
Podsumowanie działań 
z darowizn inwestorów



„Jesteśmy blisko naszych podopiecznych, wspierając ich  
w pokonywaniu barier i dając im nadzieję na lepsze życie.”



Fundacja w swoich działaniach kieruje się:

OdpOwiedzialnOścią – dobro podopiecznych jest najważniejsze  
  
zaangażOwaniem – indywidualne podejście do każdego podopiecznego oraz 
wyszukiwanie najbardziej dostosowanych form pomocy

empatią – zrozumienie sytuacji osób chorych i wychodzenie im naprzeciw
    
wiarygOdnOścią – przejrzystość działań Fundacji

OtwartOścią –  podejmowanie się najtrudniejszych wyzwań



Fundacja prowadzi wiele równoległych działań –
bo potrzeby są ogromne.





dzięki darowiznom, Fundacja pomogła 68 benecjentom – neuromocnYm. 

wolontariusze towarzyszą im w ich codziennych zmaganiach z chorobą.
potrzebują środków na rehabilitację, leki, turnusy lecznicze, zajęcia terapeutyczne, 
specjalistyczne zabiegi i sprzęt poprawiający im jakość życia.

oto niektórzy z podopiecznych Fundacji:



andrzej wszędYbYł

na stałe mieszka w Jędrzejowie. w 2005 roku doznał urazu kręgosłupa i od tego czasu porusza się na 
wózku inwalidzkim. mąż i ojciec dwójki dzieci, który nie poddaje się chorobie. pomimo ograniczeń 
ruchowych prowadzi aktywny tryb życia, którego niejedna zdrowa osoba mogłaby mu pozazdrościć.



miLena LipczYŃska

milenka jest dzieckiem leżącym. nie potrafi samodzielnie chodzić ani siedzieć. wymaga 
pomocy wielu specjalistów - neurologa, audiologa, gastroenterologa, alergologa, ortopedy, 
okulisty, logopedy. niezbędna jest jej codzienna rehabilitacja.

dziewczynka cierpi m.in. na niedowład lewostronny, zespół zaburzeń ośrodkowej koordynacji 
nerwowej, opóźnienie rozwoju psychoruchowego i zanik nerwu wzrokowego.



paweł i marek piechnik

dziewięcioletni bliźniacy od urodzenia są niepełnosprawni. cierpią na szereg schorzeń 
utrudniających im codzienne życie. Obaj chłopcy chorują na rozszczep kręgosłupa 
uniemożliwiający im chodzenie, wodogłowie oraz padaczkę. dodatkowo paweł ma orzeczone 
upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Bracia mają problem z opuszczaniem mieszkania 
dlatego też niezbędny jest dla nich zakup chodzika oraz wybudowanie podjazdu.



adrian buch

adrian urodził się z wodogłowiem oraz padaczką. to jednak nie koniec diagnoz, 
które w późniejszym czasie postawili lekarze. 
U chłopca stwierdzono jeszcze:
mózgowe porażenie dziecięce, głuchotę obustronną, słabowzroczność i autyzm
mimo tych wszystkich dolegliwości adrian pozostaje pełnym optymizmu nastolatkiem.



ewa bednarska

ewa choruje na dziecięce porażenie mózgowe. ma problemy z chodzeniem, porusza się przy 
pomocy balkonika. Jest bardzo otwartą i miłą osobą. Bardzo lubi się uczyć. marzy żeby pójść na 
studia o kierunku administracja. nauka to jedna z jej pasji. Od wielu lat szlifuje język angielski.
rehabilitacja to dla niej szansa na samodzielność i lepsze życie.



zuzanna oLek

zuzia ma 4 latka, cierpi z powodu padaczki, ma wiotkość mięśni, zaburzenia mowy, schorzenia 
neurologiczne, oraz autyzm dziecięcy.  pojawiły się  problemy emocjonalno-psychiczne. 
dziewczynka zaczęła zamykać się w sobie i przestała mówić. żadne publiczne przedszkole nie 
chciało przyjąć zuzi. miejsce udało znaleźć się w prywatnej placówce. Odkąd dziewczynka zaczęła 
uczęszczać do przedszkola, nastąpił przełom. Otworzyła się, jest śmielsza i zaczęła zawierać 
pierwsze przyjaźnie. dzięki takiej integracji ma szansę by w przyszłości stać się samodzielna.



