Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Dzieło Pomocy Dzieciom Fundacji Ruperta Mayera
za 2011 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;
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-

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
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
gospodarczej.

prowadzi działalności

Fundacja w 2011 roku zrealizowała dwuletni projekt pn. Wolontariat jako
wsparcie pracy z dziećmi i rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej,
zwłaszcza z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, w ramach Programu Operacyjnego
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Projekt realizowano poprzez:.
1. Akcję informacyjno - rekrutacyjną na rzecz pozyskiwania wolontariuszy
Fundacja prowadziła intensywną działalność służącą szerzeniu idei
wolontariatu na rzecz dzieci dotkniętych sieroctwem społecznym oraz opieki
zastępczej. Wydrukowano 300 sztuk plakatów informacyjnych, które
rozprowadzono wśród studentów krakowskich uczelni wyższych. Ponadto
Fundacja wspomogła zadanie rozprowadzając ok. 2000 sztuk kartek
okolicznościowych (wakacyjnych i świątecznych) informujących o pracy
woluntarystycznej i zachęcających do jej podjęcia.
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Elementem akcji informacyjnej jest ponadto strona internetowa Fundacji
http://www.dpd.pl/wolontariat.htm zawierająca obszerne materiały dotyczące
działania wolontariuszy Fundacji (zdjęcia, prezentacje multimedialne, teksty
informacyjne).
Nadal funkcjonuje uruchomione w pod koniec 2010r. forum dyskusyjne, które
stwarza naszym wolontariuszom możliwość komunikowania się za
pośrednictwem nowych technologii; wymiany doświadczeń a także udzielania
sobie wsparcia - (http:// www.adopcjadpd.fora.pl/wolontariat).
Pozyskiwaniu wolontariuszy służyły ponadto prelekcje organizowane na
prośbę uczelni wyższych: Krakowskiej Akademii, Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Akademii Filozoficzno - Pedagogicznej „Ignatianum”. W 9 spotkaniach w ramach
całorocznej współpracy z uczelniami i innymi placówkami edukacyjnymi wzięło
udział 127 osób, z których znaczna grupa zgłosiła się jako wolontariusze do
wspieranych przez Fundację Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego „Dzieło
Pomocy Dzieciom”, Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego „Dzieło Pomocy
Dzieciom”. Wspomagali swoją pracą wychowawców, jak również osoby
prowadzące różnego typu rodziny zastępcze. Część z wolontariuszy zrealizowała
również w ten sposób swoje praktyki studenckie.
2. Spotkania edukacyjne i grupy wsparcia
W ramach programu szkoleniowego dla wszystkich wolontariuszy
działających w „Dzieło Pomocy Dzieciom” Fundacji Ruperta Mayera
organizowano spotkania edukacyjne i grupy wsparcia.
Spotkania odbywały się raz w miesiącu w siedzibie Fundacji i prowadzone
były przez 2 psychologów i 2 pedagogów. W okresie objętym sprawozdaniem
przeprowadzono 9 comiesięcznych spotkań (wyjątkiem miesięcy VII,VIII,IX)
w których uczestniczyło 510 osób.
3. Indywidualne konsultacje pedagogiczno – psychologiczne (koordynacja
działań wolontariuszy).
Dodatkowe wsparcie dla beneficjentów projektu stanowiły indywidualne
konsultacje prowadzone przez dwóch psychologów i dwóch pedagogów.
Stwarzały one możliwość szczegółowego omówienia pracy poszczególnych
wolontariuszy; analizy napotykanych przez nich trudności i problemów, z jakimi
zmagają się dzieci przebywające w zastępczych formach opieki, w placówkach
opiekuńczo – wychowawczych. W okresie objętym sprawozdaniem
przeprowadzono 474 konsultacji dla około 60 osób.
Wsparciem wolontariackim objęto 30 spokrewnione rodziny zastępcze i 11
zawodowych rodzin zastępczych oraz Ośrodek Opiekuńczo- Wychowawczy
„Dzieło Pomocy Dzieciom”. W każdej z rodzin zastępczych działało przynajmniej
dwóch wolontariuszy, wykonujących świadczenie wolontariacie minimum raz w
tygodniu przez dwie godziny. Fundacja pokrywała koszty przejazdu
wolontariuszy do rodzin.
Znaczna grupa wolontariuszy wspierała prace wychowawców z Ośrodka
Opiekuńczo – Wychowawczego „Dzieło Pomocy Dzieciom”.
