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Projekt doﬁnansowany ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018.
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Kampanię Kilometry Dobra 2018
zorganizował zespół Polskiego Instytutu
Filantropii w składzie:
Robert Kawałko – prezes zarządu
Jagoda Leśniewska – manager kampanii
Agata Pasek – graﬁk, operator kamery
Kinga Rząsa – graﬁk

Sztab kampanii Kilometry Dobra 2018
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Artur Falkowski – graﬁk
Marcin Pawlik – specjalista ds. promocji
Andrey Sevostianov – informatyk i webmaster
Pavlo Kmara – administrator serwerów
oraz zespół ds. rekrutacji w składzie:
Jakub Antoniewicz, Weronika Jurczak,
Patrycja Kita, Maria Reczek, Rafał Sawicki.

Księgę Kilometrów Dobra 2018 opracował
zespół w składzie:
Robert Kawałko, Jagoda Leśniewska,
Justyna Dziuba, Artur Falkowski,
Piotr Niemczyk, Sylwia Oszust,
Julia Piwowarczyk, Agnieszka Ogrodnik.

MIEJSCOWOŚCI, KTÓRE
BRAŁY UDZIAŁ W ZBIÓRCE

KILOMETRY DOBRA

ZEBRALIŚMY:

1 295 124,47 zł

to zainicjowana w 2013 roku ogólnopolska
kampania dobroczynna, w której organizacje
zbierają fundusze na swoją działalność i rozwój, wspólnie pozyskując tysiące nowych
darczyńców.

PRZYGOTOWANIA
DO KAMPANII

Dla uczestników prowadzone są szkolenia,
w trakcie których pracownicy Polskiego
Instytutu Filantropii – organizatora Kampanii – dzielą się swoim doświadczeniem,
inicjują integrację i wymianę pomysłów.
Przed startem prowadzone są także rozmowy ze sponsorami, którzy współﬁnansują
nasze działania. Naszym stałym partnerem
jest ﬁrma Samdex, która przekazała nam
w 2018 roku taśmy samoprzylepne o długości 90 tysięcy metrów – to na nich układaliśmy złotówki podczas ﬁnału.
Każda organizacja zgłasza swój cel zbiórki, prowadzonej w ramach „Kilometrów
Dobra”, także w tym zakresie mogąc liczyć
na doradztwo ze strony organizatorów. Cel
może być dowolny - np. remont lub budowa
lokalnego hospicjum, wyposażenie świetlicy,
wybudowanie placu zabaw, ufundowanie
stypendiów dla młodzieży. Jest to zawsze
odpowiedź na jakąś realną potrzebę lub
problem.

Pierwszym etapem przygotowań do Kampanii jest rekrutacja nowych uczestników.
Zgłoszenia przyjmowane są przez cały rok,
a szczególnie intensywnie – na 4 miesiące
przed rozpoczęciem zbiórek.

czyli

2 943
metrów dobra

Partner Kampanii:

5

WSPARCIE W TRAKCIE
KAMPANII

o organizowanych w całej Polsce wydarzeniach. Tylko w 2018 r. na temat Kampanii
ukazało się 2711 publikacji medialnych
o ekwiwalencie reklamowym wynoszącym
1,7 mln złotych. Według raportu Instytutu
Monitorowania Mediów, informacje o „Kilometrach Dobra” dotarły w tym roku do 9,8
mln osób.
Razem z wolontariuszami, pozyskujemy
także ambasadorów kampanii. Naszą akcję
wspierają znani i lubiani aktorzy, muzycy
i sportowcy m.in. Cezary Żak, zespół Perfect,
IRA, Bracia Golec, piłkarze reprezentacji Polski w piłce nożnej, skoczek narciarski Maciej
Kot. „Kilometry Dobra” mają także swój
hymn, który napisany został przez zespół
Skaldowie, a słowa do niego ułożył Aleksander Leszek Moczulski.
Od początku marca do samego Finału, na
stronie internetowej www.kilometrydobra.
pl prowadzony jest w czasie rzeczywistym
ranking miast – na bieżąco dodawana jest
każda wpłata, uiszczana na konto każdego
z uczestników kampanii.

Kampania rusza 1 marca i odtąd, przez 3
miesiące, uczestniczące w kampanii organizacje zbierają pieniądze wszelkimi dogodnymi dla siebie metodami.
Każda z lokalnych organizacji charytatywnych, prowadzących zbiórkę, może liczyć
na wsparcie społeczności i władz lokalnych,
a promocja Kampanii i koordynacja wszystkich działań uczestników prowadzona jest
z jednego miejsca – centrum Krakowa. To
pozwala na zmniejszenie kosztów poszczególnych organizacji, które nie muszą same
zatrudniać graﬁków, webmasterów, zamawiać materiałów promocyjnych itp.
Uczestnicy pozostają w ścisłym kontakcie ze
sztabem w Krakowie przez cały czas trwania
Kampanii; zapewniamy stałe doradztwo
w sprawach fundraisingowych, promocyjnych i organizacyjnych. Pomagamy w awaryjnych sytuacjach, promujemy zaangażowane
w „Kilometry Dobra” miejscowości – także
dbając o dotarcie do mediów z informacjami
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FINAŁ
Finał Kampanii co roku obejmowany jest
patronatem honorowym wojewodów, których województwa mogą się poszczycić tego
ﬁnału organizacją. W roku 2018 pozyskaliśmy patronaty wojewodów: dolnośląskiego,
lubelskiego, małopolskiego, podlaskiego,
śląskiego, świętokrzyskiego.
Finał odbywa się w pierwszy weekend
czerwca i organizowany jest w każdej z miejscowości, biorącej udział w „Kilometrach
Dobra”. Wydarzenie to wpisuje się w program Dnia Dziecka, by poprzez włączenie
się do już przygotowanych imprez lokalnych
zminimalizować koszty logistyczne akcji.
Finałowi w każdej miejscowości towarzyszą
przygotowania do pobicia rekordu Guinnessa – z zebranych środków, uczestnicy
imprezy układają jak najdłuższy ciąg monet
jednozłotowych; łącznie potrzebujemy co
najmniej 75 km (na terenie całej Polski), aby
pobić rekord świata w układaniu szeregu

monet, ustanowiony przez Austriaków
z miejscowości Kirchdorf w roku 2011.
Układanie moment nie jest jedynym punktem programu poszczególnych ﬁnałów; ich
organizatorzy dbają o zapewnienie uczestnikom także innych atrakcji i zabaw – nie tylko
dla dzieci.
Finał Kampanii świętowany jest także
w sztabie w Krakowie, gdzie podsumowujemy działania uczestników z całej Polski.
W 2018 roku organizowaliśmy akcję happeningową ze studentkami Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na
krakowskich Plantach i Rynku pod hasłem
„Zostań Ambasadorem Kilometrów Dobra”.
Wykonywaliśmy zdjęcia w „ramkach społecznościowych” i zgromadziliśmy album
zdjęć z przechodniami, którzy wspierali
naszą akcję. Wspólnie z uczestnikami z Krakowa i zespołem Skaldowie świętowaliśmy
ogólnopolski wynik, czyli: 1 295 124,47 zł.
Wynik zbiórek podajemy co roku w metrach
i w złotówkach, ogłaszamy także, która miejscowość została „Mistrzem Dobroczynności”.

PODSUMOWANIE KAMPANII –
KONFERENCJA
Podsumowanie 5. edycji kampanii „Kilometry Dobra” miało wyjątkową oprawę,
ponieważ odbyło się w trakcie Konferencji
Kilometrów Dobra, będącej zarazem 10.
Konferencją Fundraisingu. W wydarzeniu
tym brało udział 100 uczestników, dla
których zorganizowano szkolenia z zakresu
fundraisingu, PR, promocji, zarządzania

projektami, współpracy z dziennikarzami.
Szkolenia prowadzili także liderzy organizacji, które odniosły największe sukcesy
w tegorocznej kampanii.
Gościem specjalnym konferencji był Piotr
Śliwiński, który w dniu swoich urodzin,
19 maja, zdobył Mount Everest, zanosząc na
szczyt ﬂagę Kilometrów Dobra. Nagrodziliśmy także uczestników, a Caritas Archidiecezji Białostockiej otrzymał statuetkę za

Patronat honorowy:

trzykrotne zdobycie tytułu Mistrza Świata
w Dobroci.
Dzięki naszej kampanii, ludzie stają się hojni
i dzielą się z potrzebującymi tym, co mają.
Dobre i potrzebne lokalne inicjatywy znajdują ﬁnansowanie. Miasta i wsie uczestniczą
w szlachetnej rywalizacji i pokazują się z najlepszej strony. Aktywizują się ludzie dobrej
woli. Powstają setki miejsc dla wolontariuszy, nowe pomysły na dialog z otoczeniem,
partnerstwa organizacji dobroczynnych z ﬁrmami i samorządem. Polska daje przykład
całemu światu w pomaganiu sobie nawzajem
jako organizator jedynej cyklicznej i globalnej kampanii dobroczynnej, do której może
przyłączyć się każda organizacja, by zbierać
pieniądze na swój rozwój. Można więc
powiedzieć, że „Kilometry Dobra” to mistrzostwa świata w czynieniu dobra, a także
spoiwo dla więzi społecznych.
Niniejsza Księga prezentuje uczestników
kampanii „Kilometry Dobra” w roku 2018.
Znaleźć w niej można krótkie opisy działalności poszczególnych organizacji i obranych
przez nie celów zbiórek, wraz z osiągniętymi
wynikami. Przede wszystkim jednak, opisujemy – lub same organizacje opisują – poszczególne działania, podejmowane przez nie dla
wsparcia prowadzonych zbiórek. Wierzymy, że będzie to inspiracją dla przyszłych
uczestników, a także źródłem pomysłów dla
wszystkich aktywnych działaczy trzeciego
sektora w Polsce, którzy chcą angażować
lokalne społeczności do wspólnego zmieniania świata.
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BIAŁYSTOK
CARITAS BIAŁYSTOK
(woj. podlaskie)

ZEBRALIŚMY:

113 441,66 zł

NASZ CEL

O NAS

Wyposażenie pokoi dla dzieci i młodzieży
z Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii
Uzależnień „METANOIA”.

