
Projekt 2018/2019
Odkrywam Siebie na Nowo



Działalność na  rzecz integracji, reintegracji zawodowej i  społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym
Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy
Świadczenie usług pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego.
Promocja przedsiębiorczości, w  tym przedsiębiorczości społecznej i  spółdzielczości
oraz edukacji obywatelskiej wśród dzieci i młodzieży.

Anna Andrysiak – prezes fundacji

Teresa Zamlewska – wiceprezes fundacji

Paulina Zamlewska-Lipiec – członek fundacji

Mateusz Andrysiak – członek fundacji

Jagoda Skierecka – wolontariuszka, pasjonatka działań artystycznych i społecznych

 
 
 
 
Fundacja od A do Z
Rozwijająca się  Fundacja od A  do  Z  to zespół aktywnych osób, którzy zajmują się aktywizację
społeczno – zawodową i  dzielą się tym co potrafią najlepiej. Specjalizujemy się w  doradztwie
i  coachingu kariery, warsztatach rozwojowych i  psychologicznych oraz  ekonomii społecznej.
Podstawą naszych działań jest pasja i zaangażowanie w to, co można zrobić dla innych, zwłaszcza
dla  tych, którzy w  życiu mają trochę trudniej. Odkrywamy zasoby, umiejętności, cechy,
zainteresowania, które warto wykorzystać w  pracy i  w  życiu. Pomagamy wydobyć potencjał,
który na życiowych zakrętach został uśpiony lub zapomniany.

 
Misja Fundacji
Główne cele statutowe Fundacji, w oparciu o które działamy to:

 

 
Załoga Fundacji

psycholog i coach, trener kompetencji społecznych

doradca zawodowy, doradca ekonomii społecznej

psycholog, trener umiejętności rodzicielskich

doradca zawodowy, zarządza przedsiębiorstwem społecznym



Projekt FIO 2018/2019
„Odkrywam Siebie na Nowo”
 
 
Projekt skierowany był do 10 kobiet osadzonych w Zakładzie
Karnym w  Krzywańcu na oddziale Domu Matki i Dziecka.
Celem projektu było zwiększenie potencjału osobistego,
społecznego i obywatelskiego oraz aktywizacja zawodowa
kobiet, które po przestępczej przeszłości mają trudność z
akceptacją siebie, pełnieniem ról społecznych, kształtowaniem
właściwych postaw obywatelskich. Cel był realizowany
poprzez wsparcie emocjonalne i merytoryczne a projekt
przyczynił się do wzmocnienia u kobiet pewności siebie,
wydobycia wewnętrznych zasobów, zmiany przekonań
ograniczających, nabycia umiejętności radzenia sobie w
sytuacjach trudnych, kształtowania kompetencji
macierzyńskich i społecznych oraz wzmocnienia aktywnych
postaw poszukiwania pracy.
 
Projekt realizowany był na terenie Zakładu Karnego
w Krzywańcu od maja 2018 do grudnia 2019.
 
 
Projekt realizowany był w obszarze kilku bloków
tematycznych: life coaching, doradztwo kariery,
psychoedukacja, warsztat integracyjno-interpersonalny,
trening umiejętności społecznych, umiejętności artystycznych,
edukacja zawodowa, ekonomiczna, obywatelska i trening
antystresowy. W trakcie projektu uczestniczki brały udział w
sesji fotograficznej a cały projekt zakończył się opracowaniem
Osobistego Portfolia zawierającego opis potencjału kobiet.

 



SPOTKANIA INDYWIDUALNE
 
LIFE COACHING – spotkania indywidualne każdej uczestniczki z psychologiem/coachem.
Podczas spotkań uczestniczki miały możliwość wzmocnienia swojego potencjału osobistego,
wydobycia wewnętrznych zasobów, pracowały nad zmianą przekonań ograniczających, poznały
metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Beneficjentki określiły swoje cele i kierunek
motywacji, doświadczyły wzmocnienia kompetencji osobistych i społecznych.
 
DORADZTWO KARIERY – spotkania indywidualne każdej uczestniczki z doradcą kariery.
Beneficjentki podczas rozmów doradczych skupiały się na swojej sytuacji zawodowej,
analizowały możliwości i kwalifikacje zawodowe, określały kierunki edukacyjne i zawodowe.
Każda z uczestniczek pod okiem doradcy opracowała swój indywidualny plan działania co
stanowi przygotowanie do aktywnego wejścia na rynek pracy po opuszczeniu zakładu karnego.
 
PSYCHOEDUKACJA – spotkania indywidualne każdej uczestniczki z psychologiem.
Kobiety podczas spotkań rozwijały kompetencje rodzicielskie i miały możliwość konsultowania
swoich bieżących problemów wychowawczych, obaw i wątpliwości związanych z
macierzyństwem. Zindywidualizowane zostały potrzeby matki i dziecka poprzez wsparcie
emocjonalne, poznanie sposobów zabaw i spędzania czasu z dzieckiem. Podczas spotkań
przedstawione zostały elementy psychologii rozwojowej dziecka i nastąpiło wydobycie
potencjału kobiety jako matki.

