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WPROWADZENIE
Strategia Rozwoju Fundacji Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji powstała celem
wytyczenia najważniejszych kierunków jej rozwoju na najbliższe lata.
Opracowanie
strategii
poprzedziły
spotkania
z
udziałem
pracownic/pracowników i wolontariuszek/wolontariuszy Fundacji.

Zarządu,

Dodatkowo korzystano z wyników ankiety online przeprowadzonej
spotkaniami. Łącznie w pracach nad strategią uczestniczyło 14 osób.

przed

Podczas spotkań korzystano z metody Appreciative Inquiry oraz analizy SWOT.
Metoda Appreciative Inquiry (ang. appreciative – wdzięczność, docenienie, inquiry –
zapytanie) jest modelem powstałym w USA w latach 80-tych XX w., bazuje na
dorobku psychologii pozytywnej. Metoda opiera się na przekonaniu, że każdy
stworzony przez ludzi system (grupa, wspólnota, organizacja) posiada w sobie takie
elementy czy energię, które działają i to działają dobrze w kontekście tego systemu.
Metoda wspiera mocne, funkcjonujące strony systemu poprzez ich identyfikację
i wzmocnienie. Nie dąży do zmiany status quo, ale skupia się na odnalezieniu tego,
co funkcjonuje właściwie, stawia pytania o to, co mogłoby zadziałać lepiej i inspiruje
do konstruktywnego działania. Zadawane pytania nie mają charakteru negacyjnego
„co nie działa?”, skupiają się na pozytywach: „co jest dobre, z tego, co aktualnie się
robi?”, „co jest powodem do dumy?”.
Technika analityczna SWOT jest
popularną metodą segregowania
informacji na cztery kategorie
czynników strategicznych: S (ang.
strengths) – mocne strony, czyli to,
co stanowi atut, zaletę; W (ang.
weaknesses) – słabe strony, czyli to,
co stanowi słabość, przeszkodę;
O (ang. opportunities) – szanse, czyli
to, co stwarza możliwość korzystnej
zmiany;
T (ang.
threats)
–
zagrożenia, czyli to, co stwarza
niebezpieczeństwo
niekorzystnej
zmiany.

CHARAKTERYSTYKA FUNDACJI

Fundacja Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji (IRSiE) powstała we wrześniu
2011 roku w wyniku inicjatywy osób, które chciały podjąć niezależne działania na
rzecz promocji sportu, kultury fizycznej, edukacji. Wniosek o rejestrację Fundacji
złożyło Stowarzyszenie Towarzystwo Amicus.
Głównym obszarem działania miała być aktywność międzysektorowa (sektor
pozarządowy i publiczny) oraz współpraca międzyśrodowiskowa (środowiska
pozarządowe i akademickie), a także współpraca międzynarodowa.
Na czele Fundacji stoi sześcioosobowa Rada oraz trzyosobowy Zarząd.
Siedziba Fundacji znajduje się w Warszawie.
Fundacja realizuje swoje zadania w formule non profit. Jej działalność finansowana
jest z środków pochodzących z darowizn, dotacji oraz funduszy pomocowych.
W swojej dotychczasowej działalności fundacja jest organizacją kształcącą kadry
sportowe, m.in. w kierunku rozwoju kompetencji animacyjnych, diagnozowania
potrzeb lokalnych, kompetencji liderskich w rozwoju społecznym poprzez sport oraz
rozwoju wolontariatu sportowego. Realizuje także projekty związane ze sportem i
kulturą.
Instytut prowadzi ogólnorozwojowe
zajęcia dla dzieci i młodzieży,
warsztaty i szkolenia w zakresie
sportu, rekreacji, edukacji i kultury.
Fundacja wspiera inne organizacje
w przygotowaniu i realizacji projektów,
włącza się w działania edukacyjne
poprzez organizację konferencji i
seminariów branżowych oraz prowadzi
działalność
wydawniczą
(np.
Zarządzanie w biznesie sportowym,
2014, Praktyki ambush marketingu
jako wyzwanie dla współczesnych organizatorów i sponsorów wielkich imprez
sportowych, 2018).

