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SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI 

CELÓW STATUTOWYCH  FUNDACJI ZA ROK 2017 

W 2017 roku Fundacja  „Fundacja Kochaj Mnie… Po Prostu” realizując swoje cele statutowe skupiła 

uwagę na następujące działania na promocję i szkolenia: 

• Fundacja wielokrotnie  pojawiała się w mediach. Wystąpiliśmy w następujących programach: 

TVP3 Kielce, TVP 2 „Magazyn Ekspresu Reporterów”, TVN "Dzień Dobry TVN", Radio Kielce, Radio Em 

Kielce  

• Były liczne artykuły w prasie: „Echo dnia”, "TINA"  

• Prowadziliśmy grupy wsparcia dla wcześniaków oraz dzieci z Zespołem Downa, 

• Przez cały 2017 rok  odbywały się grupy wsparcia dla rodziców wcześniaków , 

• Od marca do listopada 2017 roku prowadziłyśmy działania edukacyjne na rzecz zapobiegania 

chorobom cywilizacyjnym pod tytułem "Poziom sprawności i umiejętności ruchowych dzieci w wieku 

3-5 lat w kontekście uwarunkowań zdrowia populacji". 

• 4 stycznia 2017 Prezes Fundacji Aleksandra Gładyś-Jakubczyk dostała nominację w plebiscycie 

Echa Dnia "Człowiek roku 2016 

31 stycznia 2017 roku Fundacja gościła w programie "Magazyn Expres Reporterów" w TVP 2 

•  4 marca 2017 odbyła się sportowy maraton "Pomoc mierzona fitnessem razem dla Fundacji 

Kochaj Mnie... Po Prostu" 
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•  21 marca 2017 roku z okazji obchodów Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa w 

Kieleckim Centrum Kultury odbył się spektakl "Moja sprawa" , który przedstawił dla Kieleckiej 

publiczności "Teatr Społeczny Biuro Rzeczy Osobistych". 

• 25 marca 2017 roku Fundacja brała udział w obchodach Światowego Dnia Osób z Zespołem 

Downa, który odbył się w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym w Polanice. Prezes Fundacji 

Aleksandra Gładyś-Jakubczyk podczas prelekcji opowiadała o poczuciu własnej wartości w rodzinie z 

dzieckiem z Zespołem Downa.  

• 1 kwietnia odbył się kurs Makatonu zorganizowany przez Fundację dla rodziców dzieci z 

Zespołem Downa  

• 4 kwietnia 2017 roku Fundacja gościła w porannym programie "Dzień dobry TVN" 

• 22 kwietna 2017 roku odbyła się sesja zdjęciowa z ambasadorem Fundacji Grzegorzem 

Takczykiem. Sesję charytatywnie wykonała Anna Łosak.  

•  20 maja 2017 roku w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudzkiego w Kielcach odbył 

się charytatywny koncert pianistyczny Maksyma Rzemińskiego "Gramy dla Adasia" podczas koncertu 

zebrałyśmy 20 500,00zł 

• 15 sierpnia 2017 roku odbyła się sesja zdjęciowa z nowym ambasadorem Fundacji Łukaszem 

Kadziewiczem. Sesje charytatywnie wykonała Anna Łosak. 

• 16 września 2017 roku odbył się III BingoSpa Wielki Charytatywny Maraton Zumby w Kielcach 

. Podczas maratonu zebrałyśmy 2550 zł . Zebrane pieniądze zostały przekazane w całości na 

Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 27 w Kielcach 

•  14 października fundacja wzięła udział w obchodach Światowego Dnia Osób z Mózgowym 

Porażeniem Dziecięcym, które odbyły się w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym w Polanice. 

Prelekcję na temat życia z dzieckiem niepełnosprawym wygłosiła wiceprezes fundacji Karina 

Zaczkowska  

• 17-19 listopada 2017 roku odbyła się II edycja Bałtowskiej Akademii Kobiet jedną z 

prelegentek była prezes fundacji Aleksandra Gładyś-Jakubczyk 

•  

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 2017 roku zarząd Fundacji podjął jedną 

uchwałę. 


