Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Dzieło Pomocy Dzieciom Fundacji Ruperta Mayera
za 2013 rok.
Nazwa fundacji: Dzieło Pomocy Dzieciom Fundacja Ruperta Mayera
- siedziba i adres: Kraków, ul. Rajska 10, 31 – 124 Kraków
- data rejestracji: 07.02.1994r.
numer Księgi rejestrowej Fundacji - sygn. akt XVI Ns Rej.F-32/94: Nr 4079
- data rejestracji w KRS: 28.02.2002r.
- ostatni wpis nr 9, data dokonania wpisu: 08.04.2011r.
Sygn. akt: KR.XI NS-REJ.KRS /4054/11/497
- status pożytku publicznego nadany dnia 24.03.2005r., numer KRS: 0000095631,
sygn. sprawy: KR.XI NS-REJ.KRS/2856/5/976, Sąd Rejonowy dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
- numer identyfikacyjny w systemie REGON: 350671967
- NIP: 676 – 10 – 69 - 161
Cele statutowe z podziałem na działalność nieodpłatną i odpłatną:
Celem Fundacji jest:
- wspieranie działalności charytatywnej;
- wspieranie działalności opiekuńczo – wychowawczej wobec sierot naturalnych
i społecznych;
- pomoc dzieciom samotnym, porzuconym, zaniedbanym fizycznie i wychowawczo;
- pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej;
- pomoc dzieciom z domów dziecka, z rodzin biednych, patologicznych, zagrożonych;
Zakres prowadzonej działalności statutowej:
a) działalność nieodpłatna:
I.
1. prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz dzieci z domów dziecka, dzieci
samotnych, porzuconych, zaniedbanych wychowawczo i fizycznie, pozbawionych opieki
rodzicielskiej, dzieci z rodzin patologicznych i zagrożonych, w tym :
- placówek interwencyjno - socjalizacyjnych,
- ośrodków adopcyjno - opiekuńczych,
- ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, pogotowia rodzinnego, rodzinnych domów
dziecka oraz wszelka pomoc świadczona ośrodkom o podobnym profilu,
- prowadzenie i wspieranie działalności zmierzającej do pomocy dzieciom z rodzin
dotkniętych alkoholizmem, w tym sprawowania opieki resocjalizacyjnej nad tymi
dziećmi oraz wspieranie rodzin alkoholików w walce z nałogiem poprzez spotkania,
działalność interwencyjno-socjalizacyjną, dydaktyczną i psychologiczną.
2. promocja, szkolenie i wspieranie wolontariatu:
- rozpropagowanie działalności wolontariatu poprzez kontakt z uczelniami
i duszpasterstwami;
- organizowanie szkoleń dla wolontariuszy;
- organizowanie pracy dla wolontariuszy w Ośrodku w Żmiącej.
- udzielanie przez specjalistów wskazówek i porad dla wolontariuszy pracujących
z dziećmi;
- udostępnianie bazy lokalowej ;
- stwarzanie odpowiednich warunków dla pracy wolontariackiej;
- zapewnienie także wolontariuszom wyżywienia, noclegów Żmiącej.
II.
1.
prowadzenie i wspieranie działalności zmierzającej do przywracania sierotom
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społecznym ich własnych rodzin biologicznych:
 pomoc bezpośrednio w rodzinie dziecka – interwencje w sytuacji kryzysowej
w rodzinie, krótko lub długo terminowa opieka nad dzieckiem, pomoc w odrabianiu lekcji,
drobne wsparcie finansowe w sytuacjach kryzysu, paczki odzieżowe lub żywnościowe.
 wyjazdy weekendowe dla dzieci do Żmiącej;
 pomoc psychologiczno – pedagogiczna;
2. prowadzenie i wspieranie działalności adopcyjnej dzieci oraz poszukiwania rodzin
zastępczych:
-

udostępnienie bazy lokalowe w Żmiącej i użyczenie dzierżawionego lokalu przy
ul. Rajskiej 10 w Krakowie dla prowadzenia działalności Ośrodka Adopcyjno –
Opiekuńczego;
zabezpieczenie bazy dydaktyczno – szkoleniowej;
- finansowanie specjalistów z zakresie psychologii, pedagogiki itp. szkolących kandydatów
na rodziny adopcyjne i zastępcze.
b) działalność odpłatna /częściowa/
1. organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z domów dziecka, dla dzieci
z rodzin biednych, zagrożonych, dysfunkcyjnych, z rodzin zastępczych, pogotowi
rodzinnych poprzez przygotowanie i zabezpieczenie bazy materialno – lokalowej, kadrowej,
opiekuńczej i medycznej.
