Sprawozdanie z działalności merytorycznej fundacji Akademia
Rozwoju Personalnego w 2019 roku
Fundacja została zarejestrowana we Wrocławskim Krajowym Rejestrze Sądowym
6 sierpnia 2015 roku pod numerem KRS 0000569460.
Głównym celem fundacji jest szeroko pojęta promocja i ochrona zdrowia poprzez
tworzenie warunków do zdrowego stylu życia.
Drugim obszarem fundacji jest wspieranie edukacji dzieci i młodzieży w zakresie
kultury fizycznej i sportu oraz wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez
zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej,
demokracji i zrównoważonego rozwoju.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie edukacji przedszkolnej, szkolnej i
pozaszkolnej, organizowanie kursów, szkoleń, doskonalenie umiejętności i podnoszenie
kwalifikacji zawodowych, upowszechnianie kształcenia ustawicznego.
2. Udzielanie, organizowanie lub współorganizowanie pomocy społecznej.
3. Finansowanie zakupu materiałów edukacyjnych i popularnonaukowych.
4. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami działającymi w zakresie objętym
celami fundacji, w szczególności z innymi Fundacjami i Stowarzyszeniami oraz z osobami
fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami fundacji.
5. Współpracę z organami państwowymi i samorządowymi, instytucjami samorządu
lokalnego.
6. Organizowanie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji,
konferencji, wykładów, odczytów oraz innych form przekazywania wiedzy zwiększanie
udziału obywateli w życiu publicznym, upowszechnianie wartości demokratycznych i praw
człowieka.
7. Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych.
8. Organizowanie, finansowanie i współfinansowanie wyjazdów dla dzieci i młodzieży na
rajdy, wycieczki, kolonie, obozy ,,zielone szkoły".
9. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
10. Organizacja konferencji i seminariów naukowych.
11. Inspirowanie, wspieranie oraz realizacja działań zmierzających do społecznego i
gospodarczego rozwoju regionu, kraju i Europy, w sposób przyjazny środowisku

naturalnemu przy zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie edukacji, zarządzania i
technologii.
12. Prowadzenie działalności doradczej dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
W 2019 roku, organizacja skupiła się na uczestnictwie w imprezie ogólnopolskiej
Triathlon Kiekrz 2019, działania były zgodne z celami statutowymi fundacji. Organizacja
wsparła finansowo organizatora wydarzenia oraz pomagała mu w działaniach operacyjnych
przy organizacji zawodów. Kategorie podczas wydarzenia: „Historyczny Dystans”
1500 m – pływanie
50 km – jazdy na rowerze
20 km – bieg
„Pierwsze Kroki w Triathlonie”
400 m – pływanie
10 km – jazdy na rowerze
3 km – bieg
„Duathlon Kids”
Dystans został dobrany do kategorii wiekowej uczestników.
Kolejnym wydarzeniem w poprzedzającym roku było zorganizowanie szkolenia z
zakresu samorozwoju w hotelu Aura w Zielonej Górze, działania były komplementarne z
zapisami w statucie organizacji. Obszar warsztatów obejmował: Zaangażowanie obywateli w
edukację o ochronie zdrowia i promowania postaw prozdrowotnych jak również dalszy
rozwój instytucjonalny organizacji. Realizacja projektu miała za zadanie propagowanie
wiedzy związanej z tematem prowadzenia odpowiedniego trybu życia w tym odpowiednich
postaw mentalnych i rozpropagowanie zasad dietetycznych.
Ponadto Fundacja przez cały rok przygotowywała się do organizowania wydarzeń startowała
do projektów konkursowych. Między innymi:
A) NARODOWY INSTYT WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO,
poddziałanie Aktywne Społeczeństwo;
B) Mikrogranty 3 sektor – Nie tylko w chorobie ceni się zdrowie
C) Upowszechnienie kultury fizycznej dla wszystkich na poziomie wojewódzkim, upowszechnienie
postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego, poprawa ich
stanu zdrowia i sprawności fizycznej;
D) Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego, wspieranie rozwoju
instytucjonalnego organizacji (w tym: budowa niestabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania,
tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i
zarządzania organizacją) oraz wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy,
reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego;
E) Upowszechnienie kultury fizycznej dla wszystkich na poziomie wojewódzkim, upowszechnienie
postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego, poprawa ich
stanu zdrowia i sprawności fizycznej;

F) Promowanie turystyki i krajoznawstwa w województwie lubuskim poprzez realizację celów
Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 r.

Przez cały rok fundacja prowadzi zajęcia indywidualne z beneficjentami. Zajęcia te są
prowadzone nieodpłatnie.

