w planowaniu dalszej 

ścieżki edukacyjnej. 

Budżet: całkowita wartość projektu w latach 2017-2018: 40 650zł (21 875 zł  w roku 2017); 

dofinansowanie z Biura Edukacji M.St. Warszawa w latach 2017-2018: 32 500 zł (17 940 zł w 

roku 2017). 

Działania: W projekcie uczniowie klas licealnych uczestniczyli w: 

 warsztatach psychoedukacyjnych (4 spotkania, 10h na klasę) rozwijających 

kompetencje społeczne, motywację wewnętrzną oraz umiejętności pracy metodą 

projektu (w 2017 roku odbyło się 30h warsztatów dla 3 klas licealnych),  

 indywidualnych rozmowach doradczych dotyczących własnej ścieżki edukacyjno-

zawodowej i konsultacjach z trenerem (w 2017 roku odbyły się 93 godziny rozmów 

indywidualnych i konsultacji z trenerem) 

  Kongresie Aktywnej Młodzieży - wydarzeniu organizowanym na zakończenie działań, 

podczas którego chętne grupy prezentują swoje pomysły na projekty.  

 

W pierwszym etapie projektu, od września do grudnia 2017 uczestniczyło  65 uczniów i 

uczennic z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Bł. ks. Romana Archutowskiego  w 

Warszawie. Na Kongres Aktywnej Młodzieży zaproszona została ekspertka z Instytutu 

Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, która opowiedziała licealistom o 

swoich doświadczeniach związanych z pracą metodą projektu, a także o korzyściach 

wynikających ze stosowania tej metody. 

W kolejnym etapie projektu, od stycznia 2018 roku, weźmie udział XXXIX Liceum 

Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie. 

Koordynator projektu: Marta Małecka 

 

Strefa Aktywnej Młodzieży 
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Dane kontaktowe: 

Stowarzyszenie Strefa Wzrostu 

ul. Ciołkosza 3/51, 03-134 Warszawa 

biuro@strefawzrostu.org 

https://www.facebook.com/StowarzyszenieStrefaWzrostu/ 

mailto:biuro@strefawzrostu.org
https://www.facebook.com/StowarzyszenieStrefaWzrostu/

