FUNDACJA „ NASZYM DZIECIOM „
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2009
PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI:
Nazwa: FUNDACJA „ NASZYM DZIECIOM „
Adres: 01-443 WARSZAWA ul. CIOŁKA 16
Siedziba: 01-317 WARSZAWA UL. IRZYKOWSKIEGO 1A
Status prawny: OSOBOWOŚĆ PRAWNA. STATUS POŻYTKU PUBLICZNEGO
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym : 0000218408
Rejestracji : 28.10.2004
Pierwsza rejestracja: SĄD GOSPODARCZY KRS NR.3356. DATA 1993.01.26
Nazwa banku i numer rachunku: BANK PKO S.A. O/W-wa ul. Jasna 1
Bieżący

29 1240 6175 1111 0000 4571 0045

Subkonto 31 1240 6175 1111 0000 4563 5319
NIP:527-10-97-913

Regon: 010143022

Telefony: 022/ 665-51-89, 0609-259-609, Faks: 022/ 665-51-89
E-mail: f-n-d@tlen.pl
Strona internetowa:www.naszymdzieciom.org.pl
DANE ADRESOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU FUNDACJI „NASZYM DZIECIOM”
Zofia Małgorzata Górecka Kohman – prezes
01 – 464 Warszawa ul. Łagowska 4 m 44
Marta Karolina Złakowska – członek zarządu
01 – 318 Warszawa ul. Świętochowskiego 1 m 92
Nazwiska i imiona oraz funkcje osób statutowo upoważnionych do reprezentowania organizacji pozarządowej
w kontaktach zewnętrznych i posiadających zdolność do podejmowania zobowiązań finansowych
w imieniu organizacji pozarządowej (zawierania umów):
1. Zofia Małgorzata Górecka Kohman – Prezes
2. Krystana Pochwalska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
3. Marta Karolina Złakowska – Członek Zarządu
Celami Fundacji są:
a) Profesjonalna działalność wychowawcza, opiekuńcza, terapeutyczna, edukacyjna, prozdrowotna w stosunku
do dzieci, młodzieży i rodzin ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
b) Współpraca z samorządami, państwowymi jednostkami organizacyjnymi, krajowymi
i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.
c) Rozdawnictwo darów rzeczowych ubogim.
d) Zdobywanie środków i zasobów materialnych w celu pomocy dzieciom, młodzieży
i rodzinom w zakresie pomocy społecznej.
e) Skupienie wokół Fundacji osób fizycznych i prawnych, którym bliskie są cele Fundacji.
Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
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1. Prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:
a. Opieki całkowitej dzieci i młodzieży (PKD 85.31.A)
b. Pozostałej opieki wychowawczej i społecznej bez zakwaterowania (PKD 85.32.D)
c. Pozaszkolnych form kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 80.42.Z)
d. Działalność domów i ośrodków kultury (PKD 92.31.F)
e. Pozostałą działalność związaną z ochroną zdrowia ludzkiego gdzie indziej nie sklasyfikowaną (PKD 85.14.D)
f. Pozostałą działalność rekreacyjną gdzie indziej nie sklasyfikowaną (PKD 92.72.Z)
g. Pozostałą działalność turystyczną (PKD 63.30.D)
h. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (PKD 85.32.C)
i.
2. Prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w ust. 1
3.Promowanie dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionych.
Fundacja „Naszym Dzieciom” może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie ze statutem.

Nasza misja Wyrównywanie szans dzieciom, młodzieży, rodzinom ze środowisk zagrożonych
wykluczeniem społecznym poprzez propozycje programowe aktywizujące ich do działań prospołecznych
oraz na rzecz własnego zdrowia i rozwoju.
.
Cele
•
Wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i rodzin
• Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej
• Szkolenia
• Współpraca z samorządami, organizacjami, instytucjami, mediami, międzynarodowa

•
•
•
•
•

Działalność
Kolonie, obozy
Programy profilaktyczne skierowane do dzieci, młodzieży, rodzin
Szkolenia
Pomoc Polakom na Wschodzie, dzieciom z Domów Dziecka
Współpraca międzynarodowa, z organizacjami, samorządem
HISTORIA ORGANIZACJI 1993 - 2008:

