Sprawozdanie z działalności Fundacji „Tęczowe Dzieciństwo”
im. Janusza Korczaka
W Chodzieży
za okres od 01. 01. 2017 r. do 31. 12. 2017 r.

Sporządzone w oparciu o podstawę prawną:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 08. maja 2001r. w sprawie ramowego
zakresu sprawozdania z działalności Fundacji (ostatnia zmiana; Dz.U. z 2011r., Nr 217,
poz.1291).

Zgodnie z § 2 wwRozporządzenia treść sprawozdania jest następująca:
Dotyczy punktu 2.
- Nazwa Fundacji:

Fundacja „Tęczowe Dzieciństwo” im. Janusza Korczaka

- Siedziba i adres:

Chodzież 64- 800, ul. Kościuszki 30

- Adres do korespondencji: j.w.
-Adres e-mail:

fundacja@teczowedziecinstwo.pl

- Data wpisu do KRS:

09.11.2009 r. i numer KRS 0000341280

- REGON:

301258990

Dotyczy punktu 3.
Dane członkówZarządu:


Andrzej Michalski

- Prezes Fundacji,



Eliza Zimniak- Michalska

- v-ce Prezes Fundacji,



Alina Hałas- Redziak

- Członek Zarządu,



Magdalena Kukulska

- Członek Zarządu,



Marek Kołodziejczak

- Członek Zarządu.

Skład zarządu w roku sprawozdawczym- 2017
Dnia 27.02. 2017r. rezygnacje z członków Zarządu złożyli: Alina Hałas- Redziak i
Marek Kołodziejczak
Dotyczy punktu 4. Rozporządzenia
Określenie celów statutowych fundacji:


promowanie pozytywnych wzorców zachowań wśród dzieci i młodzieży na
przykładzie życiorysu Janusza Korczaka;



inspirowanie, wspieranie i promocja
artystycznych dzieci i młodzieży;



stymulacja prawidłowego rozwoju psychofizycznego i intelektualnego dzieci i
młodzieży (publikacja książek, czasopism, albumów, płyt, kaset oraz wydawnictw na
nośnikach elektronicznych tworzonych przez dzieci i młodzież);



wspieranie inicjatyw na rzecz pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej,
wzmocnienia więzi rodzinnych i zapobiegania patologiom;



zapobieganie poprzez kulturę fizyczną i wydarzenia kulturalne szerzeniu się przemocy,
narkomanii i innych patologii w środowisku młodzieżowym;

inicjatyw

kulturalnych,

sportowych

i



ustanowienie klubu żeglarskiego, narciarskiego i innych w miarę potrzeb i
zainteresowań oraz uczestnictwo w odpowiednich imprezach organizowanych na
terenie działania samorządów terytorialnych i poza nimi;



upowszechnianie zasad bezpieczeństwa na drodze, nad wodą i w górach;



kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w
realizacji zadań Fundacji;



opieka nad dziećmi osieroconymi;



propagowanie życia rodzinnego.

W roku 2017 miały miejsce niżej opisane przedsięwzięcia
Obóz turystyczno – rekreacyjno – sportowo – rehabilitacyjny w zakresie narciarstwa
biegowego, zjazdowego i snowboardu – Ferie Zimowe w Pecu pod Śnieżką
Od30.01. do 05.01.2017r. fundacja zorganizowała wypoczynek w ramach Szkoły
Narciarstwa i Snowboardu. dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w Pecu pod Śnieżką. 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. Przyjazna baza sprzyjała poszerzeniu programu o różnego rodzaju imprezy
integracyjne dla rodzin pod nazwą „pogodne wieczory”. Wzorem wieloletnich doświadczeń
przedsięwzięcie zapewniło zdrowe i pożyteczne spędzenie czasu wolnego przez wszystkich
uczestników.
Wspieranie inicjatyw na rzecz pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, wzmocnienia
więzi rodzinnych i zapobiegania patologiom;
W ramach współpracy przy akcji „Fundacji Muszkieterów”- „Wakacje z Muszkieterami” fundacja
dokonała zgłoszenia kandydatur trzech uczestników wypoczynku oraz przygotowała dokumentację
do zakwalifikowania dzieci przez organizatorów. Dzięki tej współpracy troje dzieci z trzech szkół
gminy Chodzież z rodzin w trudnej sytuacji losowej mogło wyjechać nieodpłatnie w góry na kolonie w
dniach od 25.07 do 03.08. 2017 roku.
W okresie od 02.01.2017 r. do 29.12.2017r. fundacja ufundowała pani Leokadii, 86- letniej osobie w
trudnej sytuacji losowej obiady z dowozem do miejsca zamieszkania.

