Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Dzieło Pomocy Dzieciom Fundacji Ruperta Mayera
za 2018 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:
- 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.
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1.

prowadzenie i wspieranie działalności zmierzającej do przywracania sierotom
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.
-

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 przez cały rok:









Wspierała finansowo, lokalowo i rzeczowo działalność Ośrodka Adopcyjnego „Dzieło
Pomocy Dzieciom”.
Wspierała całorocznie finansowo, rzeczowo i lokalowo działalność Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych Dzieło Pomocy Dzieciom, który sprawuje opiekę nad
45 dzieci.
Świadczyła pomoc w rozwiązywaniu problemów w zakresie opieki i wychowania dzieci
i pomoc w pracy z rodzinami naturalnymi wychowanków Placówek Opiekuńczo –
Wychowawczych Dzieło Pomocy Dzieciom
Dofinansowała organizację Święta Dzieci i ich Przyjaciół z cyklu „Przywrócić Dzieciom
Uśmiech” w Żmiącej w dniu 3 czerwca 2018r. połączone z XIII Małopolskimi
Spotkaniami Rodzin Adopcyjnych oraz dofinansowała XIV Małopolskie Spotkania
Rodzin Adopcyjnych w dniu 2 grudnia 2018r. w Krakowie.
Rozpoczęto budowę budynku rekreacyjnego z garażami w Żmiącej

Fundacja tradycyjnie już przez cały rok prowadziła intensywną działalność służącą
szerzeniu idei wolontariatu i pozyskiwaniu wolontariuszy do pracy charytatywnej na rzecz
dzieci dotkniętych sieroctwem społecznym oraz dzieci z pieczy zastępczej. Elementem
kampanii informacyjnej w naborze wolontariuszy do pracy całorocznej i wakacyjnej była
akcja plakatowa na uczelniach (Akademia Wychowania Fizycznego, Uniwersytet
Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia
Ignatianum) i w duszpasterstwach. Wykorzystano również stronę internetową Fundacji
i Facebook, zawierające obszerne materiały dotyczące działania wolontariuszy Fundacji
(zdjęcia, prezentacje multimedialne, teksty informacyjne, wspomnienia wolontariuszy).
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Dla wolontariuszy wyjeżdżających na kolonię letnią zostały zorganizowane
spotkania przygotowujące, obejmujące tematykę: sieroctwa społecznego, pracy z grupą,
bezpieczeństwa na wakacjach, metodyki zajęć kolonijnych oraz specyfiki pracy podczas
kolonii letniej w ośrodku w Żmiącej. Zorganizowano po trzy spotkania, w wymiarze dwóch
godzin dydaktycznych dla każdej z grup wolontariuszy wyjeżdżających na poszczególne
turnusy kolonii.
Już po raz 39 Fundacja zorganizowała kolonię letnią w Żmiącej: I turnus: 26.06.2018r. –
12.07.2018r. i II turnus: 13.07.2018r. – 29.07.2018r.
Kolonia w Żmiącej (jako Obóz rekreacyjno – terapeutyczny na rzecz dzieci i młodzieży
z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich, zagrożonych marginalizacją, wykluczeniem społecznym
oraz osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej) została dofinansowana
ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 55 000,00 zł.
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 oraz dzieci z rodzin objętych kuratoryjną opieką
sądową, nad którymi opiekę sprawowali odpowiednio przygotowani wolontariusze.
W każdym z turnusów uczestniczyło po ok. 60 dzieci (I turnus 59 dzieci, II turnus 61
dzieci).
W trakcie trwania kolonii promowano aktywny wypoczynek, m.in. poprzez
organizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych, wycieczek krajoznawczych oraz korzystanie
z jazdy konnej.
W czasie kolonii dzieci brały udział w warsztatach rozwijających ich zasoby osobiste.
Dzieci 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.
Wzorem lat poprzednich kolonia została wypełniona dodatkową atrakcją – nauką języka
angielskiego. W tym roku na I i 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 zza 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 hipoterapii w pobliskiej Stadninie Koni.
Podczas zajęć ze starszymi dziećmi wychowawcy starali się przekazać im elementy
profilaktyki przeciwalkoholowej i używek.
Tradycyjnie organizowane były: „Festyny Narodów”, „Mini lista przebojów”, „Mini
Playback Show” oraz „Dzień Brazylijski”, zajęcia z judo, zajęcia z Orgiami, 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
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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.
Jeśli tylko dopisywała pogoda dzieci bawiły się na kolorowych i urozmaiconych placach
zabaw (zjeżdżalnie, huśtawki, karuzela, piaskownice, ściany wspinaczkowe i ścieżki
zdrowia).
Podczas kolonii letniej w Żmiącej wolontariusze zostali objęci specjalistycznym
wparciem przez psychologa i pedagogów. Opiekunowie - wolontariusze uczestniczyli
w wieczornych spotkaniach edukacyjno - dyskusyjnych (6 spotkań tygodniowo),
prowadzonych przez psychologa i pedagogów.
W czasie trwania kolonii letniej w Żmiącej wyżej opisane przedsięwzięcia i aktywności miały
charakter integracyjno-terapeutyczny oraz aktywizujący. Ich celem była poprawa
ogólnego funkcjonowania dzieci w środowisku społecznym, w tym również:

wzmacnianie poczucia ich własnej wartości

dawanie im możliwości doświadczania nowych różnorodnych form spędzania czasu
wolnego

nawiązanie bliskich konstruktywnych znajomości z rówieśnikami

aktywizację w zakresie rozwijania umiejętności współdziałania z innymi

rozwijanie umiejętności prawidłowego komunikowania swoich emocji

zmienianie dotychczasowego negatywnego obrazu dorosłych osób

poprawy funkcjonowania w zakresie rozwoju społeczno-emocjonalnego oraz
aktywizacja dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji poprzez indywidualną pomoc
psychologiczno-pedagogiczną (w tym pomoc o charakterze terapeutycznym)
dotyczącą zarówno bieżących sytuacji jak i ogólnej sytuacji w jakiej znajduje się
dziecko w zależności od jego indywidualnych potrzeb)
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie dofinansował również projekt pt. Spełnianie
marzeń - pomoc dzieciom w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym przygotowanie
tradycyjnej wieczerzy wigilijnej. Dzięki niej dzieci z Placówek OpiekuńczoWychowawczych Dzieło Pomocy Dzieciom wzięły udział w tradycyjnej wieczerzy
wigilijnej, w ramach niniejszego zadania zostały zakupione artykuły spożywcze
wykorzystane podczas tej wieczerzy oraz dekoracje stołu i otrzymały podarunki
odpowiadające ich marzeniom (dofinansowanie w wysokości 12 750 zł.).
Realizacja w/w zadań była możliwa dzięki posiadanej bazie lokalowej, materialnej
w Żmącej i w Krakowie oraz środkom finansowym otrzymywanym z różnych źródeł
opisanych w sprawozdaniu finansowym.

Kraków, dnia 25 marca 2019r.

Za Zarząd:
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