Fundacja Naszym Dzieciom istnieje od 17 lat.
Powstała z inicjatywy profesjonalistów z dziedziny pedagogiki, psychologii, resocjalizacji oraz ludzi
wrażliwych na potrzeby innych. Twórcy Fundacji postanowili szybko skutecznie wychodzić naprzeciw
rzeczywistym potrzebom społecznym.
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego realizującą programy z zakresu edukacji, wychowania, opieki,
profilaktyki społecznej.
Nasze programy , które zrealizowaliśmy ciągu 17 letniej działalności:
•

•

•
•
•

Organizacja i prowadzenie; zimowisk kolonii i obozów dla 5585 najbardziej potrzebujących dzieci i
młodzieży:
- 1130 polskich dzieci i młodzieży z terenów byłego ZSRR
- kolonie terapeutyczne dla 56 dzieci niepełnosprawnych z opiekunami
- kolonie dla 282 dzieci z terenów objętych powodzią
Oraz „lato i zimę w mieście” dla 2695 dzieci.
Wspieranie całorocznej pracy wychowawczej, opiekuńczej, edukacyjnej i terapeutycznej
skierowanej do dzieci, młodzieży i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Środowiskowych
Ogniskach Wychowawczych TPD na Bemowie oraz na Pradze Północ, z której rocznie korzysta ok.300
dzieci i młodzieży oraz 150 rodzin, znajdujących się w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych.
Wyposażyliśmy polskie szkoły na Ukrainie i Białorusi w materiały do zajęć, podręczniki, literaturę,
komputery, telefony.
Udzieliliśmy pomocy w postaci odzieży żywności, leków etc. Polakom zamieszkałym na
Wschodzie.
Prowadzimy szkolenia warsztatowe dla realizatorów programu, studentów, wolontariuszy,
nauczycieli
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•