Katolicki Ośrodek „METANOIA” jest jedną
z placówek Caritas Archidiecezji Białostockiej, która już po raz trzeci zbiera fundusze
w kampanii „Kilometry Dobra” na pomoc
osobom uzależnionym; dzieciom i młodzieży.
„METANOIA” to ośrodek terapeutyczny,
w którym prowadzimy leczenie długoterminowe w systemie stacjonarnym dla dzieci
i młodzieży (od 13 do 19 roku życia, z terenu
całej Polski) uzależnionych od narkotyków,
dopalaczy i środków psychoaktywnych.
W ramach pobytu w placówce podopieczni
mają możliwość kontynuowania edukacji.

czyli

2 578,22
metrów dobra

1
MiEjSce
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Pacjenci mogą również korzystać z nieodpłatnej opieki prawnej.
W ośrodku przebywa 30 osób, chłopcy
i dziewczęta. Przez 17 lat działalności prawie
700 pacjentów ukończyło skutecznie terapię
uzależnień. „METANOIA” to jedyna tego
typu placówka w północno – wschodniej Polsce. Leczenie w „METANOI” składa się z terapii indywidualnej i grupowej, trwa 12 miesięcy i przebiega pod okiem 13-osobowego,
profesjonalnego, interdyscyplinarnego
zespołu. Dużym atutem naszego ośrodka
jest jego katolicki charakter, przy równoczesnej otwartości na wszystkich pacjentów,
niezależnie od przekonań religijnych.

1. UCZNIOWIE ZDALI
NAJWAŻNIEJSZY EGZAMIN
Na ponad 300 wpłat w tegorocznej akcji
„Kilometrów Dobra” aż 76 pochodziło
z różnych placówek edukacyjnych na terenie
województwa podlaskiego. Oznacza to, że
dzieci z przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych oraz licealiści zorganizowali ponad
23% wszystkich tegorocznych zbiórek!
Łącznie na konto akcji przekazali w tym roku
ponad 21 000 zł. Najwyższą z kwot – prawie
2000 zł – zebrali uczniowie oraz nauczyciele
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Sióstr
Misjonarek w Białymstoku.

2. MISJA WSCHÓD
Piknik militarny, organizowany w Ogrodniczkach koło Białegostoku, to jedno z najciekawszych w kraju spotkań z militariami
i historią! W ciągu trzech pierwszych dni
czerwca wszyscy chętni mogli zobaczyć pokazy wyposażenia militarnego oraz sprzętu
pancernego. To było spotkanie „ciężkiego
kalibru” - pełne rekonstrukcji i odtwórstwa
historycznego, ciekawych prelekcji i konkursów z nagrodami. Ekipa rekonstrukcyjna
zadbała o mocne wrażenia m.in. przeprowadziła kontrolowane wybuchy i umożliwiła
wejście do prawdziwych czołgów. Każdy
mógł powalczyć w słusznej sprawie i wspomóc akcję „Kilometry Dobra”.

3. AKCJA ZAKOŃCZONA
HAPPY ENDEM

4. BOGACI W MIŁOSIERDZIE
Białostocka Caritas jako katolicka organizacja charytatywna podjęła szeroką
współpracę z licznymi paraﬁami na terenie
województwa podlaskiego, w celu promocji
akcji „Kilometrów Dobra” oraz przeprowadzania zbiórek na ten szczytny cel. W ciągu
zaledwie trzech miesięcy kampanii przeprowadzono aż 52 kwesty przy kościołach,
podczas których zebrano w sumie aż 38 261
złotych, czyli ponad 1/3 wszystkich datków.
Naszym MISTRZEM MIŁOSIERDZIA został
biskup Henryk Ciereszko, który wpłacił na
„Kilometry Dobra” aż 8820 zł.

Podczas wyklejania „dywanów” z monet
jednozłotowych, uczestnicy ﬁnału mieli cały
czas podgląd na aktualne wyniki tegorocznej kampanii. Na stelażach pojawiły się też
wydruki podopiecznych Caritas Archidiecezji Białostockiej. W samym centrum Parku
Planty przygotowano parkiet do tańca, nad
którym zawisło kilkadziesiąt białych lampionów. Na dużych i małych czekała fotobudka,
w której wszyscy chętni mogli przeprowadzić na sobie odważne metamorfozy
wyglądu. W trakcie ﬁnału akcji „Kilometry
Dobra” udało się zebrać rekordową kwotę
w wysokości ponad 4700 złotych.

9

KATOWICE
DOM ANIOŁÓW
STRÓŻÓW

ZEBRALIŚMY:

93 720,00 zł
czyli

2 130,00
metrów dobra

2
MiEjSce
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NASZ CEL

O NAS

Zbiórka środków na wakacyjne wyjazdy
dzieci, a także prowadzenie świetlic i klubów
dla rodzin wykluczonych społecznie
z pogórniczych i pohutniczych dzielnic
w Katowicach, Chorzowie oraz Sosnowcu.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” na Śląsku i w Zagłębiu prowadzi nieodpłatnie 8 świetlic,
terapeutycznych klubów malucha i klubów
rozwoju dzieci i młodzieży, a także programy uliczne i poradnię rodzinną. Codziennie
opiekuje się ok. 130 dziećmi w wieku od 2,5
do 18 lat, a w programach ulicznych dociera

z ofertą nieodpłatnych zajęć i opieki do ok.
600 dzieci rocznie. Poradnia rodzinna wspomaga ok. 80 rodzin. Za pozyskane środki
organizuje również akcje „Lato w mieście”
w ubogich dzielnicach, wyjazdy na obozy
terapeutyczne i rozwojowe, pomoc medyczną, socjalną i edukację. „Dajemy wędkę,
a nie rybę” - to motto, które przyświeca nam
w codziennej pracy.

Szlifujemy nasze „dzieci węgla” tak, by uwierzyły w siebie i stawały się diamentami.

1. NASZE DZIAŁANIA
W ramach „Kilometrów Dobra” Anioły
przeprowadziły akcję „Katowickie Kilometry
Dobra. DLA ODMIANY życia dzieci i młodzieży”. Jej bilans to trzy miesiące działań,
23 wydarzenia i akcje, 87 zaangażowanych
partnerów, 170 wolontariuszy, którzy
stanowili nieocenione wsparcie, ponad
50 materiałów w mediach informujących
o kampanii. Wśród wydarzeń zorganizowane
zostały m.in.: rozpoczynająca kampanię konferencja prasowa z udziałem władz miasta,
loteria fantowa i event otwierający w centrum handlowym Silesia City Center, zbiórka
środków i wyklejanie złotówek podczas
piłkarskich i siatkarskich meczów GKS Katowice, charytatywny turniej piłkarski, aukcja
w Radio Katowice, warsztaty w Supersamie,
kiermasze świąteczne w ﬁrmach i instytucjach, charytatywne warsztaty kulinarne ze
znanymi i lubianymi, kolacja charytatywna,
dzień społeczny połączony z wyklejaniem
złotówek w Nexteer Automotive Poland,
dwie akcje angażujące szkoły i drobnych
lokalnych przedsiębiorców.

2.SZKOLNY MISTRZ
DOBROCI I SZKOLNY MISTRZ
WOLONTARIATU
Zespół Szkół Prywatnych „Szkoła Jak Dom”
to Szkolny Mistrz Dobroci, a Zespół Szkół
Handlowych im. Bolesława Prusa – Szkolny
Mistrz Wolontariatu. To zwycięzcy Szkolnej
Sztafety Kilometrów Dobra, która odbyła się
w ramach „Katowickich Kilometrów Dobra”.
W Aniołowej inicjatywie wzięło udział 16
szkół i przedszkoli z terenu Katowice. I tak
naprawdę, to wszystkie one są zwycięzcami!
Dzięki akcjom zorganizowanym w placówkach, na rzecz stowarzyszenia traﬁło
ponad 3 tys. zł! Nieoceniona była także
pomoc wolontariuszy, których przez trzy
miesiące kampanii zaangażowało się aż ok.
170! Uczniowie, wspólnie z nauczycielami,
organizowali kiermasze, sprzedawali ciasto,
lemoniadę, prowadzili zbiórkę pieniędzy
w klasach podczas spotkania autorskiego,
wyklejali złotówki.

3. LOKALNY MISTRZ DOBROCI

4. KONGRESOWE KILOMETRY
DOBRA

Ponad 8 tys. zł traﬁło do Aniołów dzięki akcji
„Miejsce z Serem” w ramach „Katowickich
Kilometrów Dobra”. Lokalnym Mistrzem
Dobroci został Showroom POSZETKA,
specjalne wyróżnienie otrzymało natomiast
LODOWATO. Dla wspólnej idei udało się
nam zjednoczyć 31 małych przedsiębiorstw
z terenu Katowic. Wszystkie one stworzyły
Miejsca z Sercem i dedykowały akcji „dobrą
rzecz”, decydując się przekazać część ze
swojego zysku na rzecz Aniołów.

