OSIĄGNIĘCIA FUNDACJI „DZIECIĘCE MARZENIA”
w okresie swojego istnienia.
1. Nieprzerwane istnienie od 1994 r.
2. Organizacja pobytu w Polsce 30 Irackich dzieci z sierocińców w Al. Hilli.
-

pobyt trwał 2 tygodnie

-

dzieciom zapewniono spokojne wakacje w Bielsku-Białej. Ponadto dzieci zwiedziły: Kraków,
Zakopane, Wieliczkę, Chorzów, Wadowice oraz Warszawę, gdzie zostały przyjęte przez
Premiera RP i kierownictwo MON.

3. Ponad 10 letnie, nieodpłatne prowadzenie Środowiskowych Placówek Integracyjnych:
-

Środowiskowa Świetlica Integracyjna

-

Pracownia Informatyczna

do których uczęszcza każdego roku ok. 70 podopiecznych – dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
oraz z rodzin ubogich i patologicznych.
4. Od 2001 r., coroczne organizowanie nieodpłatnego – letniego i zimowego wypoczynku (dla ok. 200
dzieci z rodzin najuboższych).
5. Od 1994 r., organizowanie masowych imprez okolicznościowych dla dzieci z Bielska-Białej i okolic
(Dzień Dziecka, Mikołaj, imprezy sportowe itp.), w których brało czynny udział – średnio ok. 2.500
uczestników.
6. W 2003 r., wspólnie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy i PCK zdobyliśmy pompy insulinowe
dla najmłodszych mieszkańców Podbeskidzia.
7. W 2004 r., z Fundacją Pani Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier” wspólnie
zorganizowaliśmy wypoczynek dzieci-sierot, żołnierzy i policjantów, których ojcowie zginęli na
misjach poza granicami Polski .
8. Wspólnie – z Fundacją Pani Anny Dymnej „Nie jesteś sam”, zbudowaliśmy windy zewnętrzne dla
dzieci niepełnosprawnych w ich domach.
9. Zorganizowaliśmy zbiórki pieniężne na zabiegi i operacje medyczne – ratujące dzieciom życie –
zafundowaliśmy leczenie ok. 50 dzieciom.
10. Zorganizowaliśmy zbiórki pieniężne na zakup sprzętu rehabilitacyjnego (protezy, wózki inwalidzkie
itp.), dla ok.100 osób.
11. Wspomagamy oświatowych placówek integracyjnych jak Przedszkola, Szkoły o charakterze
integracyjnym, Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze, Domy Dziecka, Domy Samotnej Matki.
Przekazujemy darowizny rzeczowe, sprzęty, wspólnie organizujemy imprezy okolicznościowe.
12. Od 2001 r. corocznie organizujemy wyprawki szkolne dla dzieci z rodzin najuboższych (tornistry,
zeszyty, farby, kredki itp.). Skorzystało z tego ok. 150 dzieci.

13. Udzielamy pomocy finansowej i rzeczowej dzieciom i młodzieży z rodzin najuboższych (odzież,
obuwie, art. żywnościowe). Rocznie z tej formy pomocy korzysta ponad 500 podopiecznych.
14. Podobne działania realizuje niezależna filia naszej fundacji w Łodzi.
15. Staramy się wspomagać bezrobotnych poprzez zatrudnianie ich, w naszej fundacji.
16. Udzielamy również pomocy rzeczowej w przypadku klęsk żywiołowych (powodzie, pożary).
W czasie wielkiej powodzi pomogliśmy m.in. mieszkańcom Gdańska i Małopolski.
17. Współpracujemy z innymi Organizacjami Pozarządowymi o podobnym profilu działania
(organizowanie wspólnych imprez dla dzieci i młodzieży):
-

Ruch przeciw Bezradności Społecznej (Patronat prof. A. Zoll)

-

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

-

Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier”

-

Fundacja Anny Dymnej „Nie jesteś sam”

-

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”

-

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „ADA”

-

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

-

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PORT”

-

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „RAZEM”

-

Stowarzyszenie Inwalidów Wzroku „SMREK”

