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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: 

 Zaprzyjaźnij się z koniem. Warsztaty zostały przeprowadzone we 

współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich i Miejskim Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej. Wzięło w nich udział …. uczestników. 

 Warsztaty LEGO. Pracownicy Firmy Sii Sp. z o.o. Sii Polska, w ramach 

Programu Sii Power Volunteers pokazali dzieciom, że klocki LEGO to 

nie tylko zabawa, ale też nauka programowania i tworzenia zadań 

dla robotów. I rzeczywiście dzieci po złożeniu klocków, mogły 

planować za pośrednictwem komputera i specjalnego programu, 

jakie czynności po kolei ma wykonać robot: jechać prosto, w lewo, 

w prawo, w kółko itp.  Dziewczynki i chłopcy stworzyli też dwie 

specjalne trasy, po których roboty mogły poruszać się za pomocą 

skanowania drogi specjalnym czujnikiem. Na koniec zaprosiliśmy do 

sali rodziców zastępczych, by pokazać prawdziwy wyścig robotów. 

Wszyscy gorąco kibicowali swoim faworytom! Warsztaty 

przygotowane zostały dla dzieci z rodzin zastępczych zawodowych 

i spokrewnionych. Wspólnie spędzony czas sprawił dzieciom 

olbrzymią radość, odkryły również, że bawiąc się można też się 

uczyć.  

 Warsztaty wesołej nauki, cykl 6 spotkań, których celem było 

pokazanie dzieciom alternatywnych metod nauczania matematyki 

i języka angielskiego budzących proaktywność i zaangażowanie 

dzieci. 

 Zaplanowane spotkanie z MICHAŁEM KOTERSKIM w ramach projektu: 

"Między nami chłopakami" to projekt skierowany do chłopaków (14-

21 lat) objętych opieką rodzin zastępczych oraz domów dziecka 

w Łodzi. Brak możliwości realizacji ze względu na covid. 

2. promowanie postawy proaktywnej organizację konkursów 

i informowanie o tych, które mogą być adresowane dla naszych 

podopiecznych: 

 Informacja o konkursie plastycznym organizowanym przez: Centrum 

Kreatywności Fabryka znajdującym się w Łódzkiej Specjalnej Strefie 

Ekonomicznej 

 Informacja i zachęcenie do udziału w 14 edycji Programu 

stypendialnego „MOJA PRZYSZŁOŚĆ” 

3. wsparcie socjalne i medyczne: 

 Wyjście naprzeciw potrzebom związanym z nauczaniem 

zdalnym utworzenie zbiórki na zakup laptopów oraz pozyskanie 

100 sztuk sprzętu, które były i będą sukcesywnie przekazywane 

dzieciom. 



 Przekazanie dla 26 dzieci wyprawek szkolnych z wyposażeniem 

dla dzieci z rodzin zastępczych i spokrewnionych; 

 2 dzieci poddana kompleksowemu leczeniu w prywatnym 

gabinecie stomatologicznym. Współpraca jest kontynuowana. 

 Wyjście naprzeciw wykluczeniu cyfrowemu, promocja 

programu: PODARUJ DRUGIE ŻYCIE SWOJEMU TELEFONOWI w 

ramach, którego pozyskaliśmy kilkanaście telefonów 

przekazywanych sukcesywnie potrzebującym 

 Remont pokoju dwóch nastolatków wychowywanych przez 

dziadków. Sytuacja ta wymagała interwencji ponieważ mieli u 

siebie grzyba rakotwórczego. Działania wsparła finansowo i za 

pośrednictwem Wolontariuszy Firma Sii 
 We współpracy z Kampanią „Rodzina jest dla dzieci” prowadzoną 

przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach Akcji Mikołaj 

trafiliśmy z prezentami do 1211 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 3 razy na warsztatach wokalnych z Bartkiem Grzankiem. 

4. Współpraca z firmami w ramach CSR  

 Sii Power Volunteers 

5. Współpraca z organizacjami: 

 Dzięki porozumieniu Fundacji Zaczytani.org i Fundacji 

DOBROdzieje się, Zaczytana Biblioteczka stanęła w Bułeczce - 

miejscu spotkań rodzin biologicznych z dziećmi 

przebywającym w rodzinach zastępczych W Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej dodatkowo otrzymaliśmy kilkaset książek, 

które przekazaliśmy: Fundacja Gajusz, Dom Pomocy 

Społecznej „Włókniarz”, im. Jana Pawła II; 94; Elfiki - Klub 

Samopomocowy przy Fundacji Ja i Mój Dom w Łodzi;  oraz 

indywidualnych rodzin zastępczych jak i biologicznych 

 Pozyskane Klocki lego przekazaliśmy dla rodzin dysfunkcyjnych i 

patologicznych oraz znajdujących się w niedostatku 

pozostających pod nadzorem kuratorów IV Zespół KSS Sądu 

Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 

6. Rozwój i promocja Wolontariatu.  

 W ramach współpracy z Fundacją EY prowadzimy program 

„Klucz do jutra – Łódź”. Objęliśmy nim 22 dzieci (22 

Wolontariuszy). 

 Kolejnych 10 Wolontariuszy wspiera dzieci w ramach działań 

wolontaryjnych. 

 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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