4. Przygotowano i przeprowadzono wolontariacką akcję wakacyjną poprzez:
a) kurs dla kandydatów na wychowawców kolonijnych
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Cykl szkoleniowy zorganizowanego kursu w wymiarze 36 godzin,
przeprowadzało 6 trenerów na podstawie zgody Małopolskiego Kuratora
Oświaty - decyzja NP.5632.23.2011.K.K. W ramach niniejszego kursu kwalifikacje
wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży uzyskało 25 osób poświadczone
stosownym Zaświadczeniem wydanym w czerwcu 2011r.
b) Spotkania szkoleniowe przygotowujące wolontariuszy do wyjazdu na
kolonię
Przeprowadzono 6 spotkań( 4 obowiązkowe i 2 ponadwymiarowo), przez
dwóch psychologów i dwóch pedagogów przygotowujące wolontariuszy do
pracy podczas kolonii w Żmiącej. Wzięło w nich udział 224 osoby.
c) Spotkania edukacyjne, dyskusyjne i wspierające pracę wolontariuszy
działających w czasie kolonii w Żmiącej.
Podczas każdego z turnusów wolontariusze uczestniczyli w wieczornych
spotkaniach edukacyjno - dyskusyjnych (6 spotkań tygodniowo),
prowadzonych przez 2 psychologów i 2 pedagogów.
d) Indywidualne konsultacje dla wolontariuszy pełniących funkcję
wychowawców kolonijnych.
Wolontariusze pełniący funkcję wychowawców kolonijnych mieli również
możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji prowadzonych przez
2 psychologów i 2 pedagogów obecnych przez cały czas trwania kolonii.
Udzielono 77 konsultacji w I i II turnusie.
którzy dzięki całorocznej pracy z dziećmi zgłaszanymi na wypoczynek
letni, dysponowali szczegółowymi informacjami na temat ich trudności,
sposobu funkcjonowania i sytuacji rodzinnej. Indywidualne rozmowy
stwarzały możliwość bliższej analizy trudności napotykanych przez
poszczególnych wolontariuszy a w razie potrzeby podjęcia przez
specjalistów działań interwencyjno - korygujących kierowanych do
wychowanków.
5. W okresie od 27 czerwca 2011r. do dnia 30 lipca 2011r. (I turnus – 27.06.2011r.13.07.2011r., II turnus – 14.07.2011r. – 30.07.2011r.) został zorganizowany przez
Fundację wypoczynek letni dla 180 dzieci i 90 wolontariuszy.
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
sprawowało 96 opiekunów, w tym 90 wolontariuszy.
Kolonia została zorganizowana już po raz 31 i wzorem kilku poprzednich lat
została wypełniona dodatkową atrakcją – nauką języka angielskiego. Na II turnus
przyjechało do Żmącej dziesięciu wolontariuszy 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
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języka angielskiego np. powitań, pożegnań, zwrotów grzecznościowych,
podziękowań itp.
Liczną grupę dzieci wypoczywających w Żmącej stanowiły dzieci
nadpobudliwe psychoruchowo. Dla nich organizowane były takie gry i zabawy,
które pozwalały rozładować ich napięcie. Te różnego rodzaju zabawy ruchowe
i manualne dawały dzieciom możliwość ekspresji emocji i uczuć, pozwalały
wyładować napięcia nerwowe i pojawiające się konflikty wewnętrzne. Obserwacja
dzieci podczas zabaw dawała opiekunom możliwość wglądu w ich wewnętrzny
świat. Poprzez zabawę dzieci manifestowały swoje obawy, lęki itp. Pomagało to nam
stymulować zachowania dzieci i odpowiednio wpływać na ich samopoczucie,
ukierunkowywać indywidualną pracę z każdym dzieckiem. Z radością
obserwowaliśmy jak dzieci postawę opozycyjną i obronną zamieniały stopniowo na
przyjazne i życzliwe nastawienie do ludzi, całego kolonijnego otoczenia.
Znaczną grupę na kolonii stanowiły również dzieci małe. Początkowo były
trochę zagubione w wielkiej przestrzeni i wśród dużej ilości dzieci (dodatkowo
większych). Jednak bardzo szybko aklimatyzowały się w nowym otoczeniu i brały
przykład z dzieci starszych. Maluchy, podobnie jak starsi, chodziły na spacery po
okolicy.
Wypoczynek w Żmiącej stał się, podobnie jak w minionych latach, wspaniałą
kolonią integracyjną. 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.
Podczas zajęć ze starszymi dziećmi wychowawcy starali się przekazać im
elementy profilaktyki przeciwalkoholowej i używek.
