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Słowo wstępne 

 

Szanowni Państwo, 

przedstawiamy sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Strefa Wzrostu 

w roku 2018. Był to rok intensywnego rozwoju Stowarzyszenia. W 2018 roku Stowarzyszenie 

Strefa Wzrostu realizowało 5 projektów: „Strefa Aktywnej Młodzieży”, “Motywajki - warsztaty 

bajkoedukacyjne dla przedszkoli” i “IMPROspekcja” dofinansowane przez Biuro Edukacji M. St. 

Warszawa, “Mocni w Emocjach” finansowane z budżetu M. St. Warszawy - Dzielnica Białołęka 

oraz “Akcja Edukacja!” finansowana w ramach II Warszawskiego Pozarządowy Tydzień 

Edukacyjny Biura Edukacji. Byliśmy również obecni podczas Pikniku Białołęka Pożyteczna 2018, 

którego celem była prezentacja wszystkich białołęckich stowarzyszeń.  W tym roku 

pracowaliśmy również intensywnie nad rozwojem Stowarzyszenia, czego efekty widzimy już 

teraz i będą z pewnością widoczne w kolejnym roku naszej działalności - rozwój w zakresie 

identyfikacji wizualnej, coaching Stowarzyszenia, nowe projekty i nowe zaangażowane osoby 

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: 

W Stowarzyszeniu Strefa Wzrostu wspieramy w rozwoju psychospołecznym i edukacyjnym 

dzieci, młodzież i dorosłych. Wierzymy, że każdy jest w stanie wykorzystać swój potencjał 

we właściwym otoczeniu  i staramy się tworzyć środowisko przyjazne do nauki i rozwoju. 

Sami nieustannie się rozwijamy i szkolimy, aby potem inspirować innych w pracy nad sobą. 

Nasze działania realizujemy poprzez aktywne warsztaty, spotkania, wydarzenia dla 

społeczności i tworzenie nowych metod pracy.   
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II. Ludzie  

Zarząd Stowarzyszenia: 

 

 

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna: 

Michał Kowalski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Piotr Jóźwik – Członek Komisji Rewizyjnej 

  

Członkowie Stowarzyszenia: 

W 2018 roku Stowarzyszenie Strefa Wzrostu liczyło 13 członków. 

Liczba współpracowników: 

W 2018 roku Stowarzyszenie Strefa Wzrostu współpracowało z 11 osobami. 10 osób było 

zatrudnionych w formie umów cywilno-prawnych,  2 współpracowały w ramach własnej 

działalności gospodarczej. 

 

Liczba wolontariuszy: 

W 2018 roku Stowarzyszenie Strefa Wzrostu współpracowało z 4 wolontariuszkami. 

  

Partnerzy: 

W 2018 roku Stowarzyszenie Strefa Wzrostu współpracowało poniższymi instytucjami i 

organizacjami: 

➢ Biuro Edukacji M.St. Warszawa 

➢ Fundacja Szkatułka 

➢ Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 

➢ Fundacja Klancyk 

➢ Szkoła Impro 

➢ XXXIX Liceum Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie 

➢ Gimnazjum nr. 17 ul. Zuga 16 

Maja Osińska - Wiceprezes Marta Małecka - Prezes 
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➢ Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji “AlterEdu” 

➢ Społeczne Liceum Ogólnokształcącego nr 7 

➢ Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 81 Fundacji Rodzice Dzieciom 

➢ Madurar Pracownia Rodziny 

➢ Przedszkole nr 308 "Krasnala Hałabały" 

➢ Szkoła Podstawowa nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego 

➢ Cafe Ceramiczna 

 

III. Podsumowanie działań w 2018 roku 

 

W 2018 roku Stowarzyszenie Strefa Wzrostu prowadziło projekty w ramach nieodpłatnej 

działalności statutowej – „Strefa Aktywnej Młodzieży” (2 edycje), “IMPROspekcja”, “Mocni w 

Emocjach” (2 edycje), “Motywajki - warsztaty bajkoedukacyjne dla przedszkoli”. W tym roku 

sprawozdawczym  Stowarzyszenie nie prowadziło odpłatnej działalności statutowej. 

