
Sprawozdanie merytoryczne Fundacji za okres: 1 stycznia – 31 grudnia 2006

1.  Realizacja projektu społeczno-ekologicznego pt. „Korkowe i butelkowe cuda”.

W okresie od stycznia do kwietnia 2006 roku realizowaliśmy projekt pt. „Korkowe  i butelkowe

cuda”. W ramach konkursu grantowego „Orange dla ziemi” otrzymaliśmy nagrodę w wysokości 5

tysięcy złotych. Konkurs został ogłoszony przez Fundację Nasza Ziemia (www.naszaziemia.pl) w

ramach Programu pt. „Wszystkie kolory recyklingu”.         Do konkursu zgłoszono aż 241 projektów

a dofinansowanie otrzymało tylko 10 najlepszych. Projekt był realizowany w partnerstwie z

warszawskim Gimnazjum nr 150. Celem projektu było pokazanie mieszkańcom Warszawy jak wiele

ciekawych użytkowych rzeczy można zrobić ze szklanych bezzwrotnych butelek i korków po winie.

Finał projektu połączony był z wystawą prac i odbył się 21 kwietnia 2006 roku w Gimnazjum nr 150

przy ul. Starej 4            w Warszawie. Dodatkowo w lipcowym numerze miesięcznika „Przyroda

polska” ukazał się artykuł o efektach tego projektu pt. „ Od projektu do efektu, czyli o zaletach pracy

metodą projektów”.

2.  Uruchomienie bezpłatnej Szkoły Językowej w ramach programu „The International Award for

Young People”.

Dzięki zaangażowaniu naszych wolontariuszy 13 lutego 2006 roku ruszyła Bezpłatna Szkoła

Języków Obcych w ramach Programu „The International Award for Young People”. Uczestnicy

programu Award w okresie luty-czerwiec 2006 mogli doskonalić swoje umiejętności językowe w

ramach 5 języków obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.

Zajęcia odbywały się regularnie w systemie 90 minut tygodniowo zgodnie z kalendarzem roku

szkolnego. Bez zaangażowania naszych wolontariuszy - profesjonalistów z doskonałą praktyczną

znajomością języków obcych prowadzenie szkoły językowej nie byłoby możliwe.

3.  Udział w międzynarodowym szkoleniu dla liderów programu „The International Award for

Young People”.

W dniach 8-9 marca 2006 roku w Hotelu Agrykola w Warszawie odbyło się Międzynarodowe

Szkolenie dla Liderów Programu „The International Award For Young People”. Szkolenie zostało

zorganizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i prowadzone było przez fińskich trenerów.

Jako tymczasem jedyna organizacja posiadająca licencję na pracę z programem dzieliliśmy się

pierwszymi naszymi doświadczeniami z przedstawicielami innych organizacji pozarządowych oraz

nauczycielami z różnych stron Polski. Zachęcaliśmy również do wprowadzania tego prestiżowego

programu jako metody wychowawczej, która sprawdza się od 50 lat w 117 krajach świata. Mamy



nadzieję, że liczba organizacji oferujących program będzie rosła a dzięki temu coraz więcej młodych

ludzi w Polsce będzie mogło zamieniać swoje talenty w konkretne osiągnięcia.

4.  Stworzenie portalu internetowego dla programu “The International Award for Young People”.

10 marca 2006 roku fundacja nasza uruchomiła portal internetowy programu “The International

Award for Young People” pod adresem www.intaward.pl.

5.  Zorganizowanie szkolenia dla liderów młodzieżowych.

11 marca 2006 roku zorganizowaliśmy szkolenie pt. „Warto działać” dla liderów młodzieżowych z

Dobrego (koło Mińska Mazowieckiego). W szkoleniu uczestniczyło 15 młodych zaangażowanych

osób, które chcą zrobić coś dla siebie i swoich rówieśników w Dobrem. Tymczasem będą pracować

nad stworzeniem siłowni i kawiarenki „Fajne miejsce”, gdzie będą mogli spotykać się i rozwijać

swoje zainteresowania. Fundusze na stworzenie kawiarenki (remont pomieszczenia i umeblowanie)

pochodziły z  Fundacji  JS Pro Bono Poloniae i zostały  pozyskane w ramach konkursu grantowego

„Aktywna wiosna IV” .Zgłoszono aż 457 projektów a dotacjami nagrodzono jedynie 25

najciekawszych.