Zamiast bajek każdego dnia wieczorem dwie lub trzy grupy dzieci
przygotowywały dla pozostałych teatrzyki czy występy artystyczne (inscenizację
bajki lub wiersza) na „Żmiackiej scenie”. W występach opiekunowie brali aktywny
udział, ośmielając w ten sposób dzieci. Każdego dnia dzieci spacerowały po okolicy.
Organizowane były tradycyjnie:
-„Festyn Narodów”, na którym każda z grup „stawała się” wybranym narodem
i przedstawiała na scenie w krótkim wystąpieniu charakterystyczne dla wybranej
nacji przebranie, zwyczaje czy piosenki.
- Mini lista przebojów – dzieci pojedynczo lub grupowo prezentowały znany przebój
muzyczny.
- Mini Playback Show - dzieci pojedynczo lub grupowo prezentowały znany przebój
muzyczny z tzw. playbacku.
- Konkursy, quizy tematyczne dla starszych i młodszych dzieci.
- Zabawy i gry planszowe (Puzzle, Scrable, Chińczyk, Grzybobranie, Rummikup,
itp).
- Zajęcia plastyczne – każde dziecko mogło realizować się artystycznie (rysowanie,
rysowanie kredą na chodnikach, malowanie farbami, lepienie z plasteliny i masy
solnej itp.
- Olimpiady sportowe, na których każdy uczestnik kolonii ma możliwość
uczestnictwa w różnych 13 konkurencjach (np. bieg w worku, skok przez
przeszkody, rzucanie piłki do kosza, slalom w kaloszach itp.).
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- Dyskoteki na świeżym powietrzu – każdego dnia po występach na „Żmiąckiej
scenie” dzieci mogły bawić się i tańczyć przy muzyce.
Dzieci 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.
Jeśli tylko dopisywała pogoda dzieci bawiły się na kolorowych
i urozmaiconych placach zabaw (zjeżdżalnie, huśtawki, karuzela, piaskownice,
ściany wspinaczkowe i ścieżki zdrowia).
Fundacja w 2011r. realizowała projekt pt. „Pomoc rodzinie - działania na rzecz
dzieci mające na celu zapobieganie ich marginalizacji”. Zadanie to obejmowało
opisane wyżej działania oraz zostało poszerzone o pomoc rodzinie – wyjazdy
weekendowe dla rodzin i ich dzieci do Ośrodka w Żmiącej, gdzie mieli zapewnioną
pomoc specjalistów i pomoc rzeczową.
Nadto Fundacja:
 Wspierała całorocznie finansowo, rzeczowo i lokalowo działalność Ośrodka
Opiekuńczo – Wychowawczego „Dzieło Pomocy Dzieciom”, który sprawuje
opiekę nad 55 dziećmi (dofinansowanie bieżącej działalności oraz comiesięczne
przekazywanie artykułów spożywczych otrzymanych z Banku Żywności).
 Zakupiła i przekazała dla dzieci Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego odzież
i obuwie ze środków uzyskach z nawiązek i świadczeń pieniężnych.
 Współorganizowała z Rotary Klubem Koncert „Mali ludzie z wielkimi
marzeniami”, z którego dochód został przeznaczony na wypoczynek dla ponad
50 dzieci nad morzem w Łukęcinie (w okresie od 14.06.2011r. do 25.06.2011r.)
i ich opiekunów;
 Wyremontowała dla dzieci Ośrodka i dzieci kolonijnych place zabaw
i dostosowała je do wymogów unijnych.
 Wsparła finansowo i rzeczowo” Święto Dzieci i Przyjaciół” zorganizowane
w miesiącu czerwcu.
 Dofinansowała występy okolicznościowe dzieci z Ośrodka Opiekuńczo –
Wychowawczego (kultywowanie tradycji kolędowania).
 Wspierała całorocznie finansowo, rzeczowo i lokalowo działalność Ośrodka
Adopcyjno – Opiekuńczego „Dzieło Pomocy Dzieciom”, (dofinansowanie
bieżącej działalności oraz comiesięczne przekazywanie artykułów spożywczych
otrzymanych z Banku Żywności dla ponad 38 rodzin zastępczych i pogotowi
opiekuńczych objętych opieką Ośrodka).
 Dofinansowała usługi telefoniczne i internetowe Ośrodka Opiekuńczo –
Wychowawczego i Adopcyjno – Opiekuńczego.
 Współorganizowała w Żmiącej w okresie wiosny i jesieni /wyłączając okres
kolonii/ wypoczynek weekendowy dla ok. 10 rodzin zastępczych
spokrewnionych i niespokrewnionych, zawodowych oraz dla dzieci
pozostających pod ich opieką.
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