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SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH FUNDACJI ZA ROK 2015

W 2015 roku Fundacja „Fundacja Kochaj Mnie… Po Prostu” realizując swoje cele statutowe skupiła
uwagę na następujące działania:


Promocję- akcją promującą była sesja zdjęciowa „Tak nas widzą, tacy jesteśmy” matek oraz
ojców ze swoimi niepełnosprawnymi dziećmi. Zdjęcia zostały wydrukowane w formie
plakatu, następnie zostały rozwieszone w wielu miejscach publicznych województwa
świętokrzyskiego m.in. szpitale, apteki, przychodnie, centra handlowe.



Fundacja wielokrotnie pojawiała się w mediach. Wystąpiliśmy w następujących programach:
TVP3 Kielce, TVP 2 „Ekspres reporterów”



Prasa: „Echo dnia”, „Gazeta Wyborcza Kielce”, „ Zwierciadło”, „Pielgrzym”



Prowadzenie grup wsparcia dla wcześniaków oraz dzieci z Zespołem Downa.



12 kwietnia 2015 roku w udostępnionej przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach sali
konferencyjnej odbyło się spotkanie z neurologopedą mgr. Anetą Iwan. Powodem spotkania
były często zgłaszane na grupach wsparcia problemy żywieniowe, problemy związane z
mową oraz inne dysfunkcję logopedyczne dzieci przedwcześnie urodzonych, dzieci z
porażeniem mózgowym oraz dzieci z Zespołem Downa. Wykład nerologopedyczny dotyczył
przede wszystkim prawidłowego doboru akcesoriów do karmienia, masażu Castillo Moralesa,
prawidłowego karmienia, rozszczepu podniebienia oraz wędzidełek u dzieci. Na spotkanie
przybyło ponad 30 rodzin wraz ze swoimi pociechami. W czasie spotkania Rodzice wraz z

Dziećmi wysłuchali prezentacji, a następnie mieli możliwość skorzystania z osobistej
konsultacji u pani neurologopedy. Spotkanie oraz konsultację były bezpłatne.


12 września 2015 roku w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kielcach odbył się „BingoSpa
Wielki Charytatywny Maraton Zumby” organizowany przez „Fundację Kochaj Mnie...Po
Prostu”. Gościliśmy instruktorów z całej Polski. Warunkiem wstępu na maraton była
symboliczna wpłata 20 zł. Impreza odbyła się pod patronatem: Prezydenta Miasta Kielce, TVP
KIELCE, Echo Dnia. Liczba aktywie uczestniczących osób w maratonie wyniosła 124. Po
komisyjnym otwarciu puszek z „Bingospa Wielkiego Charytatywnego Maratonu Zumba
Fitness Kielce” i podliczeniu wszystkich zebranych pieniędzy, otrzymaliśmy kwotę 3066 zł.
Dochód z maratonu został przeznaczony na wyposażenie Ośrodka Wczesnej Interwencji w
Kielcach.



13 grudnia 2015 roku w Kieleckim Centrum Kultury odbyła się konferencja żywieniowa "Jedz
zdrowo i rozwijaj się prawidłowo... Po prostu". Dzięki dofinansowaniu jakie otrzymaliśmy z
SiR w Kielcach konferencja mogła się odbyć. Spotkanie było skierowane do rodzin dzieci
przedwcześnie urodzonych oraz dzieci niepełnosprawnych, które zmagają się z problemami
związanymi z odżywianiem. Na spotkaniu rodzice mogli wysłuchać prelekcji przygotowanych
przez 5 wybitnych specjalistów. Po zakończonych prelekcjach rodziny mogły skorzystać z
bezpłatnych konsultacji ze specjalistami z dziedzin żywienia.

Członkowie Rady Fundacji i Zarządu Fundacji pełnią inne obowiązki wynikające z ich pracy
zawodowej, a praca w Fundacji jest misją jaką postawił sobie Zarząd do spełnienia wobec dzieci
niepełnosprawnych, które wymagają specjalnej opieki i troski, z którą nie mogą sobie poradzić
rodzice nie posiadający wiedzy jak wykonywać czynności pielęgnacyjne, wychowawcze i
szkoleniowe, aby ograniczyć do minimum niepełnosprawność dziecka i dostosować go do życia w
społeczeństwie. Zadaniem członków fundacji jest też rozpropagowanie istniejącego w naszym
społeczeństwie problemu nietolerancji i niewiedzy o dzieciach niepełnosprawnych i izolacja tych
dzieci od reszty społeczeństwa . Praca członków fundacji jest społeczna i nikt z tego tytułu nie
pobiera żadnych gratyfikacji. Fundacja nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej i nie
zatrudnia żadnych pracowników . Fundacja nie jest zarejestrowana jako podmiot działalności
pożytku publicznego w myśl art.20 ustawy o działalności pożytku publicznego ( Dz.U.Nr
96,poz.873 z póź.zm.). Fundacja nie prowadzi zbiorów danych osobowych podlegających
obowiązkowi zgłoszenia do rejestracji w GIODO (Dz.U. z 2002 r Nr 101 z póź. Zm.) oraz nie
prowadzi przetwarzania danych osobowych. Fundacja nie prowadzi żadnych transakcji
majątkowych i finansowych. W 2015 roku nie podejmowaliśmy żadnych uchwał.

