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Zapraszamy do wspólnych działań CSR 
z fundacją Ogólnopolski Operator Oświaty

Pielęgnujemy rozwój każdego dziecka,
Dbamy o indywidualne potrzeby naszych uczniów,
Poszukujemy nowych trendów w edukacji,
Wspieramy innowacyjną działalność szkół i przedszkoli.

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego i największym w Polsce, niezależnym
organem prowadzącym publiczne przedszkola i szkoły. Prowadzimy 63 szkoły
podstawowe i przedszkola na terenie 6 województw. Uczy się w nich ponad 7500
dzieci i pracuje ponad tysiąc doskonałych nauczycieli. 

Naszą Fundację założył w 2001 roku znany poznański lekarz okulista, profesor
Andrzej Grzybowski. Celem było rozwiązanie problemu niskiego upowszechnienia
edukacji przedszkolnej, który wynikał z warunków ekonomicznych rodzin z dziećmi
oraz braku dostępnej oferty w miejscu ich zamieszkania. 

Dziś naszą misją jest jakość i skuteczność edukacji na każdym etapie rozwoju
dziecka. Wspieramy powszechny dostęp do publicznej, bezpłatnej opieki
przedszkolnej i szkolnej. Współpracujemy z samorządami, społecznościami
lokalnymi, administracją i biznesem. Przez 21 lat działania staliśmy się istotnym
podmiotem, który realnie wpływa na wychowanie i edukację przyszłych pokoleń.

https://operator.edu.pl/


Nasze placówki to wyjątkowe miejsca

Innowacyjne metody nauczania. Pedagogika Waldorfska, Plan Daltoński,
TABLIT, Porozumienie Bez Przemocy, Pedagogika Froebla, Techniki Freineta,
Dziecięca Matematyka prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej, zajęcia praktyczne, metoda
eksperymentu.

Rozwijanie zainteresowań. Bezpłatne zajęcia dodatkowe w szkołach:
legorobotyka, warsztaty filmowe, kółka artystyczne, kółka językowe (w tym.
język kaszubski), zajęcia wokalne, taneczne i wiele innych.

Autorskie programy edukacji. Nauczanie dwujęzyczne, klasy szachowe,
zwiększona liczba godzin z matematyki, przyrody i języków obcych,
międzynarodowe wymiany uczniów i nauczycieli w ramach programu Erasmus+,

Nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Magiczne dywany, interaktywne
roboty edukacyjne Photon, zabawki wspierające swobodę i aktywność twórczą
dzieci, EEG Biofeedback,

Kameralna atmosfera. Wnętrza placówek i aranżacje sprzyjające zabawie, nauce
i pogłębianiu wiedzy, indywidualne podejście do każdego dziecka. 

 

 

 

 

Wykorzystajmy razem ten potencjał
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Zróbmy razem jeszcze więcej dobrego.
Jesteśmy w tym profesjonalistami

Jesteśmy dumni z uznania samorządów w całej Polsce.

Cieszymy się zaufaniem rodziców naszych przedszkolaków i uczniów.

Nasz wyspecjalizowany dział realizacji projektów edukacyjnych jest doceniany 

 za profesjonalne rozliczanie, raportowanie i upowszechnianie efektów działań.

Mamy doskonałe rozeznanie potrzeb społecznych.

Dysponujemy bazą gotowych projektów edukacyjnych, popartych diagnozą,

budżetem oraz zasobami niezbędnymi do ich realizacji.

Od 21 lat aktywnie i skutecznie pozyskujemy fundusze unijne, ministerialne oraz
grantowe na realizację projektów edukacyjnych. Zrealizowaliśmy ponad 300 dużych  
projektów o łącznej wartości 88 milionów złotych. 