Dzieło Pomocy Dzieciom Fundacja Ruperta Mayera nie prowadzi działalności gospodarczej.
Fundacja we wrześniu 2013 roku zakończyła realizację dwuletniego projektu pn.
„Równe szanse – dobry start – lepsza przyszłość” – kompleksowy program przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży przebywających w różnych formach opieki
zastępczej - w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Realizując projekt Fundacja poprzez wolontariat prowadziła intensywną działalność
edukacyjną służącą realizacji głównego celu projektu, jakim jest przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu dzieci dotkniętych problemem sieroctwa społecznego
przebywających w różnych formach opieki zastępczej na terenie województwa
małopolskiego. Cel główny projektu został osiągnięty w zakresie planowanym:
- Wolontariusze byli zaangażowani w systematyczną pracę z dziećmi mającą na celu pomoc
w nauce i wyrównywanie braków programowych z poszczególnych przedmiotów.
W okresie od stycznia do czerwca 2013r. wolontariusze udzielili łącznie 1218 godzin
korepetycji 25 dzieciom przyczyniając się tym samym do nadrabiania zaległości oraz
wspierając bieżącą pracę dzieci, szczególnie w obszarach, w których radziły sobie najsłabiej.
W tym okresie zorganizowano również kurs języka angielskiego w dwóch grupach.
W każdej grupie zrealizowano 24 godziny zajęć. Z kursu języka angielskiego skorzystało
18 dzieci. Przeprowadzono również 24 godziny lekcji muzyki dla 10 dzieci. Fundacja
zakupiła podręczniki do nauki języka angielskiego.
W okresie od 1 stycznia do 30 września 2013r. dla dzieci dotkniętych problemem
sieroctwa społecznego zorganizowano 16 wyjść do instytucji kultury: 4 wyjść do teatru, 4
wyjść do kina oraz 7 wyjść do muzeum. Łącznie z oferty w różnym wymiarze skorzystało 85
dzieci (232 wyjścia).
Podczas ferii zimowych w 2013r. dzieci aktywnie korzystały z infrastruktury
Ośrodka Fundacji mieszczącego się w Żmiącej. Zorganizowano również wyjazd na narty do
Białki Tatrzańskiej, Krynicy Górskiej i Laskowej oraz wyjazd na baseny termalne do
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Bukowiny Tatrzańskiej. Łącznie z wypoczynku zimowego skorzystało 40 dzieci. Wyjazd na
narty był zorganizowany dla dzieci, które opanowały umiejętność jazdy na nartach
w stopniu dostatecznym dla bezpiecznego korzystania z tras zjazdowych.
W wyniku uczestnictwa w zorganizowanych formach wypoczynku letniego
i zimowego dzieci w znacznej mierze poszerzyły swoje zainteresowania aktywnymi
formami wypoczynku i turystyką.
Dnia 24 maja 2013r. 40 dzieci wzięło udział w wycieczce do Niepołomic i Kopalni Soli
w Bochni. W ramach wycieczki dzieci zwiedzały późnorenesansowy zamek
w Niepołomicach, gdzie mogły pozyskać wiedzę na temat kultury renesansu oraz historii
Polski. Uczestniczyły również w zajęciach w obserwatorium astronomicznym
w Niepołomicach, służącym poszerzaniu wiedzy oraz rozwijaniu zainteresowań z zakresu
astronomii, astronautyki i fizyki. Kolejnym etapem wycieczki była trasa turystyczna
w kopalni soli w Bochni, gdzie dzieci miały okazję zwiększyć swoją wiedzę na temat
górnictwa, technik górniczych oraz zwiedzić unikatowe komory skalne. Największą atrakcją
dla dzieci była przeprawa łodziami przez solankę. Podsumowaniem wycieczki był konkurs
wiedzy o zwiedzonych obiektach.