 

Projekty: 

 

 

 
W roku 2018 odbyły się warsztaty zarówno z edycji 2017-2018 jak i 2018 - 2019.  

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 (18 775 zł  w roku 2018); 

dofinansowanie z Biura Edukacji M.St. Warszawa w latach 2017-2018: 32 500 zł (14 560 zł w roku 2018). 

całkowita wartość projektu w latach 2018-2019 to 61 830 zł (35 280 zł w roku 2018); 

dofinansowanie z Biura Edukacji M.St. Warszawa w latach 2018-2019: 47 980 zł (27 480 zł w 

roku 2018). 

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 2018 roku odbyło się 120 h warsztatów dla 10 klas licealnych i 2 klas 

gimnazjalnych),  

➢ indywidualnych rozmowach doradczych dotyczących własnej ścieżki edukacyjno-

zawodowej i konsultacjach z trenerem (w 2018 roku odbyło się 165  godzin rozmów 

indywidualnych i konsultacji z trenerem) 

Strefa Aktywnej Młodzieży 
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➢ 2 Kongresach Aktywnej Młodzieży - wydarzeniu organizowanym na zakończenie 

działań, podczas którego chętne grupy prezentują swoje pomysły na projekty.  

➢ Warsztatach Autoprezentacji dla młodzieży 

 

W obu edycjach w roku 2018 uczestniczyło 166 uczniów i uczennic z XXXIX Liceum 

Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie i Gimnazjum nr 16 przy ul. Zuga 16. 

W kolejnym etapie projektu, od stycznia 2019 roku, bierze udział Liceum należące do Zespołu 

Szkół nr 59 przy ul. Jana III Sobieskiego 68 w Warszawie.  

Koordynator projektu: Marta Małecka (pierwsza edycja) Maja Osińska (druga edycja) 
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Cel: Celem projektu jest rozwój kompetencji społecznych (zwłaszcza współpracy, komunikacji, 

asertywności), budowanie postawy otwartości i akceptacji oraz budowanie pewności siebie, a 

także rozwijanie aktywnej postawy i uczenie pracy metoda projektu uczniów ostatnich klas 

szkół podstawowych i licealistów. 

Dodatkowo celem projektu jest również rozwinięcie umiejętności nauczycieli z zakresu pracy 

z młodzieżą nad rozwojem ich kompetencji społecznych, za pomocą innowacyjnych metod: 

przede wszystkim improwizacji i dramy, a także rozwinięcie umiejętności pracy z młodzieżą 

wśród członków zespołu Stowarzyszenia Strefa Wzrostu i Fundacji Klancyk. 

Budżet: całkowita wartość projektu w latach 2018-2019: 71 640 zł (38 260 zł  w roku 2018); 

dofinansowanie z Biura Edukacji M.St. Warszawa w latach 2018-2019: 55 780 zł (28 780 zł w 

roku 2018). 

Działania: 

➢ warsztaty dla młodzieży rozwijające kompetencje społeczne za pomocą metody 

dramy i improwizacji (8 spotkań, 22h na klasę) prowadzone przez doświadczonych 

trenerów Stowarzyszenia Strefa Wzrostu i Fundacji Klancyk. (W 2018 roku odbyły się 

całe cykle warsztatów (8 spotkań, 22h) dla 3 klas oraz  połowa cyklu (4 spotkania, 11h) 

dla każdej z 4 kolejnych klas. Łącznie w 2018 roku odbyło się 110h warsztatów dla 7 

klas ze szkoły podstawowej i z liceum). 