6.  Współorganizacja turnieju piłki nożnej dla drużyn podwórkowych.

25 marca 2006 roku w ramach programu „Uniwersytety Podwórkowe” wspólnie z Biurem

Bezpieczeństwa Miasta Stołecznego Warszawy zorganizowaliśmy halowy turniej piłki nożnej

drużyn podwórkowych. Nasza Fundacja wystawiła 3 drużyny „Talenty warszawskie I” „Talenty

warszawskie II” i „Jazdowicze”. Chłopcy namówili również innych chłopaków ze swoich okolic,

podwórek i w sumie w turnieju uczestniczyło aż 12 drużyn. Zabawa była doskonała. Wszystko

odbywało się na profesjonalnej krytej hali piłkarskiej przy ul. Księcia Bolesława w Warszawie

(www.halapilkarska.pl).

Dodatkowo nasi podopieczni: Mateusz z Pawłem realizując swój projekt w ramach programu

„Design your life” Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży przygotowali profesjonalny fotoreportaż z

turnieju dzięki profesjonalnemu aparatowi Samsung Pro815 zakupionemu z grantu.

7.  Zorganizowanie szkolenia „Sprawdź się w NGO”.

21 maja 2006 roku nasza fundacja zorganizowała szkolenie dla wszystkich tych, którzy chcieliby

działać  w organizacji pozarządowej i dlatego chcą poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie. W

szkoleniu uczestniczyło aż 24 osoby. Wspólnie zastanawialiśmy się, jakie cechy charakteru i

kompetencje społeczne ułatwiają ludziom podejmowanie bezinteresownych działań na rzecz innych.



Przekazaliśmy ludziom wiedzę, skąd najłatwiej pozyskiwać fundusze na działalność organizacji,

zwłaszcza w fazie rozwoju. Przede wszystkim pokazaliśmy jak stworzyć strategię dla organizacji

pozarządowej i plan działań. Najwięcej czasu poświęciliśmy na tworzenie projektów wpływających

na zmianę społeczną. Dzięki szkoleniu pozyskaliśmy kolejnych cennych wolontariuszy, którzy chcą

nam pomagać przy realizacji różnorodnych projektów na rzecz młodzieży.

8.  Promocja działalności fundacji w mediach.

16 maja 2006 roku ukazało się specjalne wydanie bezpłatnej gazety codziennej „Metro”.

Redaktorami tego wydania było 10 laureatów ogólnopolskiego konkursu w ramach akcji „Zależy

mi”. Konkurs polegał na opisaniu działań możliwych dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu ludzi

dobrej woli. Chodziło o pokazanie zwykłych ludzi, którym zależy, aby jak najwięcej dobra działo się

dookoła. Marta Godzisz - założycielka fundacji opisała jak wiele dobra dzieje się dzięki sile

wolontariuszy, którzy poza codzienną pracą zawodową znajdują czas na systematyczne dzielenie się

swoimi talentami z podopiecznymi fundacji.

9. Wolontariat naszych podopiecznych podczas VIII Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad

Specjalnych.

Grupa 22 podopiecznych naszej fundacji w wieku 13-18 lat była wolontariuszami podczas VIII

Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych. Olimpiada sportowa dla dzieci i młodzieży

niepełnosprawnej intelektualnie odbywała się na sportowych obiektach Warszawy w dniach 7-10

czerwca 2006 roku. Nasi podopieczni byli odpowiedzialni za wyżywienie wszystkich osób biorących

udział w tym wydarzeniu. Tworzyli bardzo sprawnie działającą grupę odpowiedzialną za wydawanie

ponad 2 tysięcy posiłków. Radzili sobie doskonale, o czym świadczą liczne pochwały.

10.  Spotkanie integracyjne wolontariuszy i przyjaciół fundacji.

10 czerwca zaprosiliśmy wszystkich naszych wolontariuszy i przyjaciół na wspólne biesiadowanie

przy ognisku do siedliska „Godzioland” znajdującego się we wsi Secymin Nowy. Realizacja tak

różnorodnych projektów fundacji bez pomocy wielu życzliwych osób nie byłaby możliwa.

Chcieliśmy, aby nasi przyjaciele mieli okazje się nawzajem poznać. Spotkanie miało charakter

luźnych rozmów i spacerów      po przepięknych okolicach. Nie zapomnieliśmy o rozrywce

sportowej w formie huśtawki na głębokim jeziorem☺.