Podczas jubileuszowego, dziesiątego Europejskiego Kongresu Gospodarczego, każdy
mógł wspomóc Anioły, “wyjeżdżając” kilometry dobra. Przez trzy dni trwania wydarzenia
183 osoby, które zdecydowały się usiąść
na rowerze stacjonarnym, wykręciły blisko
1074 km! W marynarkach, garniturach,
szpilkach, sukienkach, garsonkach, a nawet - jak prezydent Katowic Marcin Krupa
- z ortezą na nodze. Dzięki akcji Stalexport
Autostrada Małopolska przekazała na rzecz
stowarzyszenia 8 tys. zł.
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OLSZTYN
FUNDACJA
„PRZYSZŁOŚĆ
DLA DZIECI”

ZEBRALIŚMY:

90 028,26 zł
czyli

2 046,10
metrów dobra

3
MiEjSce
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NASZ CEL

O NAS

Leczenie, rehabilitacja oraz zakup sprzętu
medycznego chorym dzieciom z Warmii
i Mazur.

Piętnastoletnia już działalność Fundacji
„Przyszłość dla Dzieci” to indywidualna
pomoc w leczeniu, rehabilitacji oraz zakupie
sprzętu medycznego dla chorych dzieci. Nasi
podopieczni mają kilka tygodni, miesięcy

albo lat, a ich życie naznaczone jest chorobą
i cierpieniem. Rodzice dzieci walczących
z atakującymi je chorobami zrobili już
wszystko, co mogli. Teraz czas na nas i nasze
wsparcie dla nich.

1. BIEG Z NEWSAMI
Organizatorzy olsztyńskiej zbiórki rozpoczęli ją mocną akcją promocyjną. Kilkuosobowe
grupy biegaczy wystartowały z siedziby
Fundacji i z redakcji „Gazety Olsztyńskiej”,
i dostarczyły wszystkim olsztyńskim mediom
informację o początku kampanii.

2. ZAANGAŻOWANIE SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI

3. ZBIÓRKI PRZY ZAKUPACH
I W TAKSÓWKACH

4. SPORTOWA ZABAWA ZA
POMAGANIE

W pomaganie Fundacji zaangażowały się
przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych. Organizowano liczne kiermasze
– ciast, ozdób świątecznych, książek, gier
planszowych. W jednej ze szkół zaaranżowano kawiarenkę, a dochód ze sprzedaży
smakołyków traﬁał do puszek „Kilometrów”.
Taką puszkę można było znaleźć także
w Przyszpitalnym Zespole Placówek Specjalnych Wojewódzkiego Specjalistycznego
Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.

Puszki „Kilometrów Dobra” pojawiły się
na IV Festiwalu Smaków Food Tracków,
towarzyszyły także wolontariuszom, proponującym klientom sklepów „Rast” pomoc
w pakowaniu zakupów. Wozili je ze sobą
również kierowcy Green Taxi; ich klienci
byli SMS-owo informowani o możliwości
wsparcia zbiórki.

Wolontariusze z puszkami czekali na
uczestników organizowanego w Starych
Jabłonkach Dnia Dziecka. Każdy datek
w wysokości minimum 10 zł skutkował
otrzymaniem opaski na nadgarstek, a tym samym – możliwością uczestnictwa w zabawie.
Dla dzieci przygotowano turnieje, wyścigi,
zawody sportowe, czekały także kula wodna
i dmuchany zamek. Sportowy duch imprezy
współgrał z rozgrywanym w tym samym czasie w Starych Jabłonkach ﬁnałem klubowych
mistrzostw Europy w plażowej piłce ręcznej.

5. AURA Z LEJKIEM

6. FINAŁOWY PIKNIK BIEGOWY

Zbiórkę w ramach „Kilometrów Dobra”
ponownie wsparła galeria handlowa Aura
Centrum Olsztyna, w której znalazła się
szczególna skarbonka – „lejek grawitacyjny”.
Ponadto, pod koniec kampanii zorganizowano w galerii wystawę zdjęć podopiecznych
Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”.

Na zakończenie tegorocznej zbiórki, ponownie – jak przed rokiem – zorganizowano
Piknik Rodzinny w Parku Kusocińskiego.
W promocję imprezy zaangażował się nawet
olsztyński Teatr Jaracza, a jej główną atrakcją był charytatywny II Bieg o Złotą Monetę
– na cele zbiórki przeznaczono całość dochodu z opłat startowych uczestników. A tych
było ponad 300!
Trasa biegu dla dorosłych wynosiła 5 km
i odbywała się z pomiarem czasu, przygotowano także, na mniejszych dystansach, biegi
dziecięce, dostosowane do wieku uczestników. Podopiecznych Fundacji wsparł
również siatkarz Paweł Papke, przekazując
na rzecz Fundacji piłkę, podpisaną przez
mistrzów świata z 2014 roku.
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POLSKIE STOWARZYSZENIE
NA RZECZ OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
INTELEKTUALNĄ
W ZAMOŚCIU

ZEBRALIŚMY:

80 635,77 zł
czyli

1 832,63
metrów dobra

4
MiEjSce

14

ZAMOŚĆ

NASZ CEL

O NAS

Zebranie środków na pełne dostosowanie
budynków Stowarzyszenia dla osób
niepełnosprawnych oraz wykonanie
koniecznych remontów. Celem zbiórki
jest również zebranie pieniędzy na
prowadzenie działań w placówkach na
rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
intelektualnie.

Wychowankami Stowarzyszenia są dzieci
i młodzież w wieku od 3 do 25 lat. Realizują
one obowiązek szkolny i nauki w Ośrodku
Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym.

Wśród wychowanków są zarówno osoby
z umiarkowaną, jak i znaczną i głęboką
niepełnosprawnością intelektualną. Wychowankowie, którzy przekroczyli próg pełnoletności, są uczestnikami Warsztatów Terapii
Zajęciowej i Świetlicy Rehabilitacyjnej.

1. SZKOŁY

2.PARAFIE

3. SKLEPY

4. SŁUŻBY MUNDUROWE

W tym roku akcję „Kilometrów Dobra”
wspierało z nami ponad 40 różnych szkół na
terenie całego województwa lubelskiego.
Dzieciaki pokazały, że każda złotówka się
liczy – dosłownie! Dzięki ich zaangażowaniu
w zbiórki, kiermasze oraz loterie fantowe
udało się zebrać prawie 18 500 zł, co daje
prawie 1/4 wszystkich zebranych w tej edycji
pieniędzy!

Wiara czyni cuda! Ze swoją akcją udało nam
się dotrzeć do ponad 25 paraﬁi z naszego
województwa, które hojnie wsparły naszą
inicjatywę. Podczas licznych zbiórek przed
i po nabożeństwach, nasi wolontariusze
zebrali prawie 22 500 zł.

Z pomocą przyszli nam również właściciele
sklepów, którzy udostępnili miejsce przy
ladach na nasze puszki z logotypem „Kilometrów Dobra”. W ten sposób dzięki dobremu
sercu klientów zebraliśmy ponad 3500 zł,
które zostały przekazane na pomoc dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.

Służby mundurowe – to brzmi dumnie!
„Kilometry Dobra” wspierali jak w poprzednich latach nie tylko harcerze z ZHP, ale też
strażacy z PSP oraz wojskowi z Zamościa.
Dzięki ich pomocy, na rzecz naszego koła
zebrano dodatkowo 1000 złotych.

5. FLAGA DO RĘKI I ZŁOTÓWKA
DO NASZEJ PUSZKI

6. POZNAJCIE DRZEWIASTEGO!
Z zamiłowania fotograf i myśliwy, z wykształcenia leśnik, pełniący usługi przewodnika Roztocza. Człowiek-demolka, którego
wszędzie jest pełno. Lokalny bohater i osoba
o wielkim sercu. Podczas jego imprezy urodzinowej, zebraliśmy na rzecz „Kilometrów
Dobra” prawie 3000 zł.

Z takim nastawieniem na tegoroczny
koncert na Dzień Niepodległości przyszła
spora grupa Polaków, przekazując niemalże
1500 zł. Kwotą przeszło 2000 zł wsparli nas
uczestnicy Kiermaszu Wielkanocnego, jednak najbardziej hojni okazali się uczestniczy
Zamojskiej Majówki, którzy w ciągu trzech
dni przekazali na „Kilometry Dobra” ponad
2500 zł. O sto złotych więcej zebraliśmy
podczas akcji ﬁnałowej, za udział w której
wszystkim serdecznie dziękujemy!
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„KLIKA” – KATOLICKIE
STOWARZYSZENIE OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
I ICH PRZYJACIÓŁ

ZEBRALIŚMY:

75 861,00 zł
czyli

1 724,11
metrów dobra

5
MiEjSce
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KRAKÓW

NASZ CEL

O NAS

Stworzenie Domu Klikowicza im. Hanny
Chrzanowskiej (jej działania stały się
zalążkiem powstania Kliki) - miejsca, w którym
nasi podopieczni będą mogli poczuć atmosferę
miłości i zrozumienia.
Docelowo stworzymy miejsce innowacyjne,
które będzie zarządzane przez mieszkające
w nim osoby niepełnosprawne oraz
zaprzyjaźnionych wolontariuszy,
pomagających im w korzystaniu
z zaawansowanego zaplecza rehabilitacyjnego.