LETNIE PÓŁKOLONIE
W maju i czerwcu 2017r. w biurze Fundacji prowadzone były zapisy uczestników półkolonii
oraz trwały prace przygotowujące bazę do realizacji programu półkolonii.
Od 26. czerwca do 04. sierpnia 2017r. zorganizowaliśmy w naszym mieście ósmą edycję
letniej półkolonii w trzech turnusach. Ramowy program w oparciu 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: warsztaty rękodzielnicze w
centrum terapii zajęciowej w Chodzieży ; „Orientuję się w terenie” – marsze turystyczno –
krajoznawcze z wykorzystaniem azymutu, mapy i znaków; „ Rowerowy zawrót głowy” –
wycieczka połączona z edukacją przyrodniczą w leśniczówce Margonin, 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 kilkoro dzieci nieodpłatnie.
Wypoczynek dzieci mógł być bezpieczny i atrakcyjny dzięki przychylności i zaangażowaniu
wielu osób, urzędów i instytucji. Dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary w
Chodzieży, Urzędowi Miasta Chodzież, Burmistrzowi Miasta Chodzież, Prezesowi Przystani
LOK, Prezesowi WOPR , Komendzie Powiatowej Policji w Chodzieży, Pracownikom Sadu
Rejonowego w Chodzieży, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
Ratownictwu Medycznemu „FALCK” w Chodzieży, Starostwu Powiatowemu w Chodzieży,
Właścicielom Łazienek Chodzieskich, Nadleśnictwu Podanin- Leśniczemu Leśnictwa
Margonin , Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, Centrum Rekreacji Wodnej
AQUA- PARK w Pile, Muzeum Kultury Ludowej w Osieku n/Notecią, Miejskiemu
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Chodzieży, Państwowej Komunikacji Samochodowej
Oddział w Chodzieży, firmie transportowej „Jan Bus”, Dyrekcji Miejskiej Biblioteki w
Chodzieży, Centrum Terapii Zajęciowej w Chodzieży, Jadłodajni „Bartolini”.
Powyższe przedsięwzięcie pozwoliło zrealizować 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.
Inspirowanie, wspieranie i promocja inicjatyw kulturalnych na rzecz dzieci potrzebujących
wsparcia.

26 października 2017r.zgodnie z celami statutowymi zostało zarejestrowane w Rejestrze
Dzienników i Czasopism Sądu Rejonowego w Poznaniu pod nr. RPR 3715 czasopismo pn
„Ziemia Chodzieska”
Akcja na rzecz pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej - zbiórka żywności dla dzieci i
ich rodzin, siódma edycja akcji „Podaruj Dzieciom Święta”
Od 09. do 19 grudnia 2017r. fundacja nawiązała kontakt z wolontariuszami i przeprowadziła
przedsięwzięcie „Podaruj Dzieciom Święta”.Do akcji zostały zaproszone samorządy szkół

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Chodzieży. Zebrano 900 kg darów; 96 paczek
trafiło przy pomocy pedagogów szkół do rodzin. W akcji wzięło udział 42 wolontariuszy.
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.
Dotyczy pkt. 3. Rozporządzenia
W dotychczasowej działalności fundacja nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej i
nie planuje się prowadzenia działalności.
Dotyczy pkt. 4.
W okresie sprawozdawczym Rada Fundacji podjęła następujące uchwały:


dnia 30. czerwca 201 r. w sprawie podziału zysku za rok 2016r.;



dnia 30.czerwca 2017r. Uchwała Zarządu Fundacji o zatwierdzeniu i przyjęciu
sprawozdania finansowego za rok 2016

