Sprawozdanie merytoryczne
z działalności Fundacji Pomocy Dzieciom „Jaś i Małgosia”
za 2009 rok
Pełna nazwa fundacji: Fundacja Pomocy Dzieciom „Jaś i Małgosia”
Siedziba: 93-279 Łódź ul. Tatrzańska 105
Wpis do KRS fundacja uzyskała dnia 19-08-2002 r.
Status organizacji pożytku publicznego przyznano organizacji dnia 01-10-2004
Fundacja posiada numer identyfikacyjny w systemie REGON : 473070238
Aktualny skład Rady Fundacji stanowią n/w osoby:
Lidia Klichowicz – przewodnicząca Rady
Przemysław Witkowski – członek Rady
Małgorzata Ludwisiak – członek Rady
Aktualny skład Zarządu Fundacji stanowią n/w osoby:
Marcin Krzyżanowski- prezes zarządu Fundacji
Tomasz Michałowicz- zastępca prezesa zarządu Fundacji
1. CELE STATUTOWE ORGANIZACJI:
a) niesienie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych i ubogich,
b) niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, a szczególnie dzieciom i młodzieży
niepełnosprawnej,
c) udzielanie pomocy placówkom wychowawczym i opiekuńczo-wychowawczym,
d) udzielanie pomocy w kształceniu dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i ubogich oraz dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej,
e) integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze zdrową częścią społeczeństwa,
f) ochrona i promocja zdrowia
g) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy
h) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, w tym także wśród osób niepełnosprawnych
i) realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans życiowych tych osób.

2. ZAKRES PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ:
Imprezy okolicznościowe i turnusy rehabilitacyjne, działalność statutowa:


Szkoła Życia - Radni łódzkiej Rady Miejskiej zasiedli w ławkach z uczniami naszej
szkoły i poprowadzili z nimi zajęcia. Wszystko po to, żeby nie zapomnieć na czym polega
prawdziwe życie. W ławkach zasiedli: Patrycja Wójcik i Rafał Reszpondek (PO), Ewa
Majchrzak (Lewica) oraz Mariusz Bogacz (PiS). Była telewizja, fotoreporterzy i
dziennikarze. Dzieciaki były zachwycone!



Albertiana 2009 - Wzięliśmy udział w Albertianie. Zajęliśmy 4 miejsce.



Przedstawienie w Teatrze im. S. Jaracza - Nasi niepełnosprawni aktorzy wystąpili w
prawdziwym teatrze. Na deskach Teatru im. S. Jaracza zaprezentowali trzy etiudy pod
wspólnym tytułem "Nie oceniamy". Etiudy przygotowali Józek Hamkało i Kasia Kreft.



Przedstawienie w gimnazjum - Otrzymaliśmy zaproszenie z Gimnazjum nr 37 dla
naszego teatru. Wystąpiliśmy z przedstawieniem "Zwolnieni z życia".



Występ w Warszawie - Wystąpiliśmy w Warszawie z naszym przedstawieniem.



Muzycy z Peru - Odwiedzili nas muzycy grający oryginalna muzykę z Peru. Ku ogromnej
radości naszych podopiecznych wystąpił dla nich pan Mirko Fernandez ze swoim
zespołem Kurakas.



Piramida Dobrej Woli - Jak co roku wzięliśmy udział w Piramidzie Dobrej Woli.
Zaprezentowaliśmy nasze przedstawienie.



IV Wojewódzka Olimpiada Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Wzięliśmy
udział w olimpiadzie w Łasku. Wszyscy wspaniale się bawili. Zdobyliśmy też 3 medale:
złoty, srebrny i brązowy.



IV Zlot na Spadkowej - Wzięliśmy udział w imprezie "Olimpiady, Olimpiady".



Piknik z Jasiem i Małgosią – Zorganizowaliśmy piknik, na którym dobrze bawili się
wszyscy nasi podopieczni, ich rodzice oraz okoliczni mieszkańcy. Były konkursy
sportowe, malowanie twarzy, pieczona kiełbasa i kaszanka, i wiele innych atrakcji Do
tańca przygrywał zespół peruwiańskich muzyków Kurakas z panem Mirko Fernandezem
na czele. Strażacy prezentowali wóz i sprzęt, motocykliści - swoje jednoślady, a
podopieczni fundacyjnych warsztatów terapii zajęciowej - swoje dzieła.