Wiemy, jak tworzyć i realizować projekty, wpisujące się w politykę CSR. Mamy
doświadczenie we współpracy z największymi instytucjami. Znamy i rozumiemy
wagę Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Wspólnie możemy o nie zadbać.
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Szkoły Ćwiczeń. Przestrzeń nowoczesnej edukacji
w Poznaniu, Łodzi, Gdańsku i Nakonowie

Jesteśmy jedyną w kraju fundacją edukacyjną, prowadzącą aż cztery szkoły ćwiczeń,
czyli modelowe placówki szkolące obecnych i przyszłych nauczycieli. To wzorcowe
szkoły zarówno pod względem nauczania, jak i wyposażenia pracowni szkolnych.

To prawdziwe poligony szkolnych doświadczeń, metod nauczania i praktyki. Miejsca,
gdzie najnowsze trendy i strategie pedagogiczne, wspierające proces nauczania,
podlegają praktycznej weryfikacji. 

Nauczyciele Szkół Ćwiczeń doskonalą i rozwijają warsztat pracy, a także dzielą się
pomysłami z nauczycielami z innych szkół. Przyszli nauczyciele-studenci mają
możliwość wykorzystania w praktyce teorii, których uczą się podczas studiów.

Szkoły ćwiczeń powstały dzięki realizacji projektów dofinansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego – w ścisłej współpracy z Ministerstwem
Edukacji i Nauki, Kuratoriami Oświaty, przedstawicielami świata akademickiego,
ośrodkami doskonalenia nauczycieli.

To ważny i potrzebny projekt, który możemy wspólnie rozwijać.
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Kujawski Uniwersytet Ludowy.
Idea Life Long Learning i lokalne tradycje

rozbudowując ofertę zajęć i warsztatów,
prowadząc zajęcia wspólnie z Twoimi pracownikami,
tworząc dedykowane rękodzieło dla Twojej firmy.

Bogata tradycja ludowa sprzyja rozwojowi instytucji edukacyjnych, wykorzystujących
grundwigiańskie metody nauczania. Dlatego uruchomiliśmy Kujawski Uniwersytet
Ludowy w Nakonowie. Celem projektu jest aktywizacja społeczności lokalnej,
promocja idei life long learning oraz kultywowanie lokalnych tradycji.

Siedzibą Uniwersytetu jest prowadzona przez naszą fundację szkoła podstawowa
Galileo w Nakonowie. W ciągu dnia realizujemy tu lekcje z uczniami, po południu
oraz w weekendy zapraszamy dorosłych na warsztaty i zajęcia z:

florystyki • robotyki • ZERO Waste • zumby • rękodzieła • fotografii.

W zajęciach aktywnie uczestniczy 70 osób. Dzięki wsparciu Twojej firmy możemy
rozwijać ofertę Kujawskiego Uniwersytetu Ludowego:

Zostań Sponsorem Kujawskiego Uniwersytetu Ludowego
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Nowe szkoły i przedszkola.
Możemy budować je razem

Przejmujemy i ratujemy istniejące placówki przed likwidacją.
Remontujemy i adaptujemy lokale na potrzeby szkół i przedszkoli.
Budujemy nowe placówki od podstaw.

Tworzymy placówki publiczne w miejscach, w których są one najbardziej potrzebne.
Realizujemy działania w ścisłej współpracy z samorządami, uzupełniamy sieć
publicznych placówek, zgodnie z potrzebami dzieci i rodziców. Każdego roku
tworzymy średnio tysiąc nowych miejsc przedszkolnych i szkolnych.

Dbamy o to, żeby nasze fundacyjne szkoły podstawowe i przedszkola wyróżniały się
nowoczesnością, wysokim standardem wyposażenia, nietuzinkowymi rozwiązaniami.
Wiemy doskonale, że przyjazne i kolorowe wnętrza są doskonałym środowiskiem
rozwoju dzieci.

Dzięki Twojej firmie takich przyjaznych, nowoczesnych miejsc na edukacyjnej mapie
Polski może być jeszcze więcej.

