SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI „TĘCZOWE DZIECIŃSTWO W CHODZIEŻY
W roku 2014 miały miejsce niżej opisane przedsięwzięcia
Obóz turystyczno – rekreacyjno – sportowo – rehabilitacyjny w zakresie narciarstwa biegowego, zjazdowego i snowboardu – Ferie Zimowe w Pecu pod Śnieżką
Od 13.02. do 08.02. 2014 r. Fundacja zorganizowała wypoczynek w ramach Szkoły
Narciarstwa i Snowboardu. dla 51 dzieci, młodzieży i ich rodzin w Pecu pod Śnieżką. Po raz
trzeci kontynuowany był program dla najmłodszych uczestników „Przedszkola Narciarskiego”. Miejsce to dało możliwość zorganizowania atrakcyjnego szkolenia ze względu na zróżnicowane trasy zjazdowe dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestników. Program
obozu obejmował szkolenie w zakresie narciarstwa i snowboardu, bezpieczeństwo w górach
w czasie zimy, program zdrowego odżywiania, gry i zabawy na śniegu realizowane wspólnie
z rodzicami. Baza pobytu jest bardzo przyjazna do poszerzenia programu o różnego rodzaju
imprezy integracyjne dla rodzin pod nazwą „pogodne wieczory”. Wzorem doświadczeń
przedsięwzięcie zapewniło zdrowe i pożyteczne spędzenie czasu wolnego przez wszystkich
uczestników. Obóz kończył się egzaminem określającym zdobyte umiejętności w zakresie
narciarstwa i snowboardu, wręczeniem świadectw ukończenia szkolenia w różnych stopniach
zaawansowania.
LETNIA PÓŁKOLONIA “ Z Nami Radość i Harmonia”
19 kwietnia odbyło się zebranie Zarządu w sprawie organizacji letniej półkolonii. Przygotowano dane do konkursu ofert letniego wypoczynku w miejscu zamieszkania oraz została zaprojektowana ulotka z programem półkolonii. W maju i czerwcu w biurze Fundacji prowadzone były zapisy uczestników półkolonii oraz trwały prace przygotowujące miejsce i sprzęt
niezbędny do realizacji programu półkolonii.
Od 30. czerwca do 22. sierpnia r. zorganizowaliśmy w naszym mieście piątą edycję letniej
półkolonii w czterech turnusach. Ramowy program w oparciu o zeszłoroczne doświadczenia
został powielony i poszerzony o dodatkowe atrakcje. Przedstawiał się następująco: Zdrowie i
bezpieczeństwo: „ Nie bójmy się pomóc” – podstawy udzielania pierwszej pomocy; „ Bądź
bezpieczny nad wodą” –plażowanie, wodne kąpiele połączone z instruktażem; „Czy wiesz co
jesz?” – realizacja zasad zdrowego odżywiania. Wiedza i umiejętności: „Wiem, co w trawie
piszczy” – poznawanie przyrody na chodzieskich szlakach turystycznych; „Orientuję się w
terenie” – marsze turystyczno – krajoznawcze z wykorzystaniem azymutu, mapy i znaków; „
Rowerowy zawrót głowy” – pomniki przyrody w rejonie, poznajemy przeszłość naszej kultury- wycieczka do skansenu w Osieku- miejsca pamięci w naszym mieście; „Mały żeglarz i
kajakarz” – poznanie podstaw żeglarstwa i kajakarstwa. Rozrywka i rekreacja: „Śpiewaj i
tańcz” – nauka tańca i piosenki dziecięcej; „Z piłką za pan brat” – międzygrupowe rozrywki i
zabawy sportowe; „ Zdrowo i przyjemnie” – wielkie plażowanie w Margoninie, Aqua Park w

Pile; biwak, ognisko i noc pełna wrażeń. Z wypoczynku skorzystało 164 dzieci w tym 27 nieodpłatnie skierowanych przez pedagogów szkół miasta Chodzież i Dyrektorów szkół podstawowych gminy Chodzież.
Od 22.08. do 31.08. wolontariusze fundacji przygotowywali Festiwal Rodzinny dla uczestników półkolonii na zakończenie lata. Festiwal połączony był z obchodami jubileuszu 5- lecia
działalności fundacji.
31. sierpnia na Rynku miasta Chodzieży rozpoczęły się obchody jubileuszu fundacji w formie „Festiwalu Rodzinnego”. Honorowym gościem festiwalu była Reprezentacyjna Orkiestra Sił Powietrznych z Poznania, która wykonała paradny koncert na miejskim Rynku.
Na dalszą częśc Festiwalu złożyły się integracyjne zabawy i konkurencje ruchowe dla dzieci i
ich Rodzin w tym wyścigi rodzinne kajakami, mecz piłki nożnej półkoloniści contra dorośli.
Dużym powodzeniem cieszyły się zawody w strzelaniu z broni pneumatycznej.
Powyższe przedsięwzięcie pozwoliło następujące cele statutowe fundacji: promowanie
pozytywnych wzorców wśród dzieci i młodzieży, inspirowanie, wspieranie i promocja
inicjatyw kulturalnych i sportowych, ustanowienie klubu narciarskiego – Szkoły Narciarstwa i Snowboardu, upowszechnianie zasad bezpieczeństwa w górach, propagowanie życia rodzinnego, promocja zdrowia, stymulacja prawidłowego rozwoju psychofizycznego i
intelektualnego dzieci, wzmacnianie więzi rodzinnych i zapobieganie patologiom, zapobieganie poprzez kulturę fizyczna i kierunkowaniem zainteresowań szerzeniu się przemocy i innych patologii wśród dzieci i młodzieży.
AKCJA CHARYTATYWNA I „PODARUJ DZIECIOM ŚWIĘTA”
12. grudnia 2014 roku rozpoczęła się akcja pod patronatem fundacji we współpracy z Radą
Rodziców Szkoły Podstawowej Nr3 w Chodzieży pomocy Kubie- uczniowi tejże szkoły. W
szkole był tylko na rozpoczęciu roku szkolnego 2014/2015- 1. września.
Już nazajutrz musiał wyjechać do Szpitala Klinicznego w Poznaniu- zmusił go do tego „nieproszony gość”- nowotwór złośliwy- chłoniak Burkitta. Został już poddany chemioterapii.
Na długotrwałe leczenie i późniejszą rehabilitację chłopca potrzebne są pieniądze. Dziecko
wychowuje się w rodzinie, która nie poradzi sobie z tą sytuacją. Oprócz zbiórki pieniędzy do
„puszek” i uruchomienia konta dla Kuby, fundacja pomogła także rodzinie fundując darmowe obiady.
Od 12.grudnia rozpoczęła się akcja „Podaruj Dzieciom Święta”. W akcję zaangażowanych
było 48 wolontariuszy zebrano 1,6 tony produktów w sklepach powiatu chodzieskiego,
przygotowano 104 paczki, które otrzymały rodziny 23. grudnia przy współpracy pedagogów
chodzieskich szkół.
Powyższe przedsięwzięcie pozwoliło zrealizować następujące cele:
Promowanie pozytywnych wzorców wśród dzieci i młodzieży, pomoc rodzinom w trudnej
sytuacji życiowej, wzmacnianie więzi rodzinnej i zapobieganie patologiom, propagowanie
działalności charytatywnej.