"Jaś i Małgosia" w Ameryce - Fundacja Jaś i Małgosia nawiązała współpracę z
amerykańską fundacją Best Buddies założoną przez Anthony’ego Kennedy. Best Buddies
to fundacja, która pomaga osobom niepełnosprawnym umysłowo nawiązać przyjaźnie z
ludźmi zdrowymi. Organizację założył Anthony Kennedy Shriver zainspirowany sytuacją
swojej niepełnosprawnej, samotnej cioci. Rodzina Kennedy’ch od dawna była
zaangażowana w pomoc osobom niepełnosprawnym umysłowo. Siostra Johna F.
Kennedy’ego, prezydenta Stanów Zjednoczonych, zainicjowała organizację Olimpiad
Specjalnych. W czerwcu 2008 r. Anthony Kennedy Shriver przyjechał do Polski. Spotkał
się z prezydentową Marią Kaczyńską i wyraził chęć otwarcia filii swojej organizacji w
Polsce. Poszukiwania partnera trwały rok, po czym strona amerykańska zaproponowała
współpracę Fundacji Jaś i Małgosia z Łodzi. Zostaliśmy zaproszeni do Stanów. Wzięliśmy

udział w konwencji na 20-lecie Best Buddies, zorganizowanej w Bloomington w stanie
Indiana.


I turnus - Jastrzębia Góra - W tym roku na pierwszy turnus pojechaliśmy do Jastrzębiej
Góry. Całe dnie leżeliśmy na plaży, wieczorami chodziliśmy na spacery i na tańce.
Byliśmy też na wycieczce na Helu. Oczywiście nie mogło też zabraknąć pieczenia
kiełbasek na ognisku.



Park integracji - Rozpoczęła się budowa Parku Jasia i Małgosi - pierwszego w Polsce
parku integracji. Wstęp na teren parku będzie bezpłatny.



II turnus - Ustronie Morskie – wyjechaliśmy na II turnus do Ustronia morskiego.



Zielona Szkoła w Juracie - Byliśmy na Zielonej Szkole w Juracie. Wybraliśmy się na
wycieczkę do Jastarni i do Juraty. Zwiedzaliśmy zabytkową
kaszubską chatę,
spacerowaliśmy po molo. Zorganizowaliśmy ognisko integracyjne. zwiedzaliśmy
Oceanarium w Gdyni , obejrzeliśmy „Dar Młodzieży” i ORP „Błyskawica”). Wybraliśmy
się do Fokarium na Helu. Chodziliśmy nad morze i obserwowaliśmy faunę i florę
Półwyspu Helskiego. Uczestniczyliśmy w zajęciach „Edukacja przez ruch”.



Podziękowaliśmy za 1% - Otrzymaliśmy rekordowy 1 proc. 50 tysięcy osób przekazało
nam kwotę 2 mln zł! Wpływy z 1 procenta Fundacji Jaś i Małgosia były w tym roku 10krotnie wyższe niż rok temu i 100 krotnie wyższe niż 2 lata temu. Swój 1 procent
przekazało nam 50 tys. osób. Nie byliśmy w stanie podziękować im osobiście, dlatego
zrobiliśmy to symbolicznie. Odsłoniliśmy wielki baner dziękczynny oraz wypuściliśmy 2
tysiące balonów z tekstem podziękowania. Pieniądze naszych darczyńców były bardzo
nam potrzebne. Gdy tylko zaczęły spływać rozpoczęliśmy remont 1 piętra szkoły, który
właśnie się zakończył. Nowe dzieci, które przyszły od września do naszej szkoły pracują i
rehabilitują się w pachnących nowością, czystych, jasnych, kolorowych salach. Dzięki
pieniądzom z 1 proc. rozpoczęliśmy też budowę windy, tak by każde dziecko, które
potrzebuje pomocy, mogło znaleźć ją w naszej szkole. Przede wszystkim jednak,
rozpoczęliśmy budowę parku integracji, który będzie działał przy naszej szkole. Na 10000
mkw. terenu stanie kilkadziesiąt szwedzkich urządzeń dla dzieci, tak by te
niepełnosprawne i te zdrowe mogły bawić się razem.



Szkolenie-Autyzm - Wzięliśmy udział w specjalistycznym szkoleniu, przeprowadzonym
przez firmę szkoleniową SET, którego tematem był autyzm. Zdobyliśmy wiele ciekawych
i praktycznych informacji.



Ognisko integracyjne w Bedoniu – Wybraliśmy się do zaprzyjaźnionej szkoły w
Bedoniu. Urządziliśmy turniej sportowy na świeżym powietrzu. Piekliśmy kiełbaski w
ognisku. Impreza została zorganizowana w ramach projektu Różni ale równi,
współfinansowanego z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.