michał i piotr czarneccY

tworzą wyjątkowy duet. Bracia od urodzenia cierpią na zanik mięśni werdninga-Hoffmana. 
postępujące schorzenie nie powstrzymało ich przed skończeniem studiów a także 
odnoszeniem sukcesów sportowych. piotr może pochwalić się tytułem księgowego; jest też 
utalentowanym szachowym graczem. michał również ma analityczny umysł – skończył 
studia matematyczno-przyrodnicze i podobnie jak brat, stara się doświadczać pełni życia…



Fundacja organizuje charytatywne maratonY zumbY, aby 
wesprzeć podopiecznych. do tej pory udało się przeprowadzić 
5 maratonów, w których wzięło udział ponad 800 uczestników.



domy pełne Śmiechu



Kampanią domY pełne Śmiechu 
objęto 40 pLacówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie całej polski 

- co wywołało uśmiech na twarzach ponad 1000 ich wYchowanków



doFinansowanie 14 wYcieczek 

wyjazd na ferie zimowe dzieci z pOw w Kwidzyniu



na feriach w zakopanem





dzieci z domu dziecka „zakątek” w Katowicach na wycieczce w wiśle



dzieci z Ośrodka profilaktyki i rozwiązywania problemów Uzależnień 
w inowrocławiu pojechały na tygodniowe kolonie do Oćwieki, gdzie jeździły na kucykach, 
paliły ognisko,  strzelały z łuku i kuszy oraz odwiedziły dinopark



dzieciaki z powiatowego domu dzieci w Szczutowie 
spędziły dzień w energylandii



ponad 400 wYchowanków placówek Opiekuńczo wychowawczych  
otrzYmało artYkułY pierwszej potrzebY: pościel, obuwie, ubrania



Łódzki dom dziecka nr 3 „Słoneczna polana”



Łódzki dom dziecka nr 3 „Słoneczna polana” placówka Opiekunczo wychowawcza w Sosnowcu



dom dziecka iskierka w chojnicach placówka Socjalizacyjna w polkowicach



placówka Opiekunczo-wychowawcza w żywcu



67 wYchowanków otrzYmało sprzęt sportowY, 
aby móc realizować swoje sportowe pasje



placówka Opiekuńczo wychowawcza „przystań” w dąbrowie górniczej



Fundacja doposażyła placówki w potrzebie  - zpOw w świdnicy otrzymał pralkę i suszarkę



Spełnione zostało marzenie placówki z zawiercia – budowa siłowni „pod chmurką”



dzięki pracy Fundacji zbudowana została saLa doŚwiadczania Świata 
dla tyskiej świetlicy dziennego pobytu osób z niepełnosprawnością umysłową. 

przestrzeń do pracy terapeutycznej nad przełamywaniem barier lęku, 
wyciszeniem i stymulacją zmysłów u pensjonariuszy.







wYremontowano i wYposażono pomieszczenia placówki 
Opiekuńczo-wychowawczej w Sosnowcu. remont pokoju dziennego, 

dwóch łazienek i korYtarza sprawił, że wychowankowie zyskali 
lepsze warunki mieszkania i wypoczynku





Klub Sportowy Soła

„Zadaniem naszego klubu jest aktywizacja sportowa 
najmłodszego pokolenia i przekazywanie im wartości fair play, 

nie tylko w rozgrywkach sportowych”.



soła to kLub sportowY z prawie 100 Letnią tradYcją. 
Swoją działalność rozpoczął w 1919 roku. 

w klubie gra ponad 250 zawodników – 
od 6 letnich przedszkolaków, po pełnoletnich juniorów. 



budowa trzech boisk treningowych



sztuczne boisko treningowe

zagospodarowanie terenu o pOwierzcHni 5940 m2.

Sztuczne boisko to główne miejsce treningowe 
dla wszystkich zawodników KlUBU SpOrtOwegO SOŁa 
oraz miejsce spotkań meczowych  najmłodszych zawodników.



trawiaste boisko treningowe

zagospodarowanie terenu o pOwierzcHni 2475 m2.