Działalność Stowarzyszenia skupia się głównie na wspieraniu osób niepełnosprawnych,
które do funkcjonowania w społeczeństwie
potrzebują pomocy innych ludzi. Podopieczni Kliki borykają się zwykle z chorobami narządu ruchu, takimi jak dziecięce porażenie
mózgowe, artrogrypoza, zanik mięśni oraz
inne choroby sprzężone.
Podstawą działalności Stowarzyszenia jest
przyjaźń. Staramy się być i pomagać nie tylko
wtedy, kiedy jest to konieczne ze względu
na specyﬁczne potrzeby, ale również wtedy,

kiedy rodzą się spontaniczne pomysły na
wieczór, weekend czy wakacje. Nasze relacje
opierają się na obustronnej wymianie, która
sprawia, że wszyscy są równi, pełnowartościowi i tak samo potrzebni.

1. KWESTA

2. ZBIÓRKA

Pomocna dłoń od paraﬁan: jak co roku
prowadziliśmy zbiórkę pieniędzy w różnych
paraﬁach na terenie Krakowa. Podczas
tegorocznej akcji przeprowadziliśmy siedem
takich akcji, podczas których zebraliśmy
w sumie prawie 23 000 zł, czyli prawie 1/3
wszystkich datków. Jak zwykle nasi wolontariusze byli obecni też podczas różnych wydarzeń towarzyszących organizowanych przy
ośrodkach religijnych. Na szczególną uwagę
zasługują chociażby rekolekcje akademickie
oraz akcja „Ciacho za ciacho” przeprowadzona u o.o. Dominikanów, podczas których do
naszych puszek traﬁło ponad 1500 zł. Było
pysznie!

Klienci nie zawiedli! Podczas trzech zbiórek
przeprowadzonych w Galerii Bronowice nasi
wolontariusze zebrali w sumie ponad 4000
zł. Dodatkowa składka przeprowadzona
w punktach gastronomicznych dołożyła
kilka kolejnych metrów dobra. W zbiórce
pomagali nam również studenci Akademii
Wychowania Fizycznego, którzy przekazali
na rzecz akcji ponad 350 zł. Wolontariuszy
„Kliki” można było zobaczyć podczas Turnieju Karate w Rybnej. Kiedy zawodnicy walczyli ze sobą o najwyższe trofea, my walczyliśmy

3. AUKCJA

o lepszą przyszłość dla naszych podopiecznych. Udało nam się zebrać wówczas prawie
250 zł. Prawdziwa pomoc prowadzona
jest nie tylko za dnia! Kampanię „Kilometry Dobra” wspieraliście również podczas
tegorocznej Nocy Muzeów. W czasie, kiedy
za darmo zwiedzaliście krakowskie muzea
i instytucje publiczne, nasze oznakowane
puszki zapełniały się złotówkami. Udało nam
się zebrać wtedy ponad 1300 zł.

A na sam koniec licytowaliśmy pandę - wielką pluszową maskotkę. Tę akcję na swoim
facebookowym proﬁlu ogłosił, oczywiście,
nie kto inny, jak ojciec Adam Szustak.
Finał Kampanii odbył się natomiast na Placu
przy ul. Franciszkańskiej 3, gdzie przez cały
dzień odbywały się koncerty, warsztaty
dla najmłodszych, a gwiazdą wieczoru był
zespół Skaldowie.
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POLSKIE STOWARZYSZENIE
NA RZECZ OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
INTELEKTUALNĄ KOŁO
W PRZEMYŚLU

ZEBRALIŚMY:

66 004,96 zł
czyli

1 500,11
metrów dobra

6
MiEjSce

18

PRZEMYŚL

NASZ CEL

O NAS

Pomoc osobom z niepełnosprawnością
intelektualną w celu tworzenia warunków
do ich usamodzielnienia. Podejmujemy
działania mające na celu aktywizowanie
naszych podopiecznych w życiu społecznym,
chronimy ich zdrowie i organizujemy pomoc
ich rodzinom.

Wspieramy blisko 250 osób rocznie
w różnym wieku. Naszymi podopiecznymi
są zarówno dzieci, jak i młodzież i osoby
dorosłe. Zapewniamy bezpłatną pomoc na
wielu etapach ich życia, przygotowujemy ich
do rozpoczęcia nauki szkolnej oraz organizujemy terapie psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne. Angażujemy naszych
podopiecznych w różne działania społeczne,
w tym festyny, zajęcia teatralno-muzyczne

i plastyczne. Osobom dorosłym zapewniamy dodatkowo miejsce w Środowiskowym
Domu Samopomocy, w którym przygotowujemy niepełnosprawnych do współpracy ze
środowiskiem lokalnym.

1. SZKOŁY Z K(L)ASĄ!
W tej edycji do kampanii „Kilometrów Dobra” przyłączyło się razem z nami prawie 40
szkół, co jest najlepszym wynikiem w Polsce!
Uczniowie szkół podstawowych, przedszkoli
i liceów z Przemyśla i powiatu przemyskiego
zebrali w sumie ponad 20 000 zł, co daje 1/3
wszystkich zebranych w tej edycji pieniędzy!

2. STRAŻ GRANICZNA NIE
PRZEPUŚCI OKAZJI DO
POMOCY!
Do puszek pozostawionych na przejściu
granicznym w Medyce, zebrano w tym roku
prawie 900 zł. Ponad połowę tej kwoty
dołożyło Stowarzyszenie dla Przemyśla
„Regia Civitas”, a 5 Batalion Strzelców
Podhalańskich postawił na baczność swoich
członków i miłośników, dokładając do akcji
ponad 2000 zł.

3. POMAGANIE PRZEZ
MALOWANIE I WYKLEJANIE

4. PUNKTY GASTRONOMICZNE
W tym roku wspierało nas także kilkanaście
punktów gastronomicznych. Klienci restauracji i lodziarni zostawili na cele „Kilometrów
Dobra” ponad 1000 zł. Ponad dwa razy
tyle udało nam się zebrać w trakcie dwóch
biegów charytatywnych, które odbyły się
w drugiej połowie maja. Z kolei zbiórka
podczas czerwcowego ﬁnału „Kilometrów
Dobra” przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Na cele naszego Stowarzyszenia
darczyńcy przekazali aż 4672 zł.

W trakcie trwania pięciu kiermaszów wielkanocnych, zorganizowanych na terenie naszego miasta, wolontariusze „Kilometrów Dobra”
zebrali w sumie prawie 4000 zł. Największym zainteresowaniem cieszyły się stoiska
działające przy paraﬁach, które zebrały 60%
całej kwoty. Wspaniałymi umiejętnościami
plastycznymi wykazały się dzieci, sprzedające
swoje arcydzieła podczas kiermaszu zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka w Przemyślu.
Ze sprzedaży kartek i pisanek, tworzonych
własnoręcznie przez najmłodszych, zebrano
w tym roku prawie 950 zł.

5. SALONY URODY
Okazywanie pomocy zawsze wygląda dobrze, ale na próżno szukać drugiego takiego
stowarzyszenia, któremu pomoc zaoferowało aż tyle salonów urody. W tej edycji
kampanii „Kilometrów Dobra” wsparło nas
aż jedenaście salonów fryzjerskich i cztery
gabinety kosmetyczne, dokładając w sumie
prawie 2000 zł.
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JANOWICA
POLSKIE
STOWARZYSZENIE
W ŁĘCZNEJ / JANOWICA

ZEBRALIŚMY:

66 000,00 zł
czyli

1 500,00
metrów dobra

7
MiEjSce

20

NASZ CEL

O NAS

Pozyskanie środków na rozbudowę ośrodka
wsparcia „Całodobowy Dom Rodzinny”
w Janowicy.

Stowarzyszenie istnieje od 1991 roku. Misją
jego pracowników jest dbanie o godność,
szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne
miejsce w rodzinie i w społeczeństwie. Pracownicy stowarzyszenia zajmują się wspieraniem rodzin osób z niepełnosprawnością
intelektualną we wszystkich obszarach życia
i sytuacjach. Chęć stworzenia mieszkalnictwa wspomaganego, to inicjatywa mająca na

celu tworzenie warunków do samodzielnego
zamieszkania osób z niepełnosprawnością
intelektualną w środowisku lokalnym. Umożliwi to ich usamodzielnienie i uczestnictwo
w życiu społeczności lokalnej.

1. PIĘKNE ŚWIADECTWO PŁCI
PIĘKNEJ

2. POMOC
MIĘDZYPOKOLENIOWA

Spotkanie z okazji Dnia Kobiet, przeprowadzone w Gminnym Centrum Kultury i Sportu
w Ludwinie, było pierwszą okazją do wsparcia naszej akcji w tej edycji „Kilometrów
Dobra”. Przed zebranymi paniami wystąpili
laureaci IV edycji „Magii Talentów”, a o dobry
nastrój tego dnia zadbał Grzegorz Kordek,
który przygotował swój żartobliwy show
pod tytułem „Instrukcja Obsługi Faceta”. Za
promocję całego przedsięwzięcia odpowiadał Łukasz Lisek z Warsztatów Terapii
Zajęciowej. Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji promocyjnej i hojności darczyńców,
na konto Stowarzyszenia wpłynęło tego dnia
ponad 1500 złotych.