•

•
•
•
•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•
•

Współpracujemy: MPiPS FIO, z władzami m.st. Warszawy, samorządowymi, Komisją Dialogu
Społecznego, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną, Punktem
Informacyjno Konsultacyjnym, ZOZ, Centrum Języka Angielskiego „Tower”, Firma „Bornpol”, szkołami,
sądami rodzinnymi i dla nieletnich, policją, organizacjami pozarządowymi, Jednostką Ratownictwa
Specjalnego Chojnice, Federacją Organizacji Służebnych „Mazowia”, Grupą Inicjatywną Bemowskich
Organizacji Pozarządowych, Towarzystwem Kultury Ziemi Lwowskiej na Ukrainie, Parafią Świętego
Klementyna w Sewastopolu na Ukrainie, Służebniczkami Dębickimi w Gródku Chmielnickim na
Ukrainie, nawiązaliśmy kontakt z przedstawicielami 15 krajów europejskich w celu wymiany
doświadczeń w pracy z młodzieżą oraz wymiany młodzieżowej
od 2002 r realizujemy program „Lider Młodzieżowy” w ramach, którego szkolimy młodzież ze szkół
warszawskich oraz polskich szkół na Ukrainie w zakresie: wolontariatu młodzieżowego, pierwszej
pomocy, pokonywania własnych słabości poprzez sporty ekstremalne.
od 2002 r wydajemy gazetkę redagowaną przez młodzież Pt. „Teraz My”
w 2004 r braliśmy udział w polsko – niemieckim programie Wymiany Młodzieżowej w Berlinie,
od 2005 r realizujemy program dla dzieci w wieku przedszkolnym„Wczesna profilaktyka i
wyrównywanie deficytów rozwojowych dzieci w wieku 4 – 5 lat oraz wsparcie rodziny”
od 2005 r realizujemy program wsparcia dla rodziców w czasie wakacji „Letnie pogotowie
pedagogiczno - psychologiczne”
w 2005 r zorganizowaliśmy Trójstronną Wymianę Młodzieży z Polski, Niemiec
i Ukrainy w ramach programu „Liderów Młodzieżowych” poświęconą 60 rocznicy
zakończenia II wojny światowej, dla 45 młodzież
w grudniu 2005 r braliśmy udział jako przedstawiciele z Polski w Międzynarodowym Seminarium
„Młodzież, Regiony i Przyszłość Europy” w Magdeburgu, na którym prezentowaliśmy „Program
Liderów Młodzieżowych”.
Od 2006 r realizujemy program „Nie boję się pomóc”, w ramach którego młodzież przeszkolona z
zakresu pierwszej pomocy, prowadziła edukację rówieśniczą w szkołach i placówkach
wychowawczych. Szkolenie pierwszej pomocy objęliśmy ponad 1000 dzieci i młodzieży oraz 250
osobową grupę Liderów Młodzieżowych oraz nauczycieli. Pierwsza edycja programu
współfinansowana była z funduszy MPiPS FIO 2006.
We wrześniu 2006 r Fundacja "Naszym Dzieciom" została zaproszona do udziału w
międzynarodowym szkoleniu „Worth to be healthy” na Malcie
W październiku 2006 Fundacja „Naszym Dzieciom’’ uczestniczyła w międzynarodowym spotkaniu
,,European Contact Making Seminar,, we Francji pod tytułem ,,Bring Europe to your local youth
work’’
W latach 2006 – 2008 realizowaliśmy projekt integracyjny dla młodzieży zdrowej i niepełnosprawnej
“Spotkania ze sztuką”.
W grudniu 2006 r. młodzież przedstawiła dorobek programu “Liderów Młodzieżowych” organizując
niekonwencjonalną wystawę w Bemowskim Centrum Kultury Art.-Bem Pt.” Zwykła młodzież, która
robi niezwykłe rzeczy”
W czerwcu 2007 realizowaliśmy projekt I Bemowska Kampania Społeczna „Bezpiecznie i wesoło
tak spędza wakacje całe Bemowo” w ramach imprezy z okazji dnia dziecka "dzieciństwo bez
zagrożeń - Międzynarodowy Dzień Dziecka na Bemowie"
W 2007 r. zorganizowaliśmy 3 wyjazdy śródroczne szkoleniowe z elementami sportów ekstremalnych
do Chojnic, Przechlewa i Małego Cichego
dla uczestników programu Liderów Młodzieżowych. W ramach szkoleń warsztatowych
realizowaliśmy programy: „Młodzieżowa Akademia Wolontariatu” projekt współfinansowany
ze środków Urzędu Miasta St. Warszawy Biura Edukacji oraz „Nie boję się pomóc”
współfinansowany ze środków OPS Bemowo.
W listopadzie 2007 prowadziliśmy warsztaty szkoleniowe dla młodzieży w ramach programu
„Bemowskiego Forum Gimnazjalistów” organizowanego w ramach współpracy z Gimnazjum nr 81
Warszawa Bemowo.
W grudniu 2007 młodzież zorganizowała kolejną niekonwencjonalną wystawę w Bemowskim Centrum
Kultury Art.-Bem, na której zaprezentowała prace twórczości artystycznej związane z tematyką
świąteczną.
W 2007 organizowaliśmy w ostatnie czwartki miesiąca spotkania tematyczne Grupy Inicjatywnej
Bemowskich Organizacji Pozarządowych
28 grudnia 2007r. zorganizowaliśmy: Konferencję „Rzeczywistość bemowska a potrzeby
