
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  ZA 2021 ROK 

 

nazwa Fundacji Fundacja DOBROdzieje się 

siedziba Fundacji 93-259 Łódź, ul. Gersona 1/22 

numer w 

Krajowym 

Rejestrze Sądowym 

0000847857 

data wpisu do 

Krajowego Rejestru 

Sądowego 

2020-06-30 

NIP 9820383542 

Regon 386414930 

zarząd 

Prezes Zarządu - Agnieszka Alicja Nowicka 

Wiceprezes Zarządu – Damian Piotr Pacześniak 

Wiceprezes Zarządu - Gabriela Joanna Halakiewicz 

cele statutowe 

Celem Fundacji są: 
1. Pomoc Społeczna poprzez wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, prawne, 
medyczne, socjalne i finansowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych dotkniętych przemocą, 
patologią społeczną, chorobami i ubóstwem oraz ich rodzinom i opiekunom, a także 
dzieciom i młodzieży będącej 
w konflikcie z prawem oraz zagrożonej wykluczeniem społecznym. 
2. Zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych młodzieży i dorosłych będących pod 
opieką Fundacji, przeciwdziałanie bezrobociu, marginalizacji społecznej, a także 
wyrównanie szans w dostępie do oświaty, kultury, sztuki i sportu. 
3. Promocja zajęć sportowo-rekreacyjnych, turystyki, aktywności kulturalnej, społecznej, 
edukacyjnej jako twórczych i rozwijających form spędzania wolnego czasu, a także 
promocja zdrowego trybu życia 
i zachowań proekologicznych. 
4. Wspieranie integracji międzynarodowej oraz rozwijania kontaktów 
i współpracy między społeczeństwami. 
5. Tworzenie i rozwijanie nowych form placówek opiekuńczo-wychowawczych, świetlic 
socjoterapeutycznych i klubowych form pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, wspierających oraz zapewniających warunki do 
prawidłowego rozwoju 
a także szeroko pojmowane wsparcie istniejących placówek o podobnym charakterze 
działania. 
6. Ochrona i promocja zdrowia. 
7. Działalność charytatywna i opiekuńczo- wychowawcza. 
8. Działalność na rzecz rodziny, upowszechniania i ochrony praw dziecka, a także 
wspierania systemu pieczy zastępczej. 
9. Zapobieganie sieroctwu poprzez stwarzanie dziecku możliwości rozwoju w najbardziej 
korzystnych warunkach oraz środowisku rodzinnym lub zastępczym. 



10. Promocja i organizacja wolontariatu. 
11. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego. 

zasady, formy i 

zakres działalności 

statutowej 

W mijającym roku rozliczeniowym Fundacja zrealizowała nieodpłatnie swoje cele 
statutowe poprzez: 

1. organizację warsztatów rozwijająco – rekreacyjnych: 

 warsztaty z arteterapii – regularne zajęcia cotygodniowe (każdy piątek od 
września do grudnia 2021) 

 warsztaty z matematyki przygotowujące do egzaminu ośmioklasisty i egzaminu 
maturalnego 

 Cykliczne zajęcia z korepetycji z udziałem wolontariuszy fundacji dla dzieci z pieczy 
zastępczej, które poskutkowały podniesieniem ocen i pozytywnym zdaniem 
egzaminów 

2. wsparcie socjalne i medyczne: 

 Wyjście naprzeciw potrzebom związanym z nauczaniem zdalnym i przekazywanie 
zgromadzonego sprzętu komputerowego dzieciom z pieczy zastępczej 

 2 dzieci poddana kompleksowemu leczeniu w prywatnym gabinecie 
stomatologicznym. Współpraca jest kontynuowana. 

 Remont siedziby fundacji na potrzeby prowadzenia zajęć dla dzieci, dostosowanie 
specjalnego pokoju do zajęć korepetycji i zajęć dodatkowych:  

o 3 miesięczne warsztaty z matematyki dla ośmioklasistów  i maturzystów 
z rodzin zastępczych – dla 8 dzieci 

o Półroczne zajęcia z arteterapii – dla 10 dzieci 
o 3 miesięczne zajęcia pracy z ciałem i redukcji stresu oraz masaże 

terapeutyczne „Dotyk w przestrzeni serca” – 20 rodzin 
o Pół roku „godzin wytchnieniach” dla mam zastępczych, podczas których 

opiekujemy się dziećmi, a mamy mają czas dla siebie 
o Oraz zajęcia dla dzieci realizowane przez naszych cudownych 

wolontariuszy 
o Rozbudowaliśmy działania MAGAZYNU DOBROCI – miejsca wymiany 

rzeczy: mebli, kosmetyków ubrań, wyposażenia szkolnego. Dzięki 
zawartym porozumieniom z różnymi firmami i osobami prywatnymi, 
mamy szansę na wsparcie rodzin zastępczych zgodnie z ich potrzebami 

 We współpracy z Kampanią „Rodzina jest dla dzieci” prowadzoną przy Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach Akcji Mikołaj trafiliśmy z prezentami do 
1550 dzieci. W akcji wsparły nas następujące firmy i ich pracownicy, z którymi 
współpracujemy: Blurank, Sii, Ingram, Veolia, PwC, Echo i Inwedo oraz firmy 
związane z Kampanią Rodzina jest dla dzieci. 

 Wsparcie rzeczowe rodzin zastępczych i rodzin biologicznych przez przekazywanie 
od Darczyńców: produktów spożywczych i chemicznych, ubrań, zabawek. 

 "Między nami dziewczynami", skonstruowany tak by pokazać dziewczynom, że 
wszystko jest możliwe, trzeba tylko zrobić pierwszy krok. W ramach projektu 
dziewczynki zgłoszone do programu spotkały się na 3 spotkaniach z doradcami 
zawodowymi 

 Pierwsza edycja „Między nami chłopakami” – czyli spotkania z inspirującymi 
mężczyznami i ich zawodami 

 Pierwsza edycja konkursu „Opowiem Ci bajkę” organizowana z Fundacją Unum 

3. Współpraca z firmami w ramach CSR  



 Sii Power Volunteers, Bluerank, PwC, EY, Fundacją Unum 

4. Współpraca z organizacjami: 

Swim For a Dream, Fundacja Gajusz 

5. Rozwój i promocja Wolontariatu.  

 W ramach współpracy z Fundacją EY prowadzimy program „Klucz do jutra – Łódź”. 
Objęliśmy nim 21 dzieci (20 Wolontariuszy). 

 Kolejnych 10 Wolontariuszy wspiera dzieci w ramach działań wolontaryjnych.poza 
projektem 

 Celebrowaliśmy dzień Wolontariusza dbając o zachowanie zasad związanych z 
pandemią: życzenia na FB, koordynator Wolontariatu dostarczył prezenty dla 
Wolntariuszy mieszkających na terenie Łodzi oraz wysłał do tych, którzy mieszkają 
poza Łodzią. 
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