Sprawozdanie merytoryczne
z działalności Fundacji Pomocy Dzieciom „Jaś i Małgosia”
za 2008 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 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:
-

-

-

„Kubki z Gazetą Wyborczą”. Mieliśmy wspólną akcję z Gazeta Wyborczą. Gazeta
namawiała mieszkańców Łodzi aby kupowali kubki, a dochód przeznaczony był dla
naszych podopiecznych.
"Żeby pomagać, trzeba poznać". Rozpoczęliśmy nowy program integracyjny.
Pracownicy łódzkich firm przychodzili do "Jasia i Małgosi" na zajęcia integracyjne z
osobami niepełnosprawnymi.
Jako pierwsi na zajęcia przyszli przedstawiciele zarządu łódzkiej Manufaktury. Dostali
do ręki klej, papier, nożyczki, kolorowe ozdoby i razem z niepełnosprawnymi
podopiecznymi wspólnie wykonali piękne maski karnawałowe.
"Czerwony kapturek". Fundację odwiedzili uczniowie gimnazjum z przedstawieniem
"Czerwony Kapturek".
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-

-
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Ostatki. W ostatni dzień karnawału zorganizowaliśmy bal dla naszych podopiecznych.
„Wszyscy jesteśmy nienormalni”. Rozpoczęliśmy naszą akcję społeczną 1% „Wszyscy
jesteśmy nienormalni”.
„Papaya” z Urszulą Dudziak. Łodzianie tańczyli z nami Papaya w rynku Manufaktury.
Na nasze zaproszenie poprowadziła ich do tańca sama Urszula Dudziak. Słynnego "węża"
tańca Papaya wykonywało ponad 200 osób.
Wielkanocna uczta. Jak nakazuje tradycja przygotowaliśmy dla naszych podopiecznych
tradycyjne, polskie śniadanie wielkanocne.
Malowanie pisanek. Spotkaliśmy się z rodzicami naszych podopiecznych.. Były
słodkości, wspólne siedzenie przy wielkanocnym stole, konkurs wypieków. Specjalną
atrakcją były pisanki własnoręcznie robione przez rodziców.
"Wszyscy jesteśmy nienormalni" – Premiera. W sobotę 12 kwietnia, dokładnie o 14.00
w Manufakturze świat ujrzał nasze nowe przedstawienie. Emocje sięgały zenitu,
publiczność dopisała. Pełen sukces! Oprócz nas udział w przedstawieniu wzięli uczestnicy
WTZ "Plantowa" i WTZ "Pokój".
Goście z Czech. W ramach współpracy z wyższymi uczelniami gościliśmy na praktykach
studenckich z WSP w Łodzi dwie Czeszki, Lidę i Katkę.
Turniej tenisa. Wzięliśmy udział w Integracyjnym Turnieju Tenisa Stołowego.
Lekcja patriotyzmu. Wzięliśmy udział w szczególnej lekcji patriotyzmu. Odbyła się ona
w Centrum Kultury Młodych przy ul. Lokatorskiej 13. O sławnych Polakach uczyły nas
przedszkolaki z PM nr 89 z ul. Ciołkowskiego. Udziałem w tym spektaklu
zainicjowaliśmy współpracę z Centrum Kultury Młodych.
Dzień Dziecka. To święto uczciliśmy zabawą wśród rekinów i hamburgerów w
zaprzyjaźnionej z nami Manufakturze
„Moja sztuka - moje życie”. Wspólnie z WTZ"Pokój" zdobyliśmy wyróżnienie w VII
przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych "Moja Sztuka - Moje
Życie".
Biennale. Braliśmy udział w Międzynarodowym Biennale "Terapia i Teatr" z
przedstawieniem "Zwolnieni z życia"
Wycieczka do Torunia. Byliśmy na wycieczce w Toruniu. Zwiedzaliśmy, piekliśmy
pierniki i integrowaliśmy się z uczniami Szkoły Specjalnej Nr 187.
Piramida Dobrej Woli. Jak co roku wzięliśmy udział w Piramidzie Dobrej Woli.
Dzień Mamy i Taty. Odwiedzili nas rodzice i opiekunowie. Były specjalne zaproszenia,
program artystyczny, upominki oraz poczęstunek.
Turnus w Dziwnówku. Zorganizowaliśmy turnus rehabilitacyjny w Dziwnówku.
Wielki remont. Rozpoczęliśmy wielki remont przekazanego nam budynku, w którym
otworzymy Niepubliczną Szkołę Podstawową i Gimnazjum
Dla Dzieci
Niepełnosprawnych.
Szkoła „Jasia i Małgosi”. Otworzyliśmy piękną, kolorową dla dzieci niepełnosprawnych,
w której nauka jest zupełnie za darmo.
Turnus w Jantarze.W sierpniu nasi podopieczni pojechali na turnus rehabilitacyjny do
Jantaru.
Biskupin i Przyjezierze. Dzieci z naszej szkoły wraz z dziećmi ze Szkoły Podstawowej
nr 34 pojechały na trzydniową wycieczkę. Zwiedzaliśmy Biskupin, braliśmy udział w
zajęciach edukacyjnych, było ognisko i pieczone kiełbasy a dzień później odwiedziliśmy
park dinozaurów. Wycieczka odbyła się w ramach projektu „Różni, ale równi”, który
zakłada integrację uczniów szkół podstawowych i szkół specjalnych oraz ich rodziców
poprzez różne formy współdziałania
Targi - Rehabilitacja 2008. Wzięliśmy aktywny udział w XVI Targach Sprzętu
Rehabilitacyjnego - REHABILITACJA 2008. Dzięki Dyrekcji Biura Targów
"INTERSERVIS" mieliśmy śliczne stoisko kiermaszowe, a w ramach współpracy z
organizatorami targów prowadziliśmy interaktywne warsztaty terapii zajęciowej w
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Targowym Centrum Terapii i Aktywizacji Zawodowej.
„Podajmy sobie twórcze dłonie”. Braliśmy udział w projekcie realizowanym przez
Centrum Kultury Młodych "Podajmy sobie twórcze dłonie". Próbowaliśmy swoich sił w
malowaniu na jedwabiu. Poznawaliśmy technikę lepienia naczyń użytkowych z gliny.
Pojechaliśmy też na wycieczkę autokarową do skansenu w Sieradzu.
Konferencja – „Stop zmarnowanym szansom”. W Łódzkim Domu Kultury odbyła się
Konferencja – „Stop zmarnowanym szansom – każde dziecko ma prawo do życia w
rodzinie.”
W tym przedsięwzięciu byliśmy partnerem Fundacji HAPPY KIDS. Celem tej konferencji
było przekonanie wszystkich, że rodzinna opieka zastępcza nad dziećmi jest lepsza niż
„państwowe” Domy Dziecka.
Warsztatowy Pokaz Mody. Tradycyjnie, jak co roku wzięliśmy udział w Warsztatowym
Pokazie Mody Eko-2008.Udało nam się zdobyć III miejsce w kategorii „Strój inspirowany
sztuką dalekiego wschodu” oraz wyróżnienie za strój ekologiczny.
Dni Otwarte w Polskim Związku Głuchych. W ramach dni otwartych, w PZG przy ul.
Nawrot, braliśmy czynny udział w wyplataniu wikliny oraz rzeźbieniu w glinie.
Zakończenie IX Festiwalu Sztuk Wszelakich. Zostaliśmy zaproszeni na zakończenie IX
Festiwalu Sztuk Wszelakich.
Andrzejki. Zorganizowaliśmy zabawę andrzejkową dla podopiecznych WTZ i dzieci za
szkoły „Jasia i Małgosi”.
Wspólna choinka. Tak jak w zeszłym roku rodzice wraz z naszymi podopiecznymi,
wspólnymi siłami ubrali choinkę. Oprócz zabawy i śpiewów był kiermasz i słodki
poczęstunek.
Nasz teatr w Bogatyni. Na zaproszenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni, nasz teatr
wystąpił dla osób niepełnosprawnych.
„Mały Biskupin”. Prowadziliśmy zajęcia artystyczne dla dzieci (lepienie, tkanie,
wyszywanie, tworzenie biżuterii). W ramach tego projektu dzieci poznawały tradycje i
zwyczaje ludowe.
Wigilia. Zorganizowaliśmy wielką, wspólną wieczerzę wigilijną. Podopieczni WTZ i
dzieci z naszej szkoły oraz ich rodzice szkoły pierwszy raz wspólnie usiedli do wigilijnego
stołu.