XVII Targi Rehabilitacyjne - Już po raz kolejny braliśmy udział w targach
rehabilitacyjnych. Mieliśmy okazję zaprezentować wyroby wykonane na Warsztatach
Terapii Zajęciowej.



Ślubowanie klas pierwszych – Nasze najmłodsze dzieci ze szkoły podstawowej oraz
gimnazjaliści złożyli uroczystą przysięgę uczniów klasy pierwszej.



Warsztatowy Pokaz Mody – Jak co roku wzięliśmy udział w Warsztatowym Pokazie
Mody.



Kołacinek- Dinopark - Byliśmy na bardzo ciekawej wycieczce w parku dinozaurów w
Kołacinku.



Nowy spot – Na dworcu Warszawa Śródmieście nakręciliśmy spot naszej nowej kampanii
społecznej Wszyscy Jesteśmy Nienormalni.



Piknik „Zielono mi” – Zorganizowaliśmy piknik "Zielono mi", w czasie którego
wspólnie z mieszkańcami osiedla zasadziliśmy drzewka. Impreza została zorganizowana
w ramach projektu Różni ale równi współfinansowanego z Programu Operacyjnego
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.



Certyfikat Best Buddies Polska - Zaczynamy program Best Buddies, czyli "najlepsi
kumple". Przyjechała do nas Valerie Vitale z Florydy, dyrektor międzynarodowej
organizacji Best Buddies, którą założył Anthony Kennedy. Fundacja Jaś i Małgosia
otrzymała akredytację na prowadzenie filii Best Buddies w Polsce. Najlepsi kumple będą
spędzać razem czas – chodzić do kina, na basen, do figloraju, grać w piłkę. Wszystko po
to, by niepełnosprawne dzieci poznały co to przyjaźń, a dzieci zdrowe nie miały nigdy
uprzedzeń wobec niepełnosprawnych.



Festiwal Sztuk Wszelakich – Dzieci z naszej szkoły wzięły udział w Festiwalu Sztuk
Wszelakich.



Nowa pracownia informatyczna – Zakupiliśmy sprzęt do
informatycznej, w której szkolimy mamy naszych podopiecznych.



Współpraca z Indesitem – Współpracujemy z fabryką sprzętu AGD Indesit. Mamy
naszych podopiecznych w ramach projektu odwiedziły łódzki Indesit.



Andrzejki 2009 - Dobrze się bawiliśmy na tradycyjnej już zabawie andrzejkowej.
Impreza była przygotowana i poprowadzona przez uczestniczki naszego projektu „Chcę,
Mogę, Potrafię, Działam”.



Kampania społeczna - Wszyscy Jesteśmy Nienormalni -Rozpoczęliśmy ogólnopolską
kampanię Wszyscy Jesteśmy Nienormalni. Naszym celem było zmienić stosunek Polaków
do dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Na inaugurację kampanii zaprosiliśmy nasze
dzieci do hotelu Marriott w Warszawie. W czasie konferencji prasowej zaprezentowaliśmy
materiały kampanii - spoty telewizyjne i plakaty. Pokazaliśmy też przedstawienie teatru
osób niepełnosprawnych pt. Wszyscy Jesteśmy Nienormalni.



Warsztaty "Dzieci dla Dzieci" - zorganizowaliśmy wspólnie z "Gazetą Wyborczą"
warsztaty dla dzieci. Ich efektem była piękna gazeta zrobiona przez dzieci, która ukazała
się w Wigilię w "Gazecie Wyborczej". Dochód z reklam został przekazany Fundacji
Krwinka. W warsztatach udział wzięła Pani Prezydent Halina Rosiak, która czytała
dzieciom napisaną przez terapeutów Jasia I Małgosi bajkę, Pan Dyrektor MOPS Andrzej
Kaczorowski oraz Pani wicedyrektor Biura Promocji UMŁ Monika Karolczak.



Występ teatru w Bogatyni – nasi aktorzy z Warsztatów Terapii Zajęciowej wystąpili z
przedstawieniem „Zwolnieni z życia” w Bogatyni.

nowej pracowni



Wigilia w Fundacji - Zasiedliśmy przy wspólnym stole aby podzielić się opłatkiem.
Podopieczni Fundacji wraz z pracownikami wystawili Jasełka.



Chcę, mogę, potrafię, działam - zakończyliśmy I edycję warsztatów dla mam osób
niepełnosprawnych, w ramach projektu "Chcę, mogę, potrafię, działam".