➢ szkolenie dla nauczycieli, którego celem było rozwinięcie umiejętności z zakresu pracy 

z młodzieżą nad ich kompetencjami społecznymi za pomocą innowacyjnych metod, 

przede wszystkim metodą improwizacji i dramy. ( W 2018 roku odbyło się 6-godzinne 

szkolenie dla jednej grupy nauczycieli i edukatorów pracujących z dziećmi i młodzieżą-

14 uczestników) 

➢ szkolenia wewnętrzne dla członków zespołu, których celem była wzajemna wymiana 

wiedzy z zakresy pracy różnymi metodami z młodzieżą.  ( W 2018 roku odbyły się 2 

szkolenia 8-godzinne, w których wzięło udział łącznie 20 członków i współpracowników 

Stowarzyszenia Strefa Wzrostu oraz Fundacji Klancyk). 

W pierwszym etapie projektu, od września do grudnia 2018 uczestniczyło 110 uczniów i 

uczennic z 3 szkół (Społecznej Szkoły Podstawowej Fundacji “AlterEdu”, Społecznego Liceum 

Ogólnokształcącego nr 7, Szkoły Podstawowej Niepublicznej nr 81 Fundacji Rodzice Dzieciom); 

14 nauczycieli, edukatorów i animatorów pracujących z młodzieżą oraz 20 członków i 

współpracowników Stowarzyszenia Strefa Wzrostu i Fundacji Klancyk. 

W kolejnym etapie projektu, od stycznia 2019 działania będą realizowane w Szkole 

Podstawowej Niepublicznej nr 81 Fundacji Rodzice Dzieciom. Oprócz warsztatów dla uczniów 

IMPROspekcja 

 



9 
 

i szkolenia dla nauczycieli stworzona zostanie publikacja merytoryczna z realizacji projektu 

oraz odbędzie się uroczyste podsumowanie projektu. 

Koordynator projektu: Marta Małecka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocni w Emocjach 
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W 2018 roku realizowane były 2 edycje projektu: „Mocni w Emocjach – projekt profilaktyczny 

na Białołęce” finansowany w ramach Małego Grantu z Urzędu Dzielnicy Białołęka M. St. 

Warszawa, oraz  „Mocni w Emocjach” – projekt finansowany ze środków M.St. Warszawa, 

Urzędu Dzielnicy Białołęka. 

Cel: Głównym celem projektu jest rozwój inteligencji emocjonalnej, umiejętności radzenia 

sobie z trudnymi emocjami, ze stresem oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów u uczniów 

klas I-VIII szkoły podstawowej. Dodatkowo projekt ma na celu wsparcie rodziców poprzez 

rozwijanie u nich umiejętności wychowawczych niezbędnych do wspierania dziecka w 

prawidłowym rozwoju, a także rozwijanie umiejętności wychowawczych u nauczycieli. 

Budżet: całkowita wartość pierwszej edycji projektu i wartość dofinansowania z Urzędu 

Dzielnicy Białołęka M. St. Warszawa w 2018 roku: 8200 zł, całkowita wartość drugiej edycji 

projektu i wartość dofinansowania z Urzędu Dzielnicy Białołęka M. St. Warszawa w 2018 roku: 

13 000 zł 

Działania: 

Warsztaty umiejętności społecznych dla uczniów klas I-IV (3 spotkania, łącznie 6h na klasę) 

rozwijających umiejętności nazywania, rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami oraz ze 

stresem. (W 2018 roku, w obu edycjach projektu, odbyło się 54h warsztatów dla 9 klas szkoły 

podstawowej); 

➢ Warsztaty umiejętności społecznych dla uczniów klas V-VIII (3 spotkania, łącznie 9h na 

klasę) rozwijające umiejętności nazywania, rozpoznawania i radzenia sobie z trudnymi 

emocjami i ze stresem, a także umiejętności rozwiązywania konfliktów bez przemocy. 

