Sprawozdanie merytoryczne za rok 2009 z działalności Fundacji
Wspierania Rozwoju Ruchowego „Pomóż nam chodzić”
Praca Fundacji w roku 2009 obejmowała zarówno systematycznie realizowane cele
przez okres całego roku, a także zadania jednorazowe. Cała działalność fundacji
prowadzona jest charytatywnie.
W roku 2009 praca fundacji obejmowała:
1. Działanie wolontariatu studenckiego i uczniowskiego
Na Wydziale Chemii, na Wydziale Historii i Nauk Społecznych UAM w Poznaniu i w
Liceum Ogólnokształcącym w Krzesinach (opiekę nad wolontariatem sprawuje tam
nauczycielka chemii pani mgr Bożena Balwińska) działa w ramach naszej fundacji
wolontariat. Praca uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Krzesinach jest niezwykle cenna
zwłaszcza w kontaktach z dziećmi w wieku gimnazjalnym. Mała różnica wieku pomiędzy
podopiecznymi i wolontariuszami pozwala na szybkie nawiązanie kontaktów i przyjaźni. W
roku 2008 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. Od roku 2005 wolontariusze obejmują dzieci opieką kompleksową. Opiekunowie (po
kilku studentów dla każdego dziecka) uczestniczą w rehabilitacji i edukacji dzieci, a
uczniowie spędzają z dziećmi ich czas wolny.

2. Bezpłatną rehabilitację dla dzieci i młodzieży z dziecięcym porażeniem mózgowym
Jak każdego poprzedniego roku od początku naszej działalności tak i w roku 2009
prowadziliśmy bezpłatną, kompleksową rehabilitację dla dzieci z dziecięcym porażeniem
mózgowym. Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne obejmowały kilkoro dzieci i odbywały się
systematycznie przez cały rok. Zajęcia prowadzą doświadczeni w wieloletniej pracy z
dziećmi z dziecięcym porażeniem mózgowym: pani dr rehabilitacji Kazimiera Małolepsza,
masażysta i bioenergoterapeuta pan Bogdan Bratka oraz pani dr Rimma Nosowa, rehabilitant
z Rosji.

3.Bezpłatną pomoc w nauce
Od dwóch lat współpracuje z nami pani dr Mirosława Szubertowicz, pani

mgr

Małgorzata Dybza, pani dr Justyna Werner, pani mgr Bożena Balwińska, a od kilku lat pan

mgr Kamil Basiński. Są to pracownicy Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i
nauczyciele z poznańskich liceów, którzy pracują z naszymi dziećmi. Szczególnie ważna jest
dla nas udzielana przez nich pomoc w nauce języków obcych, matematyki i chemii.

4. Bezpłatną pomoc logopedyczna
Od początku istnienia naszej fundacji współpracuje z nami pani mgr Barbara
Karczmarek, doświadczony logopeda. Przez cały kolejny rok bezpłatnie konsultowała, a także
prowadziła

systematyczne

zajęcia

logopedyczne

ze

skierowanymi

przez

fundację

niepełnosprawnymi dziećmi i studentami.

5. Program „Wrzesień – nowy rok szkolny”
Analogicznie do lat poprzednich, w ramach tego programu wyposażyliśmy w
komplety nowych podręczników i innych pomocy szkolnych dzieci cierpiące na porażenie
mózgowe i uczęszczające do szkoły.

6. Współpracę z Katolickim Stowarzyszeniem „Wesołe Misie” w Skokach
W ramach współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem „Wesołe Misie” w Skokach, z
okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt Wielkanocnych wszystkie dzieci otrzymały
sfinansowane przez nas paczki.

7. Bezpłatną pomoc prawną
Jak każdego roku, także w 2009, w ramach współpracy naszej fundacji z Kancelarią
Prawną Grzybkowski & Guzek, Poznań ul. Dominikańska 3, bezpłatnej pomocy prawnej
udzielał osobom skierowanym przez fundacje, pan mecenas Tomasz Grzybkowski.

8. Współpraca z informatykami
W roku 2008 kontynuowaliśmy rozpoczętą w ubiegłym roku współpracę z
informatykami: panem Jarosławem Fluderskim i panem Michałem Ruszczyńskim. Nasi
informatycy doradzają i pomagają przy zakupie sprzętu komputerowego, a także usuwają
wszelkie usterki w komputerach naszych podopiecznych. Ich pomoc jest dla nas szczególnie
cenna, gdyż dla większości naszych dzieci komputer to podstawowa pomoc w procesie
edukacyjnym.

9.Organizację turnusu rehabilitacyjno szkoleniowego
W roku 2009, w terminie 31 lipiec – 14 sierpień 2009, po raz drugi zorganizowaliśmy
dwutygodniowy turnus rehabilitacyjno szkoleniowy dla dzieci z dziecięcym porażeniem
mózgowym. Tym razem był to „Turnus rehabilitacyjno – szkoleniowy:„Problemy
kształtowania i modyfikacji osobowości dzieci z porażeniem mózgowym lub dystonią
mięśniową poprzez zajęcia rehabilitacyjno usprawniające i edukacyjne”. Turnus nasz
zasadniczo różnił się od organizowanych i proponowanych przez różne ośrodki zajęć
rehabilitacyjnych. Uważamy, że najlepszym rehabilitantem dziecka jest rodzic, opiekun lub
rodzeństwo. W naszym turnusie uczestniczyły całe rodziny. Każdego dnia w godzinach od
8.30 do 13.00 dzieci odbywały indywidualne zajęcia rehabilitacyjne (ćwiczenia, masaż,
fizjoterapia), a także ćwiczenia z rodzicami pod kierunkiem rehabilitanta. Uczestnicy turnusu
mogli w godzinach popołudniowych, w nieograniczonym wymiarze czasowym korzystać z
ćwiczeń w wodzie (zajęcia na pływalni z instruktorem). Wszyscy uczestniczyli w czterech
atrakcyjnych wycieczkach, ogniskach, spacerach, plażowaniu i wyjściach do kawiarni.
Organizowaliśmy także wykłady i zajęcia warsztatowe na temat: :„Problemy kształtowania i
modyfikacji osobowości dzieci z porażeniem mózgowym lub dystonią mięśniową poprzez
zajęcia rehabilitacyjno usprawniające i edukacyjne”. Ta forma zajęć kierowana była dla
wszystkich chętnych - także spoza turnusu.. Zainteresowanie tą formą zajęć przerosło nasze
oczekiwania.
10. Wyjazd wigilijny
Po raz pierwszy zorganizowaliśmy „Wyjazd Wigilijny” dla naszych dzieci (28 – 29
grudzień 2009). Spędziliśmy dwa dni w ośrodku Wielsplin w Wągrowcu. Program obejmował
zajęcia rehabilitacyjne i spotkanie z psychologiem (indywidualne ćwiczenia dla każdego
dziecka), zajęcia na basenie, spacery oraz wspólną wigilię.