Projekty
- „Teatr bez kurtyny” – rehabilitacja i integracja osób niepełnosprawnych intelektualnie
poprzez działania teatralne” – dofinansowane z Funduszu dla organizacji pozarządowych
w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. (komponent III rehabilitacja i
integracja społeczna).
-

„Różni, ale równi” - realizowaliśmy również program pod hasłem „Różni, ale równi”. W
programie uczestniczyły dzieci z łódzkich szkół masowych i specjalnych oraz ich rodzice.
Początkowo spotkania były organizowane raz na 2 tygodnie i polegały głównie na
prowadzeniu zajęć plastycznych przeplatanych zabawami integracyjnymi. Od września
ubiegłego roku, dzięki pozyskanym na ten cel środkom, obie grupy miały okazję do
systematycznych spotkań (2 razy w tygodniu). W ramach programu prowadziliśmy
zajęcia artystyczno- teatralne, na których dzieci współpracowały przy malowaniu,
lepieniu, rzeźbieniu oraz
przygotowywaniu przedstawień teatralnych. W ramach
programu zorganizowaliśmy także wspólne wyjazdy rodzin dzieci niepełnosprawnych i
zdrowych, tak aby miały okazję do wzajemnego poznawania się. Projekt był finansowany
ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich”.

-

„Mały Biskupin” to zajęcia artystyczne dla dzieci niepełnosprawnych, na których mali
podopieczni Fundacji poznają tradycje i zwyczaje ludowe, lepią, tworzą na kole
garncarskim, robią kolczyki i naszyjniki, tkają, szyją i malują. Wszystko po to, aby byli
bardziej sprawni i samodzielni w dorosłym życiu.
Projekt jest finansowany ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Programu
„Wyrównywanie szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży.

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).
Otworzyliśmy:
-Bezpłatną Szkołę Podstawową i Gimnazjum dla Dzieci Niepełnosprawnych Fundacji „Jaś i
Małgosia”. Otwarcie tej szkoły we wrześniu 2008 roku było najważniejszym przedsięwzięciem w
roku 2008.

3. FUNDACJA NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