(W 2018 roku, w drugiej edycji projektu, odbyło się 27 h warsztatów dla 3 klas szkoły 

podstawowej); 

➢ Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców uczniów, których celem jest 

wspieranie dzieci w radzeniu sobie z trudnymi emocjami, rozwijanie umiejętności w 

zakresie komunikacji z dziećmi oraz wyznaczania im granic. (W 2018 roku, w obu 

edycjach projektu odbyło się 13 h  warsztatów dla około 60 rodziców); 

➢ Konsultacje dla wychowawców klas, podczas których omawiane są obserwacje 

trenerów dotyczące funkcjonowania klas na warsztatach, rekomendacje do dalszej 

pracy wychowawczej z uczniami oraz pakiety materiałów zawierających ćwiczenia z 

zakresu wspierania dzieci w rozwoju emocjonalnym i społecznym. (W 2018 roku, w obu 

edycjach projektu, odbyło się 12 h konsultacji dla 12 wychowawców); 

➢ Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci 0-6 (3 spotkania, łącznie 

6h na grupę), których celem jest rozwijanie u rodziców umiejętności wspierania dzieci 

Mocni w Emocjach 
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w ich rozwoju emocjonalnym i społecznym: wspierania w radzeniu sobie z trudnymi 

emocjami, komunikacji i współpracy z dzieckiem oraz wyznaczania granic. Warsztaty 

były otwarte i realizowane były w Cafe Ceramiczna na warszawskiej Białołęce. (W 2018 

roku odbyło się 6h warsztatów, w których uczestniczyło łącznie 27 rodziców.) 

W obu edycjach projektu realizowanych oraz od marca do maja 2018 oraz od września do 

grudnia 2018 uczestniczyło łącznie: 228 uczniów i uczennic ze Szkoły Podstawowej nr 110 w 

Warszawie, 12 wychowawców klas, 60 rodziców uczniów oraz 27 rodziców dzieci 0-6 lat. 

Działania realizowane były w Szkole Podstawowej nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego oraz w 

Cafe Ceramiczna. 

Koordynator projektu: Maja Osińska (pierwsza edycja), Marta Małecka (druga edycja)  
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Cel: “Motywajki - warsztaty bajkoedukacyjne” to projekt skierowany do dzieci w wieku 

przedszkolnym, którego celem jest rozwijanie motywacji wewnętrznej poprzez podwyższanie 

kompetencji uczniów w zakresie wyznaczania celu i sposobu planowania, konsekwentnym działaniu, 

radzeniu sobie z porażkami i sukcesami a także poszerzaniu horyzontu własnych ograniczeń i 

sprawczości. Posiada on holistyczny charakter; w działaniach biorą udział uczniowie, wychowawcy i 

rodzice.  

Budżet: całkowita wartość projektu w latach 2018-2019 to 47 425 zł (27 500 zł w roku 2018); 

dofinansowanie z Biura Edukacji M.St. Warszawa w latach 2018-2019: 37 010 zł  

(20 660 zł w roku 2018). 

Działania:  

➢ Warsztaty dla uczniów i uczennic przedszkola prowadzone były metodą dociekań 

filozoficznych, z wykorzystaniem autorskich bajek motywacyjnych. Odbyło się sześć 

cotygodniowych spotkań. Warsztaty w 2018 roku prowadzone były w 6 grupach i 

dwóch przedszkolach (Pracownia Rodziny Madurar, Przedszkole nr. 308 w Warszawie) 

łącznie 42h warsztatów. w Tematyka warsztatów to: Motywacja wewnętrzna, 

samodzielność, pasja poznawcza, działanie i konsekwencja, sukces porażka, 

autoewaluacja.  