i możliwości rozwoju III sektora w Dzielnicy”, warsztaty szkoleniowe dla organizacji
pozarządowych oraz wydaliśmy przewodnik – folder po ngo na Bemowie. Projekt
współfinansowany ze środków MPiPS w ramach rządowego programu FIO.
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1. W 2008 r. uczestniczyliśmy w wymianie międzynarodowej młodzieży na Węgrzech i w
Niemczech.
• Od 1.07.2008 do 31.12.2008 realizowaliśmy program młodzieżowy współfinansowany przez
MPiPS FIO, wspierany przez Urząd M.st. Warszawy, Zespół Szkół nr 48 „Zwykła młodzież
w niezwykłych działaniach” – dzięki któremu: powstał nowy Klub Młodzieżowy w
Warszawie, młodzież uczestniczyła w bogatym programie szkoleniowym zdobywając wiedzę,
umiejętności i doświadczenie nie objęte programem szkolnym.
Działalność Fundacji „Naszym Dzieciom” w 2009 roku
1. Zimowisko w Tatrach dla dzieci i młodzieży z programem aktywnego wypoczynku, sportów
zimowych, turystycznym i krajoznawczym
2. Kolonie dla dzieci i obóz młodzieżowy na Węgrzech „ Magyar nasz bratanek - Warszawianie na
węgierskim szlaku”.
3. Wspieranie działalności Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD Bemowo:
 Całoroczny program profilaktyczny dla dzieci w wieku 4 – 5 lat i wsparcie rodziny
 Wyjazdy na wakacje zimowe i letnie
 Wolontariat młodzieżowy
 Zajęcia sportowe
4. Prowadzenie całorocznej placówki dla młodzieży: Klub Młodzieżowy „Pod schodami” w
Warszawie przy ul. Irzykowskiego 1a
5. Program dla młodzieży „Różna Młodzież Jeden Cel”
Ramowe działania projektu:
 Animacja czasu wolnego
 Wolontariat młodzieżowy
 Zajęcia stacjonarne:
• Warsztaty: psychoedukacyjne, doradztwa zawodowego
• zajęcia w pracowniach zainteresowań – studio nagrań, mini siłownia, komputerowe,
dziennikarskie i telewizyjne, malarskie, pierwszej pomocy
• spotkania tematyczne - klub filmowy, spotkania qultur, interdyscyplinarne młodzieżowe
zespoły projektowe
 Wsparcie wychowawcze, pedagogiczne, psychologiczne, psychoterapeutyczne
 Wyjazdy: letnie, zimowe i śródroczne z aktywnym wypoczynkiem, turystyką, rekreacją
psychoedukacją, sportami ekstremalnymi i survivalem, oraz animacją czasu wolnego
6. Program „Rozwijanie zainteresowań i pasji młodzieży”
• Zajęcia sportowe na basenie – „Od pływania do nurkowania”
• Zajęcia alpinistyczne - przygotowanie młodzieży do uprawiania turystki ekstremalnej
• Szkoleniowe rejsy morskie dla młodzieży na jachcie Born2sail- uprawianie turystyki
kwalifikowanej w dyscyplinie żeglarstwo w Grecji i Hiszpanii
7. Program „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe młodzieży zdrowej i niepełnosprawnej” w
dyscyplinie sportowej baseball
8. Program „Warszawa - moje miasto” – edukacja młodzieży dotyczącą historii, tradycji,
wielokulturowości Warszawy.
9. Szkolenia dla realizatorów programów profilaktycznych i młodzieży
10. Rozdawnictwo darów rzeczowych
11. Współpraca: międzynarodowa, z organizacjami, administracją, środkami masowego przekazu.
12. Przystąpienie Fundacji „Naszym Dzieciom” do Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom
Krzywdzonym Seksualnie we współpracy z Fundacją „Dzieci Niczyje”
13. Aktywizacja środowiska lokalnego we współpracy z Grupą Inicjatywną Bemowskich Organizacji
Pozarządowych
14. Uczestniczenie w pracach Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Bemowo
15. Zdobywanie funduszy na działalność statutową poprzez udział w konkursach, od
sponsorów, 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego
Kontrole przeprowadzone w organizacji w 2009 roku
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Warszawa Bemowo Referat ds. Uzależnień
przeprowadził kontrolę realizacji programów profilaktycznych skierowanych do młodzieży.
Wnioski pokontrolne bez zastrzeżeń.
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PROJEKTY REALIZOWANE W 2009 ROKU
WE WSPÓŁPRACY Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ, ORGANIZACJAMI
Urząd M.St. Warszawa
 Biuro Edukacji Urzędu M.st. Warszawy
1. „Zima poza Miastem” Umowa nr BE/B/V/2/7 U – 24 /2/2009/NGO, dotacja 19.200 zł.
2. „Lato poza Miastem” Umowa BE/B/V/2/7/U-366/175/2009/NGO Dotacja 28000 zł.
3. Program edukacyjny dla młodzieży dotyczący historii, architektury, tradycji, wielokulturowości
Warszawy Umowa BE/B/V/2/9/1/U-135/32/2009/NGO, dotacja 9000 zł.


Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Bemowo M.St. Warszawy

1. „ Wczesna profilaktyka i wyrównywanie deficytów rozwojowych dzieci 4-5 letnich z rodzin
alkoholowych ze wsparciem rodziny „.
Umowa UD-I-WSZ-B-VI/1/6-69/09/1686/09 zakup usługi 29113,45 zł
2. Klub Młodzieżowy „ Pod schodami „Program profilaktyki uzależnień skierowany do młodzieży
Ze środowisk zagrożonych marginalizacją.
Umowa UD-I-WSZ-B-VI/1/6-68/09/1688 zakup usługi 38048,82 zł
3. Rozwijanie zainteresowań i pasji młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem,
sprawdzoną metodą na ograniczenie zachowań problemowych.
Umowa 109/09/2970/09 dotacja 24880 zł.


Wydział Sportu i Rekreacji Dzielnicy Bemowo M.St. Warszawy

1. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe młodzieży zagrożonych marginalizacją. Program skierowany
jest do podopiecznych Fundacji „Naszym Dzieciom” w Klubie Młodzieżowym
„Pod schodami” Warszawa Bemowo ul. Irzykowskiego 1a
Umowa UD-I-SR/B/VIII/2/2/2d-13/2009 dotacja 4000 zł.
 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu FIO
1. „Różna Młodzież Jeden Cel”
Umowa 466_II MPiPS FIO dotacja 104000 zł
Wszystkie dotacje zostały zrealizowane i rozliczone zgodnie z umowami.

Programy współfinansowane ze środków
Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
„Zimowisko w Tatrach dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym z
programem: aktywnego wypoczynku, sportów zimowych, krajoznawczym i szkoleniowym”
w terminie od 17.01.2009 do 29.01.2009 w Małem Cichem
Uczestnicy: 45 dzieci i młodzieży
„ Magyar nasz bratanek - Warszawianie na węgierskim szlaku”.
Wakacje letnie dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W terminie: od 02.08.2009 do 20.08.2009 Węgry Sellye
Uczestnicy: 75 dzieci i młodzieży
„Warszawa – moje miasto” - program edukacyjny dla młodzieży dotyczący historii, architektury,
tradycji, wielokulturowości Warszawy.
W terminie od 17.04.2009 do 15.11.2009,
Uczestnicy: 30 młodzieży
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Programy współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
Dzielnicy Bemowo
Klub Młodzieżowy „ Pod schodami „
Program profilaktyki uzależnień skierowany do młodzieży ze środowisk zagrożonych marginalizacją
Termin: 06.05.2009 – 20.12.2009
Uczestnicy 162 młodzieży
„Szkolenie i współzawodnictwo sportowe młodzieży zagrożonych marginalizacją”
Program skierowany jest do podopiecznych Fundacji „Naszym Dzieciom” w Klubie Młodzieżowym
„Pod schodami” Warszawa Bemowo ul. Irzykowskiego 1a
Termin: od 3.08.2009 do 15.12.2009,
Uczestnicy: 33 młodzieży
„Rozwijanie zainteresowań i pasji młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem, sprawdzoną
metodą na ograniczenie zachowań problemowych”
W terminie: od 11.09.2009 do 30.11.2009,
Uczestnicy: 58 młodzieży

Program współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
Dzielnicy Bemowo we współpracy z TPD Warszawa Bemowo
„Wczesna profilaktyka i wyrównywanie deficytów rozwojowych dzieci 4-5 letnich
z rodzin alkoholowych ze wsparciem rodziny”
W terminie: 06.05.2009 - 20.12.2009
W programie uczestniczyło 27 dzieci w wieku przedszkolnym, 35 rodziców i opiekunów.
.

Projekt współfinansowany
ze środków MPiPS FIO 2009.

Dom Dziecka Nr 2
im. J. Korczaka
Warszawa ul.
Jaktorowska 6

Program współfinansowany ze środków MPiPS FIO 2009
z partnerami: Domem Dziecka im. Janusza Korczaka w Warszawie, Fundacją „Możemy”
we współpracy z Urzędem m.st. Warszawy, Zespołem Szkół nr 48 im. Armii Krajowej Warszawa ul.
Irzykowskiego 1a,
„Różna Młodzież Jeden Cel”
Zadania programu dotyczyły:
1. Zapobiegania marginalizacji młodzieży poprzez kompleksowe działania wychowawcze, profilaktyczne,
terapeutyczne.
2. Wspieranie młodzieży w samorealizacji przez zaoferowanie różnorodnej oferty rozwijającej
zainteresowania i pasje.
3. Inspirowanie młodzieży do podejmowania aktywności społecznej.
W programie uczestniczyło: 169 młodzieży w tym 8 niepełnosprawnej i 12 z DD.
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Programy współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Bemowo
we współpracy ze sponsorem firmą „Bornpol”
Program „Młodzież pod żaglami” 2009
Morskie rejsy szkoleniowe dla młodzieży na jachcie s/y Born2sail
GRECJA – PREVEZA – LEFKADA w terminie: 6.05.09 do 18.05.09.
HISZPANIA – BALEARY w terminie: 7.11.2009 do 15.11.2009
Uczestnicy: 19 osób w tym młodzież niepełnosprawna i z DD