Boisko trawiaste do treningów najmłodszych zawodników klubu, dzięki któremu 
rozwijają swoje umiejętności sportowe w profesjonalnych warunkach.



rozpoczęcie budowY dużego boiska trawiastego 

przygOtOwanie terenU O pOwierzcHni 3360 m2.

modernizacja:
• wyrównanie terenU
• wycięcie drzew
• dOStOSOwanie dO pOtrzeB BUdOwy BOiSKa

/ dzięki nowemu boisku zawodnicy będą mogli trenować w KOmFOrtOwycH i BezpiecznycH 
warUnKacH, odwzorowujących grę na pełnowymiarowym, trawiastym boisku meczowym. 

/ realizacja tej inwestycji pozwoli na trzykrotne zwiększenie ilości treningów. 

Fundusze pozyskane z darowizn pozwoliły na modernizację terenu w celu budowy dużego boiska trawiastego. 



na nOwycH BOiSKacH, cOdziennie 
w KlUBie SOŁa trenUJe OKOŁO 250 osób, 
a wśród nicH dzieci, mŁOdzież i dOrOśli. 

tylko w  2017 roku, wypracowano 
25 000 godzin treningowYch

– to 3 razy więcej godzin w porównaniu 
do działalności sprzed inwestycji.



Kiedyś:

Ponad 80 zawodniKów Klubu

teraz:

ponad 250 zawodników kLubu

Kiedyś

teraz



Kiedyś:

oKoło 8 000 wyPracowanych 
godzin treningowych

teraz:

ponad 25 000 wYpracowanYch 
godzin treningowYch

Kiedyś

teraz



Kiedyś

Kiedyś

Jedno boisKo służące do treningów 
oraz rozgryweK meczowych

teraz:

3 boiska treningowe
2 boiska do rozgrYwek meczowYch



boisko meczowe



stała konserwacja płYtY głównej

dzięki funduszom pozyskanym od inwestorów, 
przeprowadzane były stałe działania 
konserwacyjne płyty głównej stadionu, 
pozwalające na rozgrywanie profesjonalnych 
meczy piłkarskich.

w ciągU rOKU wyKOnanO:

• 300 KOSzeń murawy 

• 300 walcOwań murawy 

• 2-KrOtne piaSKOwanie  terenu

• 2-KrOtne peŁne Odżywianie boiska





instaLacja nowoczesnej technoLogii nawadniania murawY

automatyczne natryski murawy utrzymują ją w dobrej kondycji i gotowości do użytku.



modernizacja terenu stadionu



• 60 posadzonych drzew wokół stadionu

• nowoczesne OgrOdzenie wokół stadionu

• nowe tryBUny dla kibiców

• nowe tryBUny dla kibiców drużyny przyjezdnej

działania modernizujące teren stadionu



aktywnoŚć klubu soła



Finansowanie rozgrYwek seniorów i i ii drużYnY 

Każdego roku, w klubie realizowanych jest ponad 170 rOzgryweK seniorów i i ii drużyny, 
zarówno wyjazdowych, jak i stacjonarnych. 



szkoLenia dzieci i młodzieżY

pOnad 150 dzieci, a taKże mŁOdzież 
ma SzanSę trenOwać 4 razy w tygOdniU 
w prOFeSJOnalnycH warUnKacH. 

Fundusze pozyskane od inwestorów pozwalają 
na kontynuację treningów w okresie zimowym 
na wynajętej sali gimnastycznej.



dzieŃ dziecka w kLubie  soła

podczas turnieju z okazji dnia dziecka, rozdanych zostało 150 paczeK prezentOwycH, 
w których znajdowały się produkty żywnościowe, słodycze oraz gadżety klubu.





organizacja mikołajek

podczas turnieju z okazji mikołajek, rozdanych zostało 100 paczeK prezentOwycH, 
w których znajdowały się produkty żywnościowe, słodycze oraz gadżety klubu.





zakup sprzętu sportowego

Fundusze uzyskane od inwestorów pozwoliły na zakup niezbędnego do
 treningów i turniejów sprzętu dla zawodników:

piŁKi – 100 SztUK rOcznie

Sprzęt treningOwy – 200 rOcznie 

UBiór SpOrtOwy – 200 KOmpletów rOcznie

Bieżące zaOpatrzenie medyczne



klub soła w liczbach

mOdernizacJa 11.775 m2 terenU

250 dzieci i dOrOSŁycH trenUJącycH w KlUBie

25.000 gOdzin treningOwycH

170 rOzgryweK rOcznie

500 SztUK zaKUpiOnegO SprzętU SpOrtOwegO rOcznie



dziękujemy wszystkim inwestorom za wsparcie!