Twórzmy razem nowoczesne i przyjazne szkoły i przedszkola
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Kampania społeczna
Rzecznik Praw Nauczyciela

poradnictwa prawnego,
merytorycznego,
psychologicznego,
etyczno-moralnego.

W 2023 roku planujemy realizację kampanii społecznej na rzecz poprawy prestiżu
zawodu nauczyciela. Będzie to element projektu Rzecznik Praw Nauczyciela.
Systemowego, niezależnego programu wsparcia dla nauczycieli z zakresu:

Jednym z elementów projektu będzie prowadzenia działań na rzecz wzmocnienia
prestiżu i zaufania społecznego zawodu nauczyciela. Poczucie bycia cenionym
przekłada się na profesjonalizm nauczycieli.

Realizacja projektu jest niezwykle istotna z punktu widzenia przyszłości polskiej
edukacji. Coraz więcej nauczycieli odchodzi z zawodu, coraz mniej osób młodych
decyduje się na pracę w szkole. Jest to związane między innymi z brakiem
systemowego wsparcia tej grupy zawodowej.

Możemy to wspólnie naprawić. Dołącz do grona Patronów projektu

 NAPISZ fundraising@operator.edu.plfundraising@operator.edu.pl
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Wirtualna Poradnia Pedagogiczna.
Bezpłatne wsparcie dla rodziców i opiekunów

profesjonalne porady, opracowane przez doświadczonych pedagogów,
psychologów dziecięcych i terapeutów;
podpowiedzi skutecznych i sprawdzonych rozwiązań, które można zastosować
samodzielnie w pracy z dzieckiem;
możliwość zadania pytania (również anonimowo), na które odpowie
kompetentny i doświadczony specjalista.

Wielu rodziców – zwłaszcza w mniejszych miejscowościach – ma ograniczony
dostęp do profesjonalnych porad pedagoga lub psychologa dziecięcego. Barierą
bywa też wstyd przed opowiadaniem o swoich problemach obcej osobie.

Dlatego pracujemy nad uruchomieniem Wirtualnej Poradni Pedagogicznej. Dostępna
będzie bezpłatnie, przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu i zaoferuje:

Wirtualna Poradnia Pedagogiczna będzie miejscem dla wszystkich, którym na sercu
leży dobro dzieci i ich prawidłowy rozwój. Wierzymy, że to cel ważny i potrzebny,
który jesteśmy w stanie wspólnie osiągnąć.

Zostań Mecenasem Wirtualnej Poradni Pedagogicznej
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Taki Tydzień, że OOO!
Dobroczynność i e-commerce w jednym

Według badań Cone Communications/Ebiquity, aż 84% klientów wybiera
produkt, jeżeli dzięki niemu może wesprzeć cel, z którym się identyfikuje.

Wyniki Nielsen Global Survey of Corporate Social Responsibility and
Sustainability pokazują, że 66% kupujących przez internet jest skłonnych zapłacić
więcej za produkty i usługi firm prowadzących odpowiedzialny biznes.

Z myślą o producentach, sprzedawcach i usługodawcach stworzyliśmy program,
który daje możliwość włączenia się w akcje charytatywne przy jednoczesnej
promocji produktów i usług. Chcemy upowszechnić modę na dobroczynność.
Każdego roku wybieramy trzy wyjątkowe tygodnie, podczas których zapraszamy
firmy do naszego projektu TAKI TYDZIEŃ, ŻE OOO!

 

Wykorzystajmy tę wiedzę o zachowaniach klientów. Zamiast obniżać ceny, przekaż
część zysku ze sprzedaży wybranego produktu lub usługi na wsparcie wybranego
projektu, realizowanego przez naszą fundację. My będziemy mogli pokazywać taki
produkt i dziękować za wsparcie. Twoja firma otrzyma tytuł Mecenasa fundacji.

Weź udział w programie Taki Tydzień, że OOO!
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Twórz z nami innowacje.
Przetestujmy Twoje produkty w praktyce

klasę,
pracownię,
salę zabaw,
stołówkę,
przestrzeń edukacyjną w plenerze.