3. PROJEKTY
-

„Teatr bez kurtyny” – rehabilitacja i integracja osób niepełnosprawnych
intelektualnie poprzez działania teatralne – projekt dofinansowany z Funduszu dla
organizacji pozarządowych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
(komponent III rehabilitacja i integracja społeczna). Projekt "Teatr bez kurtyny" zakładał
przeprowadzenie warsztatów teatralnych dla 100 niepełnosprawnych intelektualnie
uczestników, których efektem było wystawienie dwóch profesjonalnych przedstawień dla
szerokiej publiczności. Warsztaty były prowadzone metodą teatroterapii stosowaną przy
rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie, prowadzone przez terapeutów
doświadczonych w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Teatralne
wsparcie merytoryczne zapewnił partner - Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi - jeden z 15
członków elitarnej Unii Polskich Teatrów. W ramach warsztatów zostały przygotowane 2
przedstawienia teatralne dla szerokiej publiczności, które miały na celu promowanie
większego udziału społecznego osób niepełnosprawnych. Jedno przedstawienie było
wystawione w Manufakturze (centrum handlowe odwiedzane przez 1 mln gości
miesięcznie - partner projektu), drugie przedstawienie zostało wystawione na deskach
Teatru im. Stefana Jaracza. W projekcie wzięli udział niepełnosprawni podopieczni
wnioskodawcy oraz dwóch innych organizacji - partnerów projektu.

-

„Różni , ale równi” – Realizowaliśmy projekt „Różni, ale równi” mający na celu
zwiększenie akceptacji osób niepełnosprawnych intelektualnie w społeczeństwie. Cel ten
był realizowany poprzez cykliczne działania umożliwiające wzajemne poznawanie się
osób w różnym wieku (od przedszkolaka do osób po 60 r. ż.) i z różnym potencjałem
intelektualnym. Grupa docelowa liczyła 90 osób, w tym 1/3 stanowiły niepełnosprawne
intelektualnie osoby w wieku szkolnym. W ramach projektu systematycznie odbywały się
zajęcia o charakterze plastyczno – technicznym pod hasłem „sztuka i zabawa” oraz
imprezy integracyjne o charakterze sportowym i kulturalnym. Realizacja projektu
uwrażliwiała na potrzeby innych, głównie niepełnosprawnych osób, wskazywała
określone role społeczne oraz uczyła wzajemnego szacunku. Ponadto znosiła również
barierę lęku przed wzajemnymi kontaktami różnych grup społecznych z osobami
niepełnosprawnymi intelektualnie. „Różni, ale równi” to projekt sprzyjający budowaniu
spójnych, zwartych i tolerancyjnych społeczeństw oraz wyrównujący szanse osób
niepełnosprawnych na bycie pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. Niniejszy projekt
stanowił kontynuację prowadzonych przez Fundację działań mających na celu
przełamanie panujących w społeczeństwie stereotypów dotyczących osób
niepełnosprawnych intelektualnie. Naszą akcję rozpoczęliśmy w lutym 2007 r. Wtedy pod
hasłem „Różni, ale równi” nawiązaliśmy współpracę z kilkoma łódzkimi szkołami
podstawowymi. Projekt był finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej w ramach programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”.

-

„Tajemniczy ogród” - Realizowaliśmy projekt „Tajemniczy Ogród”, który zakładał
systematyczne prowadzenie, przez pięć dni w tygodniu, specjalistycznej rehabilitacji dla
30 osób niepełnosprawnych intelektualnie w powstałym w 2007 roku na terenie Fundacji
ośrodku działań artystycznych pod taką samą nazwą. Zgodnie z zasadami konkursu oraz z
uwagi na fakt, iż u osób upośledzonych umysłowo wymierne efekty prowadzonej terapii
obserwuje się po kilku latach systematycznej pracy, rehabilitacja była i będzie
prowadzona w sposób ciągły. Wsparcie przewidziane w ramach zadania „Tajemniczy
ogród” zostało zaplanowane w taki sposób, aby osoby upośledzone umysłowo miały jak
najwięcej możliwości do korygowania zaburzonych funkcji, do rozwijania zainteresowań
i samodzielności w działaniu. Niewątpliwą zaletą terapii była jej atrakcyjność z uwagi na
dobór metod i środków pozwalających na usprawnianie poprzez zabawę i dostarczanie
wrażeń na poziomie wielozmysłowym. Projekt „Tajemniczy Ogród” finansowany był ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