➢ Powstało 6 autorskich bajek:  

- “Rybki kolekcjonerki” Maja Osińska 

- “Zebry w tenisówkach” Michał Buźniak 

- “Zamiana” Karolina Jóźwik 

- “Mrówka i Termit” Aleksandra Stolarska 

- “Zwierzęta dżungli” Marta Małecka 

- “Biedronka w kwadraty” Maja Osińska 

 

➢ Warsztaty dla wychowawców - przeprowadzonych zostało 12h warsztatów, w których 

wzięło udział 20 osób z dwóch przedszkoli (prowadzone były oddzielnie dla każdego z 

nich). Na warsztacie poruszaliśmy takie tematy jak; wspieranie motywacji wewnętrznej 

i systemy motywacyjne. Nagradzanie i karanie uczniów, klasyfikacja, różnorodność i 

adekwatność stosowania różnego rodzaju kar i nagród. Konstruktywne ocenianie 

postępów w nauce uczniów przedszkola, tak aby stanowiły pozytywny wkład w proces 

edukacyjny i wychowawczy. Konkretne trudności, jakie występują w placówce np. 

Motywajki - warsztaty 
bajkoedukacyjne dla 
przedszkoli  
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komunikacja w relacji wychowawca- rodzic, motywacja do nauki dzieci z orzeczeniami 

(case study)  

➢ Warsztaty dla rodziców - przeprowadzonych zostało także 12h warsztatów dla 

rodziców, tak aby stanowiły kontynuację działań dla dzieci i umożliwiły ujednolicenie 

systemu motywacyjnego ułatwiającego proces edukacyjny u dzieci w wieku 

przedszkolnym. Zostały przeprowadzone oddzielnie dla rodziców w jednym i drugim 

przedszkolu. Uczestniczyło na nich łącznie 23 osoby. Tematyka warsztatów: 

Wspieranie motywacji wewnętrznej u dzieci (rozróżnienie motywacji wewnętrznej i 

zewnętrznej), sposoby wspierania tego procesu. Nagradzanie i karanie; systematyka 

różnych rodzajów kar i nagród, które stosują rodzice. Konsekwencje płynące z 

konkretnych sposób nagród i kar, jak być konsekwentnym w działaniach na rzecz 

edukacji i wychowania swoich dzieci. Konstruktywne ocenianie postępów w nauce, tak 

aby wspierały proces edukacyjny Konkretne trudności edukacyjno wychowawcze 

rodziców (case study). 
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Działalność pozaprojektowa: 

 

 

W czerwcu 2018 roku Stowarzyszenie uczestniczyło w Pikniku Białołęka Pożyteczna, którego 

celem była prezentacja wszystkich białołęckich stowarzyszeń. Piknik odbywał się w Parku 

Henrykowskim i miał formę rodzinnego wydarzenia z grą miejską. W namiocie Stowarzyszenia 

Strefa Wzrostu dzieci i rodzice mieli możliwość pogrania w gry planszowe rozwijające 

koncentrację uwagi i współdziałanie, stworzenia kreatywnych instrumentów, samodzielnego 

wykonania ciekawych eksperymentów i zabawy z chustą Klanzy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piknik Białołęka 
Pożyteczna 
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II Warszawski Pozarządowy Tydzień Edukacyjny odbył się w październiku 2018.  Działania w 

trakcie Pikniku były skierowane na prezentację działań wszystkich warszawskich stowarzyszeń 

działających na rzecz edukacji. Tydzień ten finansowany był z budżetu M. St. Warszawa – Biuro 

Edukacji a realizowany przez Fundację Szkatułka. W czasie Pikniku prowadziliśmy 3 warsztaty: 

Młody Naukowiec, czyli eksperymentujemy!, Warsztat Umiejętności Rodzicielskich oraz 

Rozwijamy się przez gry. Wszystkie Warsztaty prowadzone były w Studio Zajezdnia.   

 

 

II Warszawski Pozarządowy 
Tydzień Edukacyjny  

Dane kontaktowe: 

Stowarzyszenie Strefa Wzrostu 

ul. Ciołkosza 3/51, 03-134 Warszawa 

biuro@strefawzrostu.org 

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


