Siepraw 13.03.21 r.

Sprawozdanie merytoryczne
z działalności fundacji Szkoła Dialogu w 2020 r.
Fundacja Szkoła Dialogu została założona w listopadzie 2005 r. Jej głównym celem jest
budowanie i wspieranie dialogu między osobami, grupami społecznymi i narodowościowymi oraz
wspieranie edukacji, oświaty i wychowania. Fundacja Szkoła Dialogu została założona przez Jolantę
Basistową, Agatę Pasieczny i Jadwigę Prokop, twórczynie środowiska, które od 1996 r. prowadzi
warsztaty dla rodziców i wychowawców.
Działania fundacji Szkoła Dialogu w 2020 roku:


Jedna edycja 40 godzinnego kursu dla profesjonalistów (pedagogów i psychologów) uprawniającego do prowadzenia zajęć dla rodziców na poziomie I (dla 12 osób).



Superwizje indywidualne (często poprzez korespondencję mailową) kursów dla rodziców prowadzonych przez realizatorów programu w Małopolsce.



Współpraca z realizatorami SDR z Małopolski w zakresie udostępniania zeszytów ćwiczeń
i materiałów dydaktycznych do kursów dla rodziców.



Kontynuacja pracy na rzecz rozwoju programu w Rosji: działania na rzecz uzyskania certyfikatu trenera – Ośrodka Rozwoju Edukacji – przez rosyjskich realizatorów programu Szkoła
dla Rodziców i Wychowawców. Dwóch z nich zakończyło z powodzeniem wymaganą procedurę i uzyskało status trenera (tj. uprawnienia do szkolenia psychologów i pedagogów w tym
zakresie).



Prezentacja rozwoju programu Szkoły dla Rodziców w Rosji na ogólnopolskim spotkaniu
szkoleniowo/konsultacyjnym trenerów Szkoły dla Rodziców i Wychowawców w marcu 2020 r.



Konsultacje przez Internet z realizatorami z Kaliningradu i z Petersburga.



Realizacja projektu Zapuszczamy Korzenie w ramach Lokalnych Partnerstw PAFW oraz udział
w przygotowaniu Zapuszczamy Korzenie II finansowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.



Działania na rzecz upowszechniania w Polsce Metody dr Vittoza: opracowanie strony internetowej vittoz.pl, korespondencja z wydawnictwami w celu znalezienia wydawcy dla książek
prezentujących metodę Vittoza, uzyskanie zgody autorów dwóch książek rekomendowanych
przez środowisko terapeutów francuskich jako przydatnych dla pierwszych kroków zaznajamiania czytelnika polskiego, korespondencja z prof. Bogdanem de Barbaro w sprawie wstępu
do wydawanej książki dotyczącej Metody Vittoza, realizacja treningu dla osób zainteresowanych rozwijaniem uważnej obecności wg Metody dra Vittoza.