Kiedy pomoc ma największą wartość?
Wtedy, kiedy samemu nie mając za wiele,
potraﬁsz nadal dzielić się z innymi! To hasło
stało się motywacją dla przedstawicieli
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Cycowie. Seniorzy z powiatu łęczyckiego
aż trzykrotnie wspierali akcję „Kilometry
Dobra”, stając się w dużej mierze wzorem
do naśladowania dla innych indywidualnych
darczyńców.

3. CHARYTATYWNA SZYCHTA

Finał kampanii „Kilometry Dobra” odbył
się w Szkole im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich
w Cycowie, gdzie uczniowie zebrali najwięcej pieniędzy. Bardzo dziękujemy wszystkim
paraﬁom, które przyłączyły się do akcji
- w szczególności w Zezulinie, Rogóźnie,
Łańcuchowie i Sławatyczach.

Węgiel zwykło się określać mianem „czarnego złota” – w naszym przypadku złote serce
okazali pracownicy kopalni węgla kamiennego we wsi Bogdanka koło Łęcznej. Górnicy
z zakładu, w którym wydobywa się około 4
milionów ton węgla rocznie, są lokalnymi bohaterami, którzy już nieraz okazywali dobre
serce i włączali się w działalność ﬁlantropijną. Nie od dziś „Bogdanka” promuje ideę honorowego krwiodawstwa, krwiolecznictwa
i dawstwa szpiku. Górnicy, którzy regularnie
uczestniczą w ogólnopolskiej „Szlachetnej
Paczce”, kompletują wyprawki szkolne i zbierają nakrętki na rzecz lokalnego hospicjum,
tym razem wsparli kampanię „Kilometrów
Dobra” kwotą 3246 zł.
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JAROSŁAW
JAROSŁAWSKIE
KILOMETRY DOBRA

ZEBRALIŚMY:

45 674,25 zł
czyli

1 038,05
metrów dobra

8
MiEjSce
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NASZ CEL

O NAS

Organizacja wydarzeń kulturalnych,
sportowych i promujących zdrowy styl życia,
które łączą pokolenia.

„Jarosławskie Kilometry Dobra” to koalicja
4 organizacji, które wspólnie zbierają fundusze na pomoc swoim podopiecznym. Do
tegorocznych celów zbiórki należały m.in.
wyposażenie sali terapii zajęciowej dla dzieci
z oddziałów przedszkolnych i uczniów nauczania zintegrowanego w Gminie Roźwienica oraz organizacja X Międzynarodowego
Festiwalu Kultury Kresowej w Jarosławiu.
Pieniądze zostaną przekazane również na

letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży
oraz rodzinne aktywności w ramach Klubu
Rodzica, a także organizację Rajdu Szkół
Promujących Zdrowie.

1. SPORT DLA DUŻEGO
I MAŁEGO
Hala sportowa PWSTE w Jarosławiu
dwukrotnie zamieniała się w prawdziwy
tor przeszkód, najpierw dla przedszkolaków, a następnie dla dzieci z klas I-III.
Przygotowane przez organizatorów
liczne gry i zabawy miały zachęcić dzieci
do aktywnego spędzania czasu i łączenia
zabawy z wysiłkiem ﬁzycznym. Ogromnym
zainteresowaniem cieszyła się tzw. „wędka
szczęścia”, która dawała możliwość wyciągnięcia losowego upominku. Każde 3 zł,
wrzucone do puszki kwestarskiej, stanowiło
dla uczestników szansę na powrót do domu
z przyborami szkolnymi, książkami, sprzętem
sportowym lub maskotkami. W trakcie tych
imprez Partnerzy jarosławskiej kampanii
“Kilometrów Dobra” – Szkoła Mistrzostwa
Sportowego i Stowarzyszenie Badmintona
w Jarosławiu – promowali wśród uczestników różne dyscypliny sportu, łącząc zabawę
z konkursami.

2.WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁĄ
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
W JAROSŁAWIU
Przełożyła się nie tylko na wspólną organizację imprez sportowych dla dzieci w różnym
wieku, ale także możliwość wejścia na mecz
eliminacji mistrzostw Europy w tenisie
stołowym, który polska kadra rozegrała
w Jarosławiu 26 marca. Nasi wolontariusze,
zagrzewając do walki polską drużynę, przeprowadzili także zbiórkę wśród publiczności,
licznie zebranej w Miejskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji im. A. Dietziusa.

3. PODKARPACKI ZJAZD
KRYSTYN

4. „KOCHAM WIĘC BADAM”
To tytuł badań proﬁlaktycznych dla dzieci
w wieku od 9 miesiąca życia do lat sześciu,
które zostały przeprowadzone w Jarosławiu i Roźwienicy dzięki współpracy naszej
koalicji z Fundacją „Słoneczna Przyszłość
z Buska Zdroju”. Badania sponsorował Starosta Jarosławski, pan Tadeusz Chrzan i Wójt
Gminy Roźwienica, Tomasz Kotliński, a trzeci
dzień badań sponsorowała Fundacja z Buska
Zdroju. Celem przeprowadzonych badań
była proﬁlaktyka chorób nowotworowych
u dzieci. W ciągu trzech dni lekarze specjaliści, w specjalnym ambulansie wyposażonym
w nowoczesny sprzęt do diagnostyki, przeprowadzili badania u 120 dzieci. Nasza koalicja zajęła się sprawami organizacji badań
i rozpropagowania informacji - w żłobkach
i przedszkolach, a także poprzez patronów
medialnych.

Po raz pierwszy gościł w Jarosławiu, a wraz
z nim kilkaset uczestniczek z całego województwa, które wraz ze swoją „Królową”
włączyły się w naszą kampanię. Na jarosławskim Rynku oraz podczas wieczornego rautu
przedstawione zostały cele naszej kampanii,
które spotkały się z aprobatą i zainteresowaniem uczestniczek zjazdu. Przełożyło się
to na datki przekazane naszym wolontariuszom, uczestniczącym w tym ważnym dla
naszej społeczności wydarzeniu.
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5. MAJOWE SPOTKANIE
Z MUZYKĄ

6. PARADA SCHUMANA
Podczas gdy uczestnicy manifestacji
pokazywali, że Europa ma dla nich znaczenie, my udowodniliśmy, że dobroczynność
jest jednym z europejskich standardów.
W specjalnie zorganizowanym tego dnia
Miasteczku Schumana, prowadzono uliczne
dyskusje oraz wymieniano się doświadczeniami z ostatniego dziesięciolecia obecności
Polski w Unii Europejskiej. Podczas prezentacji najciekawszych inicjatyw organizacji
pozarządowych, wspomniano o kampanii
„Kilometry Dobra”, które są wielką szansą
dla NGO-sów. Spotkania, prowadzone w miłej atmosferze – pełne konkursów, animacji
i gier edukacyjnych – zwracały uwagę na
dostęp do edukacji i kultury. Poprzez zbiórki
do skarbonek naszej dobroczynnej koalicji,
ludzie dokładali swoją cegiełkę do współﬁnansowania Festiwalu Kultury w Jarosławiu.

Dla naszej koalicji dobra zagrali, zaśpiewali
i zatańczyli jarosławscy artyści, a także ci,
którzy z Jarosławiem są związani. Na scenie
wystąpili między innymi uczniowie lokalnej
szkoły muzycznej, którzy w ubiegłym roku
wygrali Międzynarodowy Konkurs Gitarowy
GFA International Ensemble Competition
w Fullerton w USA. Gwiazdą wieczoru był
pochodzący z Jarosławia dr hab. Jacek Ścibor – tenor i wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego. Kwesta dobroczynna połączona
była z „Jarosławskimi Kilometrami Zdrowia”,
podczas których serwowano zdrowe przekąski, przygotowane przez uczniów Zespołu
Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej
w Jarosławiu. Podczas jednego wieczoru zebrano na cele dobroczynne prawie 1800 zł.
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7. CHARYTATYWNY TURNIEJ
BADMINTONA „MAJÓWKA
Z BADMINTONEM”
Turniej rozegrany został 6 maja, w pięciu
różnych kategoriach, z inicjatywy Stowarzyszenia Sportowego „Badminton Zarzecze”.
Jego uczestnicy nie tylko świetnie się bawili,
ale także przeprowadzili zbiórkę wśród
uczestników i widzów – wiedząc, że zebrana
kwota zostanie dobrze spożytkowana przez
naszą Koalicję. Hasłem turnieju było: „Wszyscy zostaniemy Mistrzami Świata w dobroci”.

8. MAJÓWKA W JAROSŁAWIU
Była okazją do przeprowadzenia publicznej
licytacji piłki z podpisami Reprezentacji
Polski i innych gadżetów sportowych, podarowanych przez Ambasadora „Kilometrów
Dobra”, pana Bogdana Zająca - drugiego
trenera Reprezentacji.