MISJA FUNDACJI

Misją Fundacji
Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji
jest wychowanie i edukacja
społeczeństwa poprzez sport i kulturę

CELE STRATEGICZNE FUNDACJI

W celu wdrożenia strategii rozwoju oraz realizacji misji Fundacji sformułowano
cele strategiczne określające działania zaplanowane na lata 2019-2022.
Cele łączą w sobie komponenty sportu, kultury i działalności społecznie użytecznej,
sportu, kultury i współpracy z biznesem, sportu, kultury i szeroko rozumianej
edukacji.
Cel pierwszy
Rozwój oferty programowej w dziedzinie edukacji, a szczególnie edukacji sportowej
i kultury fizycznej oraz kultury.

Cel drugi
Rozwój potencjału instytucjonalno-finansowego Fundacji

CEL: ROZWÓJ OFERTY PROGRAMOWEJ
W DZIEDZINIE EDUKACJI, A SZCZEGÓLNIE
EDUKACJI SPORTOWEJ, KULTURY FIZYCZNEJ
ORAZ KULTURY

Fundacja Instytut Rozwoju Edukacji i Sportu została powołana w celu wspierania
i realizacji wszelkich działań oraz inicjatyw zmierzających do podnoszenia
w społeczeństwie wiedzy i umiejętności na temat kultury fizycznej i edukacji
sportowej oraz kultury.

Poprawa jakości życia dzięki kulturze, aktywności fizycznej oraz sportom możliwa
jest dzięki kreowaniu działań realizowanych przez partnerstwa publiczno-prywatne,
publiczno-społeczne, osoby indywidualne i osoby prawne.
Obszarem współpracy powinno być tworzenie warunków dla rozwoju kultury, kultury
fizycznej i sportu na poziomie społeczności lokalnej, jak też w perspektywie krajowej
i międzynarodowej.
Realizacja zadań powinna nastąpić poprzez wspieranie inicjatyw sprzyjających
integracji społecznej, inicjowaniu badań obywatelek/obywateli oraz prowadzeniu
kampanii na rzecz kształtowania świadomości zachowań i nawyków
prozdrowotnych społeczeństwa i uwrażliwiających na kwestie związane z kulturą.
Osobnym polem zaangażowania jest inicjowanie i wspieranie innowacyjnych
projektów edukacyjnych, diagnostycznych i analitycznych, a także propagowanie
nowoczesnych metod i form kształcenia kadr sportowych, nowych technologii
w edukacji i kreowanie nowych sportów, z poszanowaniem tradycji i szacunkiem dla
dorobku kulturowego i dziedzictwa.

Celami szczegółowymi Celu: Rozwój oferty programowej w dziedzinie
edukacji, a szczególnie edukacji sportowej, kultury fizycznej oraz kultury są:

1. Wzmocnienie środowiska edukacji sportowej, kultury fizycznej oraz
kultury
1.1 Wzmocnienie środowiska edukacji sportowej, kultury fizycznej oraz kultury
poprzez inicjowanie współpracy partnerskiej (oferty przygotowania
i realizacji projektów partnerskich, rozwinięcie i upowszechnienie modelu
współpracy klubów sportowych z sektorem pozarządowym).
1.2 Inicjowanie i prowadzenie działalności statystyczno-badawczej,
zmierzającej do utworzenia bazy danych ekspertów/ekspertek, klubów,
sportowców, instytucji branżowych oraz sekcji.
1.3 Tworzenie warunków do wymiany informacji/ doświadczeń (sieciowanie).
1.4 Prowadzenie działań rzeczniczych w obszarze edukacji sportowej, kultury
sportowej i kultury.
1.5 Rozwój komponentu wydawniczego (branżowego) w zakresie edukacji
sportowej i kultury.

2. Podniesienie wiedzy i umiejętności społeczeństwa w zakresie kultury,
kultury fizycznej i edukacji sportowej, w tym:
2.1 Promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, w tym upowszechnianie
wiedzy o kulturze fizycznej i sporcie.
2.2 Profesjonalizacja sportu amatorskiego poprzez wsparcie społeczeństwa
w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne oraz współ/organizację
imprez sportowych, w tym targów edukacyjno-sportowych.
2.3 Kreowanie nowych kierunków rozwoju w dziedzinie kultury i sportu.
2.4 Prowadzenie działań popularyzujących sport lokalny i tradycyjny.