Jeśli produkty Twojej firmy posiadają niezbędne atesty i można  je stosować do nauki
lub w szkolnej przestrzeni,  możesz wspólnie z nami stworzyć swoją wzorcową:

To doskonały pomysł na sprawdzenie w działaniu nowych produktów, żeby móc
polecać je klientom, jako przetestowane przez najbardziej wymagających
użytkowników – DZIECI oraz ich opiekunów. To najlepsza rekomendacja.

Wspólną przestrzeń uroczyście razem otworzymy i pochwalimy się nim w mediach.
Wyeksponujemy w nim logo Twojej firmy i udzielimy licencji na wykorzystanie logo
fundacji na Twoich produktach, zwiększając w ten sposób mechanizmy aktywizujące
sprzedaż. Twojej firmie przyznamy też oficjalny tytuł Inwestora Społecznego.
Ambasadora działań na rzecz rozwoju edukacji publicznej polskich dzieci.

Twórzmy razem innowacje w edukacji

 NAPISZ fundraising@operator.edu.plfundraising@operator.edu.pl
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Powiedzmy to wyraźnie!
Logopeda w każdej szkole i przedszkolu

Wyposażamy gabinety w niezbędne, nowoczesne pomoce logopedyczne.
Prowadzimy zajęcia indywidualne i grupowe.

Ponad 20% uczniów boryka się z trudnościami natury logopedycznej. Problemy
wyraźnie nasiliły się w czasie pandemii COVID-19. Izolacja często wymuszała
rezygnację z rozpoczętej terapii, prowadziła do zaniedbania ćwiczeń, zanikania
wcześniej osiągniętych efektów i pogłębiania się problemów. W wielu przypadkach
mówimy o dzieciach, które straciły dwa lata diagnozowania i terapii.

Tymczasem zaniedbane wady pogłębiają się, powodują problemy w nawiązywaniu
relacji, potęgują wstydliwość, a nierzadko bywają także obiektem drwin i przykrości.
Wczesna diagnoza, systematyczność i odpowiedni zakres ćwiczeń koordynowanych
przez specjalistę, to klucz do osiągania pozytywnych i trwałych efektów.

Dlatego w naszych placówkach wspieramy i rozwijamy zajęcia i terapię logopedyczną
dla ponad 7500 dzieci. 

Dołącz do nas jako Patron. Wspieraj dostęp dzieci do logopedy
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Dzień Fundacji.
Świętuj z nami 7 tysięcy uśmiechów

Co roku w połowie maja jest taki dzień, kiedy szkoły i przedszkola Fundacji
Ogólnopolski Operator Oświaty ogarnia radość świętowania. W tym dniu nie ma
lekcji, zamiast tego wszyscy bawimy się na rodzinnym pikniku w 6 województwach,
gdzie królują gry, zabawy, tańce, przebieranki, śmiech, życzenia, a motywem
przewodnim jest EDUKACJA!

Każda z placówek przygotowuje własny program na ten wyjątkowy dzień. Święto
naszej fundacji uświetniają konkursy edukacyjne, plastyczne, wokalne, taneczne,
sportowe i pokazy talentów. Oczywiście z nagrodami!

Zapraszamy Twoją firmę do wspólnej zabawy. Ufunduj nagrody, wesprzyj finansowo
organizację wydarzenia w wybranej placówce, zorganizuj lub obejmij patronatem
warsztaty, konkursy lub zabawy dla dzieci. Razem z pracownikami Twojej firmy weź
aktywny udział w tym święcie!