11.  Otwarcie Klubu Młodzieżowego „Moje miejsce w Dobrem”.



W czwartek 3 sierpnia 2006 roku w Dobrem koło Mińska Mazowieckiego została otwarta

Klubokawiarnia dla młodzieży w pomieszczeniu obok Ochotniczej Straży Pożarnej w budynku

Gminnego Ośrodka Kultury. Powstanie Klubu jest zasługą grupy liderów młodzieżowych

działających jako grupa nieformalna pod nazwą „Grupa Dziewczyn Anonimowych + On”. Nasza

fundacja zachęciła młodzież do działania na rzecz społeczności lokalnej podczas szkolenia

zorganizowanego w miejscowej bibliotece 11 marca br. Pokazaliśmy możliwości finansowania

takich inicjatyw i zmotywowaliśmy do „wzięcia spraw w swoje ręce”. Na konkretne efekty

młodzieńczego zapału nie trzeba było długo czekać. W kwietniu ekipa pod wodzą Julity Pawińskiej

stworzyła projekt i złożyła do Konkursu grantowego Fundacji J&S Pro Bono Poloniae. W maju

projekt z Dobrego został nagrodzony kwotą 7 tysięcy złotych. To olbrzymie wyróżnienie, gdyż do

konkursu zgłoszono aż 457 projektów a nagrodzono jedynie 25. Dodatkowo nasi przyjaciele ze

Szwajcarii zdecydowali się przekazać 2 zestawy komputerowe do Klubokawiarni „Moje miejsce w

Dobrem”.

12.  Uczestnictwo w I Międzynarodowej  Szkole Letniej Programu „The International Award for

Young People”.

Z inicjatywy Klausa Vogla (Koordynatora Das Internationale Jugendprogramm w Niemczech) w

dniach 18-24 sierpnia 2006 w Osterburken odbyła się I Międzynarodowa Szkoła Letnia „1st

International Award Summer School”. Zajęcia prowadzone przez Katharine Kleiner, Reinera

Schmida i Klausa Vogla, uporządkowane w trzech grupach tematycznych, miały służyć

przygotowaniu liderów i koordynatorów do pracy z młodzieżą w ramach programu „The

International Award for Young People”. Mimo licznych zajęć, uczestnicy mieli możliwość odbycia

wędrówki śladami romańskimi po regionie Neckar-Odenwald oraz spotkania się z burmistrzem

Osterburken - Jürgenem Galmem. W Letniej Szkole, obok przedstawicieli z Niemiec i z Czech,

wzięli udział członkowie Zarządu naszej Fundacji: Ewa Dąbrowa, Iwona Krajewska i Marta

Godzisz. Mamy nadzieję, że spotkanie to zaowocuje wymianą młodzieży oraz organizacją

wspólnych przedsięwzięć w ramach programu Award.

13.  Promocja programu „The International Award for Young People” w województwie

mazowieckim.

W piątek 13 października 2006 roku odbyło się spotkanie z młodzieżą i pracownikami Domu

Kultury w Makowie Mazowieckim. Zostaliśmy tam bardzo ciepło przyjęci. Przedstawiciele naszej

fundacji zaprezentowali ideę i zasady programu „The International Award for Young People”.

Spotkało się to z dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży. Młodzi ludzie z Makowa mieli



wiele pytań dotyczących programu i nie mogli się doczekać chwili formalnego przystąpienia do

niego poprzez wypełnienie deklaracji uczestnictwa. My z kolei mieliśmy szansę dowiedzieć się o ich

wcześniejszych działaniach, zainteresowaniach i sukcesach. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego

spotkania i mamy nadzieję, że zaowocuje ono długofalową współpracą.

14.  Współpraca z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 2 przy ul. Brożka w Warszawie.

Od 15 października 2006 roku wolontariusze naszej fundacji prowadzą zajęcia pozalekcyjne

dla podopiecznych ośrodka. Wszyscy chętni mogą uczyć się systematycznie angielskiego i

francuskiego oraz uczestniczyć w treningach piłki nożnej i karate. Bez zaangażowania naszych

wolontariuszy-profesjonalistów nie byłoby to możliwe. Są to osoby z doskonałą praktyczną

znajomością języków obcych: angielski, francuski;  trener Klubu CWKS Legia i Mistrz Karate.

15.  Przygotowanie materiałów promocyjnych dla programu „The International Award for Young

People”.

Dzięki społecznemu zaangażowaniu tłumaczki-Pani Marii Bogobowicz i wolontariuszy językowych

naszej fundacji oraz osób zajmujących się korektą redakcyjną tekstów przygotowaliśmy polską

wersję „The Record book”. W Polsce nazwaliśmy ten dokument „Paszport Osiągnięć”. Ten

dokument gwarantuje młodym ludziom z Polski uczestnictwo w programie „The International

Award for Young People” zgodne ze standardami obowiązującymi w 117 krajach świata, gdzie

aktualnie realizowany jest program.