LIFE COACHING DORADZTWO KARIERY PSYCHOEDUKACJA

Ania Teresa Paulina



SPOTKANIA GRUPOWE
 
WARSZTAT INTEGRACYJNO INTERPERSONALNY – warsztaty współpracy. Uczestniczki
dowiedziały się jak poprawnie budować i wzmacniać relacje międzyludzkie. Warsztat pozwolił na
kształtowanie umiejętności współpracy i integrację społeczną. Poprzez wspólne działanie
wzmocniły siebie jako członka grupy, zdobyły wiedzę z zakresu komunikacji społecznej.
Beneficjentki brały udział w praktycznych ćwiczeniach nastawionych na współdziałanie 
i budowanie efektywnego zespołu.
 

 
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – warsztaty grupowe, podczas których uczestniczki
wzmocniły swoje kompetencje społeczne w zakresie trzech komponentów: poznawczego, czyli
kształtowania umiejętności trafnego oraz sprawnego myślenia o sytuacjach społecznych,
znajomości reguł społecznych, empatii poznawczej oraz poprawnych zachowań społecznych;
motywacyjnego, czyli kształtowania postaw interpersonalnych i angażowania się w sytuacje
społeczne; behawioralnego, czyli praktycznego i skutecznego wykorzystania wiedzy z zakresu
komunikowania się, jasnego wyrażania potrzeb, postaw asertywnych. Kobiety wzmocniły
pewność siebie w budowaniu relacji międzyludzkich.
 



 
EDUKACJA ZAWODOWA I EKONOMICZNA – warsztaty grupowe, podczas których uczestniczki
pozyskały wiedzę z zakresu poruszania się po rynku pracy i aktualnych ofertach pracy, poznały
formy aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Kobietom została przekazana wiedza z zakresu
zakładania własnej działalności gospodarczej i spółdzielni socjalnej. Uczestniczki ćwiczyły
proces zakładania wirtualnej spółdzielni socjalnej poprzez: wybór rodzaju działalności, wybór
władz spółdzielni, opracowanie statutu i przejście procesu rejestracji w KRS. Wskazane zostały
możliwości pozyskiwania środków finansowych na założenie i prowadzenie podmiotów
ekonomii społecznej. Beneficjentki dzięki zajęciom praktycznym weszły w wirtualne środowisko
pracy, gdzie doświadczyły budowania efektywnego zespołu i elementów współpracy, poznając
jednocześnie alternatywne formy na zatrudnienie. 
 

 
GRA EKONOMICZNA
CHŁOPSKA SZKOŁA BIZNESU
Wykorzystana podczas zajęć symulacyjna gra ekonomiczna pn. Chłopska Szkoła Biznesu
pozwoliła na rozwijanie umiejętności społecznych i przedsiębiorczych przydatnych na rynku
pracy.
 



EDUKACJA OBYWATELSKA – warsztaty grupowe, podczas których uczestniczki mogły podnieść
swoją świadomość obywatelską poznając obszary działania organizacji pozarządowych takich jak
fundacje i stowarzyszenia oraz zdobyć wiedzę z zakresu zakładania i rejestrowania organizacji.
Beneficjentki wzięły udział w ćwiczeniach praktycznych zakładania wirtualnego stowarzyszenia i
fundacji, podczas których opracowane zostały cele, przykładowe statuty, nastąpił wybór władz
organizacji i wypełnienie formularzy rejestracyjnych. Poprzez współtworzenia wirtualnej
organizacji pozarządowej uczestniczki mogły znaleźć się w roli aktywnej obywateleki – osoby
zaangażowanej i współdecydującej o sprawach publicznych. 
 

 
TRENING RADZENIA SOBIE ZE STRESEM – warsztaty grupowe, podczas których uczestniczki
poznały konsekwencje życia w stresie, dowiedziały się czym objawia się stres, jak go identyfikować
i skutecznie sobie z nim radzić aby uniknąć szkodliwych następstw. Kobiety miały możliwość
nabycia umiejętności dokonywania oceny swojej sytuacji w kontekście zagrożeń i zasobów walki
ze stresem. Zdiagnozowały indywidualne źródła stresu, przeanalizowały własny monolog
wewnętrzny, poznały metody długofalowego radzenia sobie ze stresem. Ponadto beneficjentki
wzięły udział treningu relaksacyjnym, podczas którego praktycznie wykorzystały wiedzę z zakresu
technik relaksacyjnych takich jak: wizualizacje, oddech brzuszny, trening autogenny czy
relaksacja mięśniowa. Trening pozwolił uczestniczkom na wprowadzanie metod relaksacyjnych
na co dzień oraz wykorzystanie wiedzy po opuszczeniu zakładu.
 