Zapraszamy do wspólnego świętowania
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operator.edu.pl

mailto:fundraising@operator.edu.pl
https://operator.edu.pl/


Wolontariat pracowniczy.
Zaangażowanie, współpraca, satysfakcja

Wyzwania charytatywne. Weź udział w biegu charytatywnym, zorganizuj
zbiórkę pracowniczą, opowiedz i zaproś znajomych do wspierania fundacji.
Pay roll. Przekazuj regularnie końcówki pensji lub określoną kwotę na wsparcie
działań fundacji. Powiedz o takiej możliwości kolegom z pracy.
Matching fund. Możesz jako pracodawca pomnożyć środki zebrane przez
pracowników na szczytny cel lub przekazać fundacji środki przepracowane przez
pracowników w ramach wolontariatu.
1,5% podatku. Zachęcaj pracowników do wspierania ważnych inicjatyw podczas
rozliczania PIT. To nic nie kosztuje, a daje dodatkową satysfakcję.
Giving Tuesday. W listopadzie świętujmy razem Światowy Dzień
Dobroczynności. Zorganizujmy wspólny projekt dla Twojej firmy. 

Mamy doświadczenie w prowadzeniu projektów wykorzystujących dobrą energię
zaangażowanych ludzi w działaniach zespołowych. Wiemy, że wspieranie celów
społecznych daje poczucie satysfakcji z życia i miejsca pracy. Możemy je wykorzystać
wspólnie z pracownikami Twojej firmy. Opracujemy dla Ciebie projekt
zintegrowania zespołu wokół ważnego celu społecznego. Na przykład:

Przygotujmy wspólnie projekt dla wolontariatu w Twojej firmie
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Liczy się efekt.
Wiemy, jak go pokazać i podziękować

na stronie internetowej fundacji zamieszczamy logo Twojej firmy i aktywny,
pozycjonujący link SEO na stronie poświęconej wspieranemu projektowi,
publikujemy dedykowane wpisy o wspólnej akcji w mediach społecznościowych,
docierając do kilkudziesięciu tysięcy odbiorców i potencjalnych klientów,
prezentujemy Twoją markę przez pryzmat osób zaangażowanych w jej imieniu
we wspieranie rozwoju dzieci i ważnych społecznie działań,
przygotowujemy pakiet gotowych materiałów do wykorzystania przez Twoją
firmę we własnej komunikacji i do realizacji strategii CSR,
zapraszamy przedstawicieli firmy na eventy i wydarzenia organizowane przez
Fundację lub poszczególne placówki,
zgłaszamy partnerów do konkursów dobroczynności.

Wiemy, jak ważne w działaniach społecznych jest pokazywanie ich skuteczności,
realności wsparcia oraz autentyczności osiąganych efektów. Dlatego o działaniach
realizowanych wspólnie z naszymi Partnerami transparentnie informujemy.
Dodatkowo, ponieważ lubimy chwalić i dziękować, w naszej komunikacji i relacjach
nie może zabraknąć informacji o naszych Partnerach, Mecenasach i Sponsorach.

Zapraszamy do wspólnych działań!

ZOBACZ https://operator.edu.pl/pl/wspolpraca-z-firmami/https://operator.edu.pl/pl/wspolpraca-z-firmami/

operator.edu.pl

https://operator.edu.pl/pl/wspolpraca-z-firmami/
https://operator.edu.pl/


CSR szyty na miarę.
Zapraszamy do współpracy

Jesteśmy doświadczonym partnerem dla biznesu oraz samorządów w całej Polsce.
Wiarygodną, transparentną Organizacją Pożytku Publicznego. Dzięki wieloletniemu
doświadczeniu wiemy, jak efektywne i przejrzyście dysponować środkami, które
pozyskujemy na realizację fundacyjnych działań i projektów.

Zapraszamy do kontaktu!

Katarzyna Konefał
fundraiser

e-mail: k.konefal@operator.edu.pl

tel. + 48 533-435-950

operator.edu.pl

Fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty

ul. Jana Gorczyczewskiego 2/7

60-554 Poznań

KRS 0000044866

NIP: 7781395875

REGON: 634239925

Barbara Wiśniewska
specjalista ds. współpracy z biznesem

e-mail: b.wisniewska@operator.edu.pl

tel. +48 530 181 956
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