9. GMINNY FINAŁ KAMPANII
W ROŹWIENICY
Przebiegał pod hasłem „Dla Ciebie zaczaruję
świat” i został połączony z obchodami Dnia
Matki i Dnia Dziecka. Głównym organizatorem była Szkoła Podstawowa im. Orląt
Lwowskich w Roźwienicy, której uczniowie
i nauczyciele byli bardzo aktywni w trakcie
całej kampanii. Na przybyłych gości czekało
wiele atrakcji – począwszy od programu
artystycznego w wykonaniu dzieci z oddziału
przedszkolnego oraz uczniów nauczania
zintegrowanego, poprzez gry i zabawy sportowe, na układaniu „Metrów dobra” kończąc.
Wspaniała pogoda, fantastyczna atmosfera
oraz wielkie zaangażowanie organizatorów
sprawiły, że konto koalicji „Jarosławskich Kilometrów Dobra” zostało zasilone pokaźną
kwotą, zebraną podczas imprezy.

10. KONKURS DLA SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI „UKŁADAMY
METRY DOBRA”
Przyczynił się do rozpropagowania idei kampanii wśród społeczności szkół i przedszkoli
z terenu naszego miasta, powiatu i powiatów
sąsiednich. Do konkursu przystąpiło łącznie
25 placówek. Prowadzenie kampanii w danej
szkole czy placówce było całkowicie zależne
od pomysłowości sztabu szkolnego. Ze swojej strony wyposażaliśmy szkołę w plakaty,
ulotki, nalepki kampanijne i skarbonki. Po
zakończeniu kwesty, sztab szkolny sporządzał protokół przeliczenia zebranych
środków i przekazywał je do siedziby koalicji
w celu wpłacenia na konto kampanii. Szkolne
Mistrzostwa Dobroci wygrała Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Roźwienicy,
II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im.
Jana Kochanowskiego w Szówsku, a trzecie
Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza
w Jarosławiu. Najbardziej aktywne szkoły
promowaliśmy na stronie naszej kampanii.
W trakcie Finału, wszystkie uczestniczące
w konkursie szkoły otrzymały podziękowania za podjętą aktywność i udzielone nam
wsparcie, dzięki któremu pomnożyliśmy
środki na realizację przyjętego celu.

11. SPORT DLA MAŁEGO
I DUŻEGO

12. KWESTY W SKLEPACH
I KWESTY W PARAFIACH

Był trzecią z kolei imprezą, promującą różne
aktywności sportowe dostępne dla każdego chętnego. Wyjątkowe emocje wzbudził
wśród chłopców - a także ich nauczycieli konkurs żonglowania piłką. Ambasador KD
Bogdan Zając przygotował w nagrodę dla
zwycięzców wejściówki na otwarty trening
reprezentacji w Arłamowie. Uczestnicy konkursu uznali, że to świetna forma rywalizacji
sportowej i należy ją kontynuować przy
okazji zawodów sportowych.

Pozwoliły na zebranie znaczących środków.
W kwestę zaangażowanych było prawie
100 wolontariuszy ze szkół podstawowych,
gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
Jesteśmy wdzięczni zarówno młodzieży, jak
też ich opiekunom, bo bez ich pomocy nie
moglibyśmy tych kwest przeprowadzić.

14. FINAŁ KAMPANII
W JAROSŁAWIU
Odbywał się w trakcie Miejskiej Imprezy
z okazji Dnia Dziecka. Mierzeniu zebranego
Dobra towarzyszyły zabawy animacyjne,
rodzinny konkurs żonglowania piłką nożną,
degustacja zdrowych napojów, kręcenie balonowych zwierzaczków i występy taneczne
zespołu „Dziesiąteczka”. Oprócz układania
ciągów złotówek, uczestnicy imprezy brali
udział w rozwinięciu ponad kilometrowej
taśmy wokół płyty Rynku, w celu zobrazowania wielkości zebranych w trakcie kampanii
środków. W trakcie imprezy nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu szkolnego „Układamy
Metry Dobra” oraz wręczenie podziękowań
dla Patronów, Partnerów, Sponsorów i najbardziej zaangażowanych Wolontariuszy.

13. MALI WOLONTARIUSZE
Podopieczni ze świetlicy środowiskowej
TPD przeżyli swoją przygodę z czynieniem
dobra dla innych, kwestując wspólnie ze
swoimi wychowawczyniami w urzędach
administracji samorządowej i w zakładach
pracy. W trakcie imprezy ﬁnałowej otrzymali
podziękowania z rąk Burmistrza Miasta
i sztabu KD.
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POLSKIE STOWARZYSZENIE
NA RZECZ OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
INTELEKTUALNĄ KOŁO
W TOMASZOWIE
LUBELSKIM

ZEBRALIŚMY:

39 163,00 zł
czyli

890,07
metrów dobra

9
MiEjSce
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TOMASZÓW
LUBELSKI

NASZ CEL

O NAS

Kilometry dobra dla przedszkola
terapeutycznego - naszym celem jest
wsparcie dla przedszkola terapeutycznego,
które będzie bezpiecznym miejscem nauki
i świetnej zabawy dla dzieci, których rozwój
przebiega w sposób nietypowy.

Wychodząc naprzeciw lokalnym potrzebom,
postanowiliśmy utworzyć w Tomaszowie Lubelskim pierwsze przedszkole terapeutyczne
dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wynikającymi z ich niepełnosprawności. Szczególnym motywem tego działania
stało się doświadczenie, zdobyte przez
25–letni okres działalności Stowarzyszenia,
które ukazało nam wartość pomocy udzielanej dziecku z dysfunkcjami rozwojowymi
w najwcześniejszych latach jego życia. Okres
ten jest najbardziej wrażliwy na kształtowanie wielu umiejętności, niezbędnych w póź-

niejszym funkcjonowaniu. Dlatego pragniemy dołożyć wszelkich starań, aby w możliwie
najpełniejszy sposób wspierać rozwój dzieci,
dążyć do jego harmonizowania i zapewnić
im jak najlepszy start na drodze do kolejnych
etapów edukacyjnych oraz szczęśliwego
życia. Zakres czynności, z jakimi wiąże się
uruchomienie przedszkola terapeutycznego
dotyczy prac adaptacyjno-remontowych
budynku, zakupu niezbędnego wyposażenia,
w tym również sprzętu rehabilitacyjnego,
specjalistycznych pomocy terapeutycznych
i edukacyjnych oraz zagospodarowania terenu wokół przedszkola poprzez stworzenie
w nim ogrodu sensorycznego.

1. STOISKO W GALERII
Od razu pierwszego dnia zbiórki, Stowarzyszenie zorganizowało stoisko z puszkami
w Galerii Rynek. Wolontariusze udzielali niezbędnych informacji na temat całej akcji, na
darczyńców czekały słodkie niespodzianki
i książki. Zorganizowano także strefę zabaw
dla dzieci, osobom starszym oferowano
wykonanie pomiaru ciśnienia.

2. ZAANGAŻOWANIE
LOKALNYCH FIRM, SZKÓŁ,
INSTYTUCJI
W zbiórkę na rzecz „Kilometrów Dobra”
zaangażowani byli uczniowie, nauczyciele
i dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim,
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rachaniach oraz Szkoły Podstawowej

3. WIOSENNE IMPREZY DLA
KILOMETRÓW

im. ks. Błażeja Nowosada w Wożuczynie.
Wsparcie okazała także ﬁrma „Aga – Artykuły Dziecięce”, a szczególnie zaangażowanym
w podejmowane przez Stowarzyszenie
działania był Tomaszowski Dom Kultury,
dzieląc się wskazówkami, dobrym słowem
i życzliwie pomagając w organizacji inicjatyw
podejmowanych w ramach kampanii. Relacji
wydarzeń podjęło się Katolickie Radio
Zamość.

8 kwietnia w parku miejskim zorganizowano
happening pod nazwą „Powitanie wiosny
z kampanią Kilometry Dobra”. Zbiórkę
połączono z przygotowanymi dla dzieci
zabawami. Miesiąc później wolontariusze
włączyli się w Jarmark Susiecki, Kiermasz
Ekologiczny i Piknik 3-majowy. Oferowano
wówczas na sprzedaż wyroby rękodzielnicze, powstałe na prowadzonych przez
PSONI Warsztatach Terapii Zajęciowej

4. FINAŁ W AMFITEATRZE
Mieszkańcy Tomaszowa mogli się włączyć
w próbę pobicia Rekordu Guinnessa w układaniu ciągu monet jednozłotowych, dzięki
obchodom Dnia Dziecka, zorganizowanym
w amﬁteatrze miejskim. Na uczestników imprezy czekały też inne atrakcje – m.in. warsztaty orgiami, zabawy z bańkami mydlanymi.
Głównym wydarzeniem był koncert zespołu
folklorystycznego „Roztocze”.
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WASILKÓW
POGOTOWIE
OPIEKUŃCZE „OPOKA”
W WASILKOWIE

ZEBRALIŚMY:

33 210,26 zł
czyli

754,78
metrów dobra

10
MiEjSce

28

NASZ CEL

O NAS

Dostosowanie klatki schodowej do przepisów
bezpieczeństwa z uwzględnieniem windy.

Prowadzimy opiekę dla czternastu dziewcząt, z których najmłodsza ma 7 lat, a najstarsza 18. W przypadku łączenia rodzeństwa, przyjmowane są do nas także młodsze
dzieci oraz chłopcy. Pogotowie prowadzone
jest przez Zgromadzenie Sióstr św. Teresy
od Dzieciątka Jezus. Zadaniem placówki

jest zapewnienie wychowankom opieki, by
w rodzinnej atmosferze otrzymały wsparcie w rozwoju, motywacji oraz budowaniu
poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa,
a także przygotowanie dzieci, kończących 18
lat, do samodzielnego życia po opuszczeniu
placówki.