 
SESJA FOTOGRAFICZNA „NOWA JA”. Uczestniczki wzięły udział w sesji artystycznej która
umożliwiła im spojrzenie na siebie z innej perspektywy. Wydobycie walorów kobiecości,
podkreślenie urody i mocnych stron pozwoliło na wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz
przyczyniło się do nauki szacunku do własnego ciała. Profesjonalne wydrukowane zdjęcia zostały
wręczone uczestniczkom na koniec projektu.
 

 
TRENING ARTYSTYCZNY – warsztaty grupowe, podczas których uczestniczki wydobywały swój
potencjał twórczy, wzmacniający tym samym poczucie własnej wartości, wykorzystując
umiejętności manualne. Kobiety miały okazję wyrazić swoje emocje w sposób artystyczny.
Warsztat pozwolił na przekazanie swojej wiedzy o świecie, swój stosunek emocjonalny do jego
elementów, przekazanie swoich myśli i przekonań w formach plastycznych. Wytworzone podczas
warsztatów rękodzieło kobiet zostało zaprezentowane społeczności lokalnej. Tematyka
warsztatów była związana z Dniem Matki i Dziecka, Świąt Wielkanocnych i Świąt Bożego
Narodzenia.
 

SESJA FOTOGRAFICZNA

"nowa ja"

Jagoda



Wirtualne Spółdzielnie Socjalne
PIZZERIADA i MUFFINKA

Wirtualna Fundacja DAJMY RADĘ

 
Uczestniczki podczas zajęć warsztatowych z edukacji zawodowej poznały alternatywną formę
zatrudnienia i stworzyły wirtualną „Spółdzielnię socjalną - PIZZERIADA” oraz „Spółdzielnię
socjalną – Cukiernia MUFFINKA”. Przedmiotem działalności była gastronomia. Podczas
tworzenia podmiotu ekonomii społecznej uczestniczki przeszły proces rejestracji podmiotu w
KRS, stworzyły statut spółdzielni i dokonały wyboru władz spółdzielni. Podczas tworzenia sieci
dystrybucji swoich produktów, opracowania biznes planu i form zatrudnienia nie brakowało
zaangażowania i przemyślanych decyzji. To doświadczenie pozostanie na długo w pamięci
uczestniczek a zdobytą wiedzę będą mogły przełożyć na realny rynek pracy. 
 

 
W ramach realizacji zajęć edukacji obywatelskiej kobiety zdobyły wiedzę dotyczącą formalno-
prawnych aspektów zakładania fundacji i stowarzyszeń. W efekcie spotkań warsztatowych
powstała wirtualna FUNDACJA pn.: „Dajmy Radę” - organizacja pomocy matkom opuszczającym
zakład karny. Dzięki doświadczeniu tworzenia organizacji pozarządowej uczestniczki mogły
poczuć moc współdecydowania i realizacji pomysłów społecznych. 
 
 



Odkrywam Siebie na Nowo
 

Osobiste Portfolio
 

OSOBISTE PORTFOLIO

 
OSOBISTE PORTFOLIO – warsztaty wzmacniające były zwieńczeniem całego cyklu pracy
uczestniczek. Warsztat stanowił zebranie wiedzy coachingowej, psychologicznej i zawodowej na
temat siebie, swoich cech, umiejętności, potencjału, roli kobiety, matki i osoby zaangażowanej w
sprawy społeczne. Uczestniczki mogły ugruntować swoją wiedzę i umiejętności zdobyte podczas
projektu. Czas podsumowań i refleksji to czas jaki uczestniczki miały tuż przed opuszczeniem
zakładu. Proces pracy nad sobą został opracowany w „Osobistym Portfolio” (w postaci segregatora
z materiałami, zdjęciami i zaświadczeniem ukończenia warsztatów), które każda uczestniczka
otrzymała na koniec projektu.
 
 



EFEKTY ARTYSTYCZNYCH PRAC
Warsztat z okazji Dnia Matki i Dziecka

artystyczne ramki do zdjęć i książeczki dla dzieci

Warsztat z okazji Świąt Wielkanocnych
kartki i dekoracje świąteczne

Warsztat z okazji Świąt Bożego Narodzenia
stroiki i kartki świąteczne



 
NA ZAKOŃCZENIE

 Przedstawiciele Fundacji od A do Z współpracują z Zakładem Karnym w Krzywańcu od roku 2007.
Dzięki doświadczeniom, wiedzy i znajomości potrzeb skazanych kobiet możliwa była realizacja

projektów: "Ja-Dziecko-Praca" FIO 2015, "Zmiany Rozpoczynam od Siebie" FIO 2017 
oraz "Odkrywam Siebie na Nowo" FIO 2018/2019.

Nasze działania i wsparcie dla osadzonych będą kontunuowane.
 