W dniach od 10.06 do 20.06.2013r. podopieczni Fundacji Dzieło Pomocy Dzieciom
w Krakowie przebywali w Ośrodku Wypoczynkowym w Łukęcinie, nad morzem. W tej
formie wypoczynku wzięło udział 51 dzieci. Dla wielu podopiecznych Fundacji był to
pierwszy pobyt nad polskim morzem. Pobyt w Łukęcinie stanowił atrakcyjną formę
poszerzania wiedzy z zakresu krajoznawstwa, sprzyjał też popularyzowaniu aktywnego
wypoczynku poprzez organizowane tam wycieczki, spacery, zajęcia sportowe, konkursy.
Dzieci aktywnie spędzały czas na plaży, uczyły się pływać. Pobyt nad morzem miał również
walor zdrowotny. Zmiana klimatu na nadmorski była korzystnym czynnikiem,
wpływającym na poprawę stanu zdrowia i odporności podopiecznych Fundacji, z których
duża część ma problemy zdrowotne, związane z brakiem odporności organizmu.
Zorganizowano 2 turnusy kolonii letniej dla 140 dzieci przebywających w różnych
formach opieki zastępczej w terminach: od 1 do 17 lipca 2013 i od 18 lipca do 3 sierpnia 2013.
W każdym z turnusów uczestniczyło po 50 dzieci dofinansowanych przez FIO.
Kolonia w Żmiącej została zorganizowana już po raz 33. Na kolonii wypoczywały dzieci
z rodzin ubogich, zagrożonych patologią, z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej, z różnego rodzaju rodzin zastępczych, z placówek opiekuńczo – wychowawczych,
nad którymi opiekę sprawowali wolontariusze.
Wzorem lat poprzednich kolonia została wypełniona dodatkową atrakcją – nauką języka
angielskiego. Na II turnus przyjechali do Żmącej wolontariusze z USA. Uczestniczyli oni
w codziennym życiu kolonii. Wspierali pracę opiekunów grup, aby w ten sposób nawiązać
bliższe relacje z dziećmi. Mimo bariery językowej dzieci świetnie porozumiewały się z
wolontariuszkami z za Oceanu. W czasie wspólnych spacerów, zabaw, gier, dzieci
indywidualnie lub grupowo uczyły się podstaw języka angielskiego np. powitań, pożegnań,
zwrotów grzecznościowych, podziękowań itp.
Na kolonii wypoczywały dzieci nadpobudliwe psychoruchowo. Dla nich
organizowane były takie gry i zabawy, które pozwalały rozładować ich napięcie. Znaczną
grupę na kolonii stanowiły również dzieci małe, które dzięki organizowanym zajęciom
szybko aklimatyzowały się w nowym otoczeniu.
Dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi na równi z normalnymi brały udział w
konkursach, występach, zabawach, olimpiadach. One również angażowały się w śpiewy,
występy teatralne, przeżywały losy bohaterów, których „grali” w teatrzykach.
Zorganizowano również zajęcia z hipnoterapii w pobliskiej Stadninie Koni.
Podczas zajęć ze starszymi dziećmi wychowawcy starali się przekazać im elementy
profilaktyki przeciwalkoholowej i używek.
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Organizowane były tradycyjnie: „Festyn Narodów”, Mini lista przebojów, Mini Playback
Show, konkursy, quizy tematyczne dla starszych i młodszych dzieci, zabawy i gry
planszowe (Puzzle, Scrable, Chińczyk, Grzybobranie, Rummikup, itp).
- Zorganizowano również zajęcia plastyczne i olimpiady sportowe, dyskoteki na świeżym
powietrzu.