1. DNI WASILKOWA

2. „BIEG PO DOBRO”

3. HEJ, JEST OK!

Rodzinna atmosfera podczas Dni Wasilkowa
zaowocowała zebraniem prawie 1300 złotych w ciągu jednego weekendu. Połowę z tej
kwoty udało nam się zebrać do skarbonek,
druga połowa pochodziła z aukcji, na której
darczyńcy m.in. licytowali piłkę z podpisami
zawodników Jagiellonii Białystok – piłkarskich wicemistrzów Polski.

W naszym „Biegu po dobro” uczestniczyło
w tym roku około 40 osób, którzy walczyli
na dystansach od 100 do 1600 metrów.
Podczas pikniku rodzinnego malowaliśmy
twarze, jedliśmy pieczone kiełbaski i przeprowadzaliśmy loterię fantową dla „Kilometrów Dobra”. Udało nam się zebrać wtedy
ponad 2000 zł.

W połowie maja nasi podopieczni wcielali się
w rolę reporterów TVP3 Białystok i opowiadali o naszym domu. W ciągu zaledwie
tygodnia od nadania audycji, na nasze konto
wpłynęło prawie 800 zł, z czego połowa
datków pochodziła od uczestników 33. Światowych Dni Młodzieży na terenie Diecezji
Łomżyńskiej.

4. FINAŁ „KILOMETRÓW
DOBRA”
Podczas tegorocznego ﬁnału kampanii „Kilometrów Dobra” zebraliśmy prawie 600 zł.
Podczas imprezy, która zbiegła się w czasie
z 15-leciem istnienia naszej „Opoki”, goście
mogli spotkać się z naszymi podopiecznymi,
zrobić sobie z nimi zdjęcie w fotobudce oraz
zobaczyć jak nasza placówka zmieniała się
w ciągu ostatnich lat. Ułożyliśmy tego dnia
prawie 13,5 metra dobra!
Podczas czterech zbiórek, zorganizowanych
przy paraﬁach na terenie Wasilkowa i okolic,
zebraliśmy blisko 10 000 zł czyli prawie 1/3
wszystkich zebranych pieniędzy w tej edycji
„Kilometrów Dobra”. Wsparły nas także
szczodrze szkoły; dzięki wspaniałej promocji
naszego wydarzenia i hojności dzieci oraz ich
rodziców, zebraliśmy prawie 3000 zł.
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ZESPÓŁ PLACÓWEK
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
„NASZ DOM”
W OSTROWCU
ŚWIĘTOKRZYSKIM

ZEBRALIŚMY:

33 177,00 zł
czyli

754,02
metrów dobra

11
MiEjSce
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OSTROWIEC
ŚWIĘTOKRZYSKI

NASZ CEL

O NAS

Remont domu dziecka „Nasz Dom nr 1”
w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Prowadzimy dwie placówki, przeznaczone
zarówno dla dzieci, jak i młodzieży, w każdej przebywa 14 osób. Zapewniamy swym
wychowankom opiekę, kształcenie i wychowanie. Zgodnie z duchem Założyciela, św.
Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, dom jest
prowadzony w duchu rodzinnym, na podstawie chrześcijańskich wartości.

1. MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY
TO TEŻ POCHÓD DOBRYCH
SERC!
Podczas tegorocznej zbiórki, przeprowadzonej wśród uczestników popierających
wartości rodzinne i godność ludzką, udało
się zebrać ponad 1200 zł.

2. AKTYWNOŚĆ POPŁACA!

3. WielkaMOC!

4. POLITYKA DOBRA

Pod koniec maja otrzymaliśmy ponad 3000
zł od uczestników marszu Nordic Walking
oraz Stowarzyszenia Biegaczy „OstroBiec”,
którzy zorganizowali zbiórkę podczas tradycyjnego biegu.

Podczas kiermaszu wielkanocnego w naszym domu, zebraliśmy prawie 1800 zł - a to
był dopiero początek! Uczestnicy innych
targów wielkanocnych na terenie Ostrowca
Świętokrzyskiego w ciągu kilku dni przekazali nam ponad 2300 zł.

Od lokalnych działaczy z województwa
świętokrzyskiego otrzymaliśmy w tym roku
doﬁnansowanie kwotą w wysokości blisko
1500 zł. Wsparł nas nie tylko prezydent
Ostrowca, ale też wójt Gminy Bałtów oraz
pracownicy Urzędu i GOPS.

5. SOLIDARNI Z KILOMETRAMI
Zespół Champion to gwiazdy z Ostrowca
Świętokrzyskiego. Naszymi idolami są ich
fani, którzy podczas jednego z koncertów
zorganizowali spontaniczną akcję i zebrali
dla nas ponad 200 zł. Członkowie NSZZ „Solidarność” zaś są solidarni nie tylko z nazwy!
Osoby zrzeszone w związkach zawodowych
Celsa Ostrowiec przekazały na rzecz „Kilometrów Dobra” równo 500 zł.

31

POLSKIE STOWARZYSZENIE
NA RZECZ OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
INTELEKTUALNĄ KOŁO
W ŚWIDNICY

ZEBRALIŚMY:

29 077,43 zł
czyli

660,85
metrów dobra

12
MiEjSce

32

ŚWIDNICA

NASZ CEL

O NAS

1. GALERIA ŚWIDNICA

Rozbudowa i remont istniejących placówek
PSONI Koło w Świdnicy.

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku
publicznego, która od 32 lat działa na rzecz
osób z niepełnosprawnością intelektualną
i zaburzeniami psychicznymi. Placówki
wsparcia prowadzone są dla 150 osób w różnym wieku tj. dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Pod opieką Stowarzyszenia znajduje
się m.in. przedszkole specjalne, OREW, ŚDS,
WTZ oraz mieszkanie treningowe.

To tam miało miejsce rozpoczęcie i zakończenie kampanii „Kilometry Dobra” - kilkugodzinne imprezy integracyjne dla mieszkańców Świdnicy. Zorganizowano wiele
warsztatów, zabaw dla dzieci i młodzieży
z przedszkoli i szkół, były występy artystyczne, sportowe, kiermasze z wyrobami
podopiecznych PSONI, słodki poczęstunek.
W pierwszym dniu akcji udało się zebrać ok.
6 000 zł. Odwiedzili nas i wspierali wolontariusze, rodzice, podopieczni PSONI, władze
powiatu, media, szkoły, przedszkola. Było
wesoło i hucznie.

2. SENIORZY Z WIGOREM

3. WESOŁY AUTOBUS

4. DZIEŃ GODNOŚCI

5. PALCE LIZAĆ

Wielką chęcią pomocy Stowarzyszeniu
wykazały się osoby starsze, przebywające
w Domu Dziennego Pobytu „Senior Wigor”.
Oprócz składki własnej, wzięli oni udział
w III Przeglądzie Twórczości Artystycznej
Seniorów w Świdnicy. Przegląd adresowany był do osób starszych, działających
w klubach seniora, domach kultury, domach
pomocy społecznej i w innych środowiskach seniorskich – zarówno w zespołach
artystycznych, jak i do wykonawców
indywidualnych, pragnących zaprezentować
swoją pracę artystyczną. W trakcie imprezy
wystąpiło pięć zespołów muzycznych, dwie
grupy teatralne oraz jeden chór.

Wolontariusze ze skarbonkami „Kilometrów Dobra” wyszli do lokalnej społeczności
z bardzo innowacyjnym pomysłem. Zbiórka
datków na cele dobroczynne została przeprowadzona w autobusach MPK Świdnica
dwukrotnie, za każdym razem zbierając
bardzo miłe recenzje i datki. Osoby podróżujące miejskimi liniami autobusowymi były
częstowane kawą, herbatą, ciasteczkami
i z ciekawością wsłuchiwały się w pomysł
układania złotówkowego węża w celach
dobroczynnych, samemu dokładając swoją
cegiełkę na ten cel.

8 maja wolontariusze „Kilometrów Dobra”
szli ramię w ramię z osobami niepełnosprawnymi w korowodzie kolorowych baloników
spod lokalnego Urzędu Stanu Cywilnego na
Rynek w Świdnicy. Celem tego przemarszu,
zorganizowanego w Dzień Godności Osoby
z Niepełnosprawnością Intelektualną, było
uświadomienie społeczeństwu różnorodności tych osób, pokazanie ich zdolności
artystycznych, a także zwrócenie uwagi na
bariery, które muszą pokonywać na co dzień.
Razem propagowaliśmy postawę otwartości,
akceptacji i empatii oraz przeciwdziałania
negatywnym stereotypom i uprzedzeniom
wobec inności ludzi. Wspierali nas wolontariusze ze szkół świdnickich, zespoły
muzyczne, orkiestra dęta oraz władze miasta
i powiatu. W tym dniu PSONI otrzymało od
Pani prezydent klucze do miasta i wysłaliśmy
do nieba balony z marzeniami.