Współpraca z PFDiM dotycząca udziału w konkursach na projekty
przygotowane i realizowane przez młodzież
Młodzież z Fundacji „Naszym Dzieciom” samodzielnie zaprojektowała i przygotowała 4 oferty na konkursy,
które zostały pozytywnie rozpatrzone. 2 projekty zostały zrealizowane, 2 są w trakcie realizacji.
Uczestnicy: 22 młodzieży

Centrum Językowe
Program finansowany przez Centrum Językowe „The Tower”
we współpracy z naszą organizacją.
Program „Wyrównanie szans – II edycja”
W ramach projektu zrealizowany został program szkoleniowy dla młodzieży w zakresie: kursu języka
angielskiego, warsztaty interpersonalne, szkolenie z doradztwa zawodowego.
Uczestnicy: 22 młodzieży

Ośrodek Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży „Dorożkarnia”
organizator „Dziecięcej Stolicy”
10 Festiwalu Twórców Ruchu Amatorskiego „ Tajemniczy Ogród” w ramach Dziecięcej Stolicy
Wolontariusze młodzieżowi Fundacji „Naszym Dzieciom” uczestniczyli w Festiwalu „Dziecięca Stolica”
przed Pałacem Kultury i Nauki. Młodzież przygotowała odpowiednie materiały promocyjne i dydaktyczne.
Promowała działania Fundacji, wyjazdy młodzieżowe, szkoliła dzieci i młodzież z zakresu pierwszej
pomocy przedlekarskiej i bezpieczeństwa, prowadziła zajęcia plastyczne.
Uczestnicy: 26 wolontariuszy młodzieżowych
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Fundacja „Naszym Dzieciom” przystąpiła do Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom Krzywdzonym
Seksualnie we współpracy z Fundacją „Dzieci Niczyje”
Plany na 2010 rok


Realizacja programu „Różna Młodzież Jeden Cel ” współfinansowanego ze środków MPiPS FIO



Kontynuacja i rozszerzenie profilaktycznych, nowatorskich programów skierowanych do
młodzieżowy:

o

W Klubie Młodzieżowym „Pod schodami” w Warszawie na Bemowie przy ul. Irzykowskiego 1a

o

Zdobywanie funduszy na realizację programów skierowanych do młodzieży ze środowisk
zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez: udział w konkursach, 1% dla OPP, od
sponsorów.



Szkolenia dla młodzieży, realizatorów programu, wolontariuszy, nauczycieli, studentów



Kontynuacja współpracy dotyczącej wymiany młodzieży z krajów UE



Organizacja wyjazdów wakacyjnych, śródrocznych dla dzieci i młodzieży z programem aktywnego
wypoczynku, integracyjnym i szkoleniowym



Międzynarodowe Wymiany Młodzieży



Wspieranie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD w Warszawie poprzez programy
profilaktyczne skierowane do dzieci młodzieży i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.



Budowanie lokalnej aktywności społecznej NGO



Pozyskiwanie partnerów, koalicjantów



Zdobywanie funduszy na działalność statutową Fundacji poprzez udział w konkursach
programowych oraz prezentując działalność Fundacji „Naszym Dzieciom” sponsorom, instytucjom,
organizacjom.



Promowanie działalności młodzieżowej naszej organizacji poprzez prezentacje w mediach, na
spotkaniach, udział w konferencjach, spotkaniach, imprezach, rozdawnictwo folderów, na stronie
www.naszymdzieciom.org.pl



Pozyskiwanie 1% dla OPP.

ZARZĄD FUNDACJI „ NASZYM DZIECIOM „
Prezes Małgorzata Górecka Kohman
Członek Zarządu Marta Złakowska
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