3. Podniesienie jakości systemu kształcenia sportowców w Polsce
3.3 Opracowanie i upowszechnianie szkoleń zawodowych i kursów
trenerskich.
3.4 Kreowanie nowych technologii w edukacji.
3.5 Wspieranie młodych sportowców w zakresie wiedzy i umiejętności
praktycznych i teoretycznych.
3.6 Wspieranie byłych sportowców w zakresie ochrony zdrowia
z wykorzystaniem metody kariery dwutorowej.
3.7 Rozwój kadr sportowych o kompetencje twarde oraz miękkie
(pozasportowe, zgodne z podejściem holistycznym).
3.8 Stworzenie lub współprowadzenie ośrodka sportowo-edukacyjnego, który
mógłby prowadzić działania informacyjno-szkolące oraz wyposażonego
w urządzania do bilansów zdrowia.

CEL: ROZWÓJ POTENCJAŁU
INSTYTUCJONALNO-FINANSOWEGO FUNDACJI

Stworzenie z Fundacji opiniotwórczego i eksperckiego think tanku, który aktywnie
funkcjonuje środowiskowo, integrując organizacje i kluby, a także wyznaczając
z pozycji mentorskiej nowe kierunki edukacji i rozwoju jest zadaniem wymagającym
dużych nakładów finansowych, merytorycznych i czasu.
W realizacji celów związanych ze wsparciem innych podmiotów Fundacji
pomogłoby wykreowanie rozpoznawalnej marki Fundacji, takiej, która budziłaby
pozytywne skojarzenia.
Realizacja tych oraz pozostałych celów wymaga istnienia organizacji, wyposażonej
w wykształconą kadrę, wypracowane standardy pracy oraz sprawny system
zarządzania wiedzą i zasobem ludzkim.
Dodatkowo do uzyskania bezpieczeństwa funkcjonowania Fundacji niezbędna jest
stabilizacja finansowa i dywersyfikacja źródeł finansowania.

Celami szczegółowymi Celu: Rozwój potencjału instytucjonalno-finansowego
Fundacji są:
1. Wzmocnienie wsparcia zewnętrznego Fundacji.
1.1

Utworzenie oraz rozbudowywanie Rady Programowej Fundacji.

1.2

Utworzenie i rozbudowywanie grupy ekspertek/ekspertów wspierających
Fundację.

2. Wzmocnienie zespołu Fundacji.
2.1

Zbudowanie stałego zespołu pracownic/pracowników i zespołu
wolontariackiego.

2.2

Zwiększanie kompetencji kadry w zakresie pozyskiwania środków
finansowych, administrowania projektami oraz edukacji sportowej.

2.3

Stworzenie kanałów komunikacji uwzględniających uwarunkowania
funkcjonowania Fundacji.

3. Stworzenie rozpoznawalnej marki Fundacji.
3.1

Stworzenie i prowadzenie polityki wizerunkowej.

3.2

Podniesienie jakości działań promocyjnych.

4. Uzyskanie stabilności finansowej.
4.1

Pozyskiwanie sponsorów/partnerów biznesowych oraz samorządowych
i rządowych.

4.2

Prowadzenie stałej współpracy z innymi organizacji w celu partnerskiego
pozyskiwania środków finansowych

4.3

Utrzymywania regularnych kontaktów z grantodawcami i darczyńcami.

4.4

Wypracowanie metody prowadzenia działalności gospodarczej
umożliwiającej utrzymanie Fundacji ze środków pozaprojektowych
(np. organizacja targów, szkolenia młodzieży).

MONITORING REALIZACJI STRATEGII
ROZWOJU FUNDACJI

W celu zweryfikowania realizacji strategii rozwoju Fundacji w okresie 2019-2022
prowadzone będą regularne oceny postępu.
W tym celu zostaną przygotowane coroczne plany działania, na koniec roku
zostanie sprawdzone, w jakim stopniu zostały one zrealizowane.
Plan działania zawiera opis działania, harmonogram oraz wskazanie osoby
lub zespół odpowiedzialny za realizację wraz ze źródłem finansowania.
Monitoring zostanie przygotowany i przeprowadzony przez Zarząd Fundacji.
Następnie Zarząd przedstawi Radzie Fundacji wyniki monitoringu.
Monitoring powinien uwzględniać możliwość wprowadzenia korekt do strategii.