Dzień Czekolady to święto wyczekiwane
przez każdego łasucha. W tym roku, przy
okazji obchodów tego wydarzenia w Świebodzicach pojawili się nasi ochotnicy, którzy
dosłownie mieli ręce pełne roboty. Na każdą
osobę, która wsparła kampanię „Kilometry
Dobra”, czekał słodki upominek. Tego dnia
rozdano dokładnie 185 czekolad - czyli
wszystkie przygotowane na ten dzień smakołyki. W parku miejskim przy Alejach Lipowych pojawiła się nawet Julka Cymbaluk –
zwyciężczyni programu Master Chef Junior
2 wraz z innymi dziećmi zagrała w minigolfa
i spróbowała płynnej czekolady, która tego
dnia wydawała się nie kończyć.
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POLSKIE STOWARZYSZENIE
NA RZECZ OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
INTELEKTUALNĄ KOŁO
W KROŚNIE

ZEBRALIŚMY:

28 480,58 zł
czyli

647,29
metrów dobra

13
MiEjSce
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KROSNO

NASZ CEL

O NAS

Rehabilitacja i terapia dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną
i sprzężonymi niepełnosprawnościami.

W ogólnopolskiej kampanii charytatywnej
„Kilometry Dobra” startujemy po raz pierwszy. PSONI Koło w Krośnie od 35 lat stara się
stworzyć kompleksowy system wsparcia dla
osób z niepełnosprawnością intelektualną,
oferując następujące usługi:
1. Specjalistyczne placówki pobytu dziennego dla osób z niepełnosprawnością, tj.:
a) Ośrodek Wczesnej Interwencji w Potoku
dla dzieci od urodzenia do 7. roku życia
ze stwierdzoną niepełnosprawnością

intelektualną, opóźnionych w rozwoju psychoruchowym lub zagrożonych
nieprawidłowym rozwojem. Rocznie
Ośrodek zapewnia wczesną kompleksową
i wielospecjalistyczną pomoc blisko 400
dzieciom,
b) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Krośnie dla dzieci
i młodzieży z niepełnosprawnością
intelektualną oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w wieku od 3 do 25 lat.
Ośrodek zapewnia realizację wychowania

przedszkolnego, realizację obowiązku
szkolnego lub nauki dla 76 osób,
c) Dwa Środowiskowe Domy Samopomocy
dla osób dorosłych (w Krośnie i w Potoku)
z niepełnosprawnością intelektualną. Są to
ośrodki wsparcia, które oferują dorosłym
osobom z niepełnosprawnością intelektualna i sprzężonymi niepełnosprawnościami podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych w codziennym życiu.
Placówki te wspierają 61 osób,
d) Warsztat Terapii Zajęciowej w Krośnie
realizujący program rehabilitacji społecznej i zawodowej dla 45 osób z niepełnosprawnością,
e) Trening Mieszkalnictwa – średniomiesięcznie z tygodniowych treningów korzysta 30 osób, f) Świetlica Terapeutyczna dla
20 osób.
2. Mieszkania Wspomagane w Potoku –
w oddanym do użytku w 2017 r. nowym
budynku mieszka aktualnie 12 osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami, prowadząc
wspólne gospodarstwo domowe przy
niezbędnym wsparciu asystentów .
3. Dwa Zakłady Aktywności Zawodowej,
w których zatrudnionych jest łącznie 60
osób z niepełnosprawnością w stopniu
znacznym i umiarkowanym. Ogółem
w roku 2017 objęto powyższymi usługami
630 osób.

1. TRZYDZIESTE URODZINY
KACZUCHY

2. STRAŻ W PEŁNEJ
GOTOWOŚCI

Przegląd Dziecięcych Zespołów Tanecznych
„Kaczucha” to wydarzenie wyczekiwane
przez każdego małego wielbiciela tańca.
Dzięki corocznym konkursom, organizowanym w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza, tancerze mają możliwość sprawdzenia
swoich umiejętności w zawodach, na które
co roku zjeżdża ponad 1000 tańczących
dzieci południowo-wschodniej Polski. Jest to
też świetna okazja do tego, aby promować
wśród najmłodszych solidarność z osobami
niepełnosprawności. W tym roku po raz
pierwszy na rzecz „Kilometrów Dobra” udało
się zebrać więcej złotówek, niż wynosiła
liczba uczestników przeglądu. Do puszek
z naszym logo zebraliśmy tego dnia 1312
złotych.

Bycie strażakiem to nie tylko marzenie
wielu młodych chłopców, ale też prawdziwy
powód do dumy z racji niesienia pomocy
potrzebującym. O tym, jak wygląda praca
strażaka, można było przekonać się w połowie maja w Odrzykoniu, gdzie lokalna
placówka OSP po raz pierwszy w swojej
historii zorganizowała dzień otwarty.
Tego dnia nie zabrakło prezentacji wnętrz
remizy, samochodów gaśniczych i sprzętu
ratowniczego. Najmłodsi mogli przymierzać
strażackie stroje, poznali zasady działania
gaśnic oraz zaliczyli przejażdżkę wozami
strażackimi. W trakcie imprezy, nasze
Stowarzyszenie zorganizowało przepyszny
catering, w zamian za co każdy z uczestników mógł wesprzeć wolnymi datkami naszą
misję. Do skarbonek w trakcie jednego dnia
traﬁło prawie 1400 zł.

3. DON KICHOT NA RATUNEK
Kiedy gwiazdy Royal Lviv Ballet przyjechały
do Krosna na obchody 70-lecia tamtejszego
domu kultury, do kas ustawiały się długie
kolejki miłośników kultury wysokiej. Bezpośrednio przed i po ich popisowym występie,
opowiadającym losy bohaterskiego Don
Kichota, widzowie mogli wspomóc nasze
działania charytatywne. Zebrano wówczas
ponad 500 zł. Jeszcze więcej pieniędzy
zebrano dwa tygodnie później, podczas koncertu „Krosno na pointach”, kiedy to scenę
opanowali soliści, duety, krośnieńskie grupy
taneczne oraz zaproszeni goście. Na scenie
pojawiło się ponad 500 tancerzy w przedziale wiekowym od 3 do 23 lat. Oni sami oraz
ich najbliżsi z radością wrzucali do puszek
monety na kampanię „Kilometrów Dobra”.
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POLSKIE STOWARZYSZENIE
NA RZECZ OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
INTELEKTUALNĄ KOŁO
W NIDZICY

ZEBRALIŚMY:

26 076,10 zł
czyli

592,64
metrów dobra

14
MiEjSce
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NIDZICA

NASZ CEL
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Celem Stowarzyszenia jest (art.4 Statutu)
działanie na rzecz wyrównywania szans
osób z niepełnosprawnością intelektualną,
tworzenia warunków przestrzegania
wobec nich praw człowieka, prowadzenia
ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu
społecznym, działanie na rzecz ochrony ich
zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Nidzicy prowadzi między innymi Dom
Pomocy Społecznej w Napiwodzie.
Dom funkcjonuje od 1996 r. Jego mieszkańcy codziennie wyjeżdżają z Domu do Nidzicy
na rehabilitację i terapię. Dom Pomocy
Społecznej w Napiwodzie (8 km od Nidzicy)
przeznaczony jest dla osób niepełnospraw-

nych intelektualnie ze sprzężonymi wielorakimi schorzeniami, w tym na wózkach inwalidzkich, które utraciły oparcie w rodzinie
na skutek utraty rodziców lub opiekunów
albo z powodu ich niewydolności związanej
z wiekiem, z chorobami lub innych przyczyn.
Obecnie Dom zamieszkują 24 osoby, lista
oczekujących na miejsce przekracza możliwości lokalowe Domu, wymusza konieczność modernizacji i rozbudowy.

Warunki środowiskowe i społeczne są
atrakcyjne, gdyż w pobliżu miejscowości
znajduje się Rezerwat Koniuszanka, na terenie miejscowego leśnictwa są także pomniki
przyrody. Przebywanie na terenie przyrody
pozwala na relaks, a także rozwija ciekawość świata i chęci aktywnego poznawania
przyrody, co jest szczególnie ważne dla osób
z niepełnosprawnością.

1. FOTOGRAFOTERAPIA

2. NA SPORTOWO

Pomysłodawczynią tej formy terapii była
psycholog Ewa Ekiert – Jaworska, pracująca w OREW w Nidzicy. 16 marca w Sali
Relaks w zamku miał miejsce wernisaż zdjęć,
których bohaterami byli wychowankowie
Ośrodka, a w trakcie trwania wystawy odbyła się zbiórka darowizn w ramach „Kilometrów Dobra”.

27 marca w Hali Widowiskowo – Sportowej
w Nidzicy zorganizowano imprezę sportową
„Wielkanocny Zajączek”. Dzieciom zapewniono nie tylko możliwość udziału w sportowych konkurencjach, ale i poznawania
nowych smaków. Imprezę prowadził trener
drużyny koszykarek UKS „Dwójka” – Stanisław Koziński.

3. ZAANGAŻOWANIE NA
SŁODKO
Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas
przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja
Kopernika w Nidzicy zorganizowali szkolny
kiermasz ciast, z którego dochód przekazano
na rzecz „Kilometrów Dobra”. Inicjatywa ta
połączona była z udziałem uczniów w warsztatach kulinarnych, zorganizowanych przez
Środowiskowy Dom Samopomocy w Nidzicy.

4. RADOSNY FINAŁ
14 czerwca Stowarzyszenie zorganizowało
XXI Koncert Radości i Nadziei. Imprezę
honorowym patronatem objęli Starosta
Powiatu Nidzickiego oraz Burmistrz Nidzicy.
Swoje umiejętności wokalne i taneczne
niepełnosprawni artyści prezentowali przed
licznie zgromadzoną publicznością, a Koncert był częścią ﬁnału tegorocznej zbiórki,
prowadzonej w ramach „Kilometrów Dobra”.

37

POLSKIE STOWARZYSZENIE
NA RZECZ OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