Dzieci tradycyjnie już za dobre zachowanie, za różne prace, inicjatywy, za pomoc
w zbieraniu owoców w sadzie – nagradzane były również specjalnymi „pieniążkami”
(rodzaj waluty wybierają same dzieci, są to np. rybki, grzybki, misie itp.). Za zarobione przez
siebie „pieniążki”, na organizowanych specjalnych „ jarmarkach”, kupowały sobie to, co
chciały. Zaopatrzyły się, więc w przybory szkolne, słodycze, zabawki, odzież, biżuterię
sztuczną, drobny sprzęt sportowy itp. Taka forma nagradzania jest inną, ale jakże ważną dla
dzieci, pouczającą i mobilizującą formą zdobywania nagród.
Wszystkie dzieci od szóstego roku życia zostały objęte programem profilaktycznym,
w którym uwzględniono potrzeby każdego dziecka rozpoznane poprzez indywidualny
kontakt z opiekunami z rodzin zastępczych i personelem placówek. W realizacji programu
uczestniczyło: 2 psychologów, pedagog oraz wolontariusze. Na każdym z turnusów
program został przeprowadzony w trakcie 6 spotkań dla 5 grup dzieci w różnym przedziale
wiekowym. Każde ze spotkań trwało 1,5 godziny. Łącznie zrealizowano 90 godzin
programu profilaktycznego.
W ramach uczestnictwa w programie, dzieci brały udział w warsztatach
rozwijających ich zasoby osobiste. Miały możliwość rozwoju takich umiejętności jak:
współpraca w grupie, skuteczna komunikacja, pokonywanie barier komunikacyjnych,
konstruktywne rozwiązywanie konfliktów oraz twórcze rozwiązywanie problemów. Nabyte
umiejętności pozwolą zminimalizować ryzyko występowania przemocy rówieśniczej
i uzależnień wśród dzieci.
W ramach projektu pozyskano wolontariuszy do opieki nad dziećmi w trakcie w/w
dwóch turnusów kolonii letniej. Podczas każdego z turnusów opiekunowie - wolontariusze
uczestniczyli w wieczornych spotkaniach edukacyjno - dyskusyjnych (6 spotkań
tygodniowo), prowadzonych przez psychologów i pedagogów.
W trakcie trwania kolonii promowano aktywny wypoczynek, m.in. poprzez
zorganizowanie 2 wycieczek do Szczyrzyca, gdzie łącznie 100 dzieci zwiedziło wioskę
indiańską. Dzieci uczestniczyły w warsztatach muzycznych zorganizowanych w wiosce,
poznały indiańskie instrumenty, uczestniczyły również w zajęciach sprawnościowych.
Podczas wycieczki uczestnicy zwiedzili również Opactwo Cystersów w Szczyrzycu oraz
Sanktuarium w Pasierbcu. Na każdej z wycieczek sporządzono listę dzieci, które w nich
uczestniczyły. Podczas kolonii dzieci korzystały również z jazdy konnej.
Dnia 12 sierpnia 2013r. 40 dzieci uczestniczyło w wycieczce do Wadowic i Inwałdu.
W Wadowicach dzieci zwiedzały muzeum Domu Karola Wojtyły, natomiast w Inwałdzie
Park Miniatur, w którym znajduje się ponad 50 modeli najsławniejszych obiektów
architektonicznych świata. Dla dzieci była to okazja do rozwijania zainteresowań i
poszerzenia wiedzy na temat kultury i historii innych państw. Na zakończenie wycieczki
zorganizowano konkurs wiedzy na temat poszczególnych obiektów, poznanych na
wycieczce.
W ramach przygotowań do organizacji kolonii letniej zorganizowano kurs
przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku w dniach od 20.05.2013r.
od 25.05.2013r. W kursie wzięło udział 41 osób. Udział w kursie został udokumentowany
zaświadczeniem o ukończeniu kursu.
Cykl szkoleniowy zorganizowanego kursu w wymiarze 36 godzin, przeprowadzało
6 trenerów na podstawie zgody Małopolskiego Kuratora Oświaty - decyzja
NP.5632.27.2012.BZ z dnia 22.05.2012r.
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