
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2004 z działalności  Fundacji 

Wspierania Rozwoju Ruchowego „Pomóż nam chodzić” 

 

 

Praca Fundacji w roku 2004 obejmowała zarówno systematycznie realizowane cele 

przez okres całego roku, a także jednorazowe zadania.  Cała działalność fundacji 

prowadzona jest charytatywnie.  

 

 W roku 2004 praca fundacji obejmowała: 

1. Działanie wolontariatu studenckiego  

Na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu działa w ramach naszej fundacji wolontariat 

studencki. Studenci wolontariusze pełnili rolę opiekunów dzieci niepełnosprawnych podczas 

imprez szkolnych (akademie, zabawy szkolne, festyny) oraz podczas wycieczek szkolnych i 

w czasie trwania „zielonej szkoły”. Pomagali dzieciom niepełnosprawnym w odrabianiu 

zadań domowych i ćwiczeniach rehabilitacyjnych zarówno na terenie szkoły jak i czasie 

wolnym od zajęć. 

 

2. Współpracę ze świetlicą socjoterapeutyczną w Zespole Szkół z Oddziałami 

Integracyjnymi Nr 1 w Poznaniu , Osiedle Stare Żegrze 1 

W ramach współpracy ze świetlicą socjoterapeutyczną aktywnie wspieraliśmy jej pracę przez 

cały 2004 rok. Organizowaliśmy dla dzieci pomoc w postaci przyborów szkolnych, 

materiałów biurowych i zabawek, a także nasi wolontariusze uczestniczyli systematycznie w 

zajęciach świetlicowych pomagając niepełnosprawnym dzieciom. 

 

3. Bezpłatną  rehabilitację dla dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym 

Realizując powyższe zadanie zapewniliśmy bezpłatną, kompleksową rehabilitację dzieciom z 

dziecięcym porażeniem mózgowym. Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne obejmowały 

czworo dzieci, odbywały się one systematycznie (raz w tygodniu dla każdego dziecka 90 

minut) przez cały rok.  Ćwiczenia prowadził mgr rehabilitacji Aleksander Dziel oraz 

masażysta pan Bogdan Bratka. 

 

4. Bezpłatną pomoc logopedyczną 

Przez cały rok współpracowała z naszą fundacją pani mgr Barbara Karczmarek, 

doświadczony logopeda. Bezpłatnie konsultowała, a także prowadziła systematyczne zajęcia 

logopedyczne ze skierowanymi przez fundację niepełnosprawnymi dziećmi i studentami. 



 

  W roku 2004 zorganizowaliśmy konferencję dla rodziców dzieci niepełnosprawnych 

na temat: „Rola rodziców w edukacji i rehabilitacji dzieci z dziecięcym porażeniem 

mózgowym lub dystonią mięśniową”. Konferencja ta odbyła się w dniach 24 i 25 stycznia 

2004 roku w Garbiczu 

W roku 2004  fundacja nasza uczestniczyła  aktywnie w Ogólnopolskim Dniu 

Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych, który odbył się 20 listopada. 

 

 