-

„Wszyscy jesteśmy nienormalni” – Przygotowaliśmy kampanię społeczną "Wszyscy
jesteśmy nienormalni", która miała za zadanie zmienić stosunek Polaków do osób
niepełnosprawnych umysłowo. Wywiesiliśmy 410 billboardów i citylightów
w największych polskich miastach, 12 reklam wielkoformatowych (siatki). Nakręciliśmy
spoty telewizyjne, które były emitowane ponad 500 razy. Wszystko po to, by Polacy
spojrzeli na siebie. Dostrzegli swoje dziwactwa. Zrozumieli, że nie różnią się tak bardzo
od osób upośledzonych umysłowo. I wyciągnęli do nich rękę. Kampania rozpoczęła się 1
grudnia i trwała miesiąc. Projekt finansowany był ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

-

"Chcę, Mogę, Potrafię, Działam - aktywizacja zawodowa i społeczna opiekunów osób
niepełnosprawnych" - Realizujemy projekt, którego głównym celem jest zwiększenie
udziału 45 opiekunów osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Łodzi w życiu
społecznym i zawodowym. Projekt ma charakter kompleksowy i opiera się na rozwijaniu
umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy oraz rozwoju usług
społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej. Program
zajęć kładzie nacisk na trening umiejętności praktycznych wykorzystywanych w
aktywnym poszukiwaniu pracy oraz w życiu społecznym. W ramach zajęć proponujemy:
warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy i samozatrudnienia, warsztaty
psychologiczne, szkolenia komputerowe, indywidualny trening społeczny oraz wizyty
studyjne w największych łódzkich firmach produkcyjnych. Po zakończeniu udziału w
programie uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w projekcie.
Beneficjenci otrzymują stypendium za udział w projekcie. Termin realizacji projektu:
wrzesień 2009 – sierpień 2010. Projekt jest adresowany do osób nieaktywnych zawodowo
z uwagi na opiekę nad osobami zależnymi, tj. do opiekunów osób niepełnosprawnych z
terenu miasta Łodzi. Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Prowadziliśmy:
-Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 105,
otwarte dnia 15 listopada 2005 roku.
Uczestniczy w nich 35 osób niepełnosprawnych, w 7 pracowniach tematycznych (drama, tkactwo,
drewno, gospodarstwo domowe, plastyczna, rzeźba, informatyczno-poligraficzna).

-Bezpłatną Szkołę Podstawową i Gimnazjum dla Dzieci Niepełnosprawnych Fundacji „Jaś i
Małgosia”. W naszej bezpłatnej, niepublicznej szkole uczy się 37 dzieci niepełnosprawnych
intelektualnie. Dzieci objęte są specjalistycznymi zajęciami : terapią pedagogiczną,
muzykoterapią, terapia logopedyczną, gimnastyką korekcyjną, arteterapią. Uczestniczą w
licznych imprezach, zarówno wewnętrznych jak i poza szkołą.
Otrzymaliśmy nagrody i wyróżnienia:
-

Jaś i Małgosia Krajowym Liderem Innowacji -Fundacja Jaś i Małgosia została
„Krajowym Liderem Innowacji” w edycji regionalnej. W czasie seminarium „Innowacje
bliżej nas” otrzymaliśmy dyplom i tytuł „Innowacyjnej organizacji”, wyprzedzając inne
organizacje zgłoszone do konkursu. Organizatorem konkursu „Krajowi Liderzy
Innowacji-2009” oraz cyklu seminariów była warszawska Fundacja Innowacji i Rozwoju.
Mecenasem konkursu był Bank Gospodarstwa Krajowego. Otrzymaliśmy również
wyróżnienie w edycji krajowej

-

Konkurs na karnet - Otrzymaliśmy dyplom uznania za udział w konkursie na Projekt
Karnetu "Boże Narodzenie 2009"

-

Filantrop Roku - Dostaliśmy wyróżnienie w konkursie Łódzki Filantrop Roku 2009.
Nagrodę wręczał Włodzimierz Tomaszewski, I Wiceprezydent Miasta Łodzi.

-

IV Wojewódzka Olimpiada Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Wzięliśmy
udział w olimpiadzie w Łasku. Zdobyliśmy też 3 medale: złoty, srebrny i brązowy.

-

Nagroda od Gazety Finansowej - Gazeta Finansowa wyróżniła „ciasteczkiem” naszą
kampanię „Wszyscy Jesteśmy Nienormalni”.

4. FUNDACJA NIE PROWADZIŁA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

