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Sprawozdanie z działalności Zarządu 

Fundacji Humanites – Sztuka Wychowania 

Za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2010 roku 
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Rok 2010 był rokiem założenia Fundacji i rozpoczęciem działalności. 

Fundacja została założona aktem notarialnym z dnia 01.09.2010 oraz została wpisana z 

dniem 25.10.2010 do Rejestru Stowarzyszeo, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, 

Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców pod 

numerem 0000368820 przez Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

W 2010 roku Fundacja zrealizowała jeden duży projekt związany z organizacją pierwszej 

konferencji/warsztatów dla liderów biznesu zatytułowanej „Sukces w pracy = sukces w 

Rodzinie? Są rzeczy, których nie możesz zdelegowad”. Konferencja odbyła się w dniu 25 

listopada 2010 roku. 

Program konferencji obejmował następujące tematy: 

 Relacje i emocje w rodzinie 

 Kryzysy rozwojowe 

 Czy Twój nastolatek Cię potrzebuje? 

 Sposób na autorytet w wychowaniu 

 Budowanie relacji z dziedmi w związkach po rozwodzie 

 Dlaczego dzieci bywają agresywne? 

 Sukces w pracy = sukces w rodzinie – nie tylko slogan 

 Moje dziecko ciągle przesiaduje przed komputerem – uzależnienia dzieci i młodzieży 

 Jak byd ojcem w XXI wieku? Biznes plan ojca 

W konferencji wzięło udział ponad 60 przedstawicieli zarządów wiodących polskich 

przedsiębiorstw. Wysoka frekwencja jest w naszym odczuciu potwierdzeniem, iż w czasach 

kiedy praca i inne systemy społeczne, w których funkcjonujemy pochłaniają nam coraz 

więcej czasu sprawy budowania więzi rodzinnych i wychowania dzieci stają się tym bardziej 

istotne. Budującym jest fakt dostrzegania tego aspektu przez liderów biznesu. 

Celem konferencji/warsztatów było podniesienie kwestii równoważenia pracy i życia 

prywatnego oraz pokazanie, że warto i trzeba dziś – tak jak to robimy nieustannie w życiu 

zawodowym – rozwijad się również jako rodzic i małżonek/partner. 

Przedstawiciele zarządu Fundacji brali również udział jako ekspert w panelu dyskusyjnym 

konferencji „Programy Praca-Życie jako czynnik konkurencyjności firm i kształtowania 

społecznego środowiska pracy" organizowanej 14 grudnia 2010 roku przez Instytut Pracy i 

Spraw Socjalnych. 

W grudniu fundacja rozpoczęła również przygotowania nowych warsztatów dla rodziców, z 

planowanym terminem rozpoczęcia na marzec 2011 roku. 
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W trakcie 2010 roku fundacja prowadziła również prace programistyczne mające na celu 

budowę serwisu internetowego www.mamrodzine.pl integrującego rodziców, 

wychowawców i innych ekspertów zajmujących się tematyką rodziny, relacji rodzinnych i 

wychowania dzieci.  

Fundacja promowała i wspierała inne organizacje pozarządowe  np. tato.net oraz fundację 

Pomoc Rodzinie w środowisku biznesowym oraz w ramach organizacji pozarządowych i 

kościelnych. 

W grudniu 2010 roku Zarząd Fundacji opracował plan pracy fundacji na 2011 rok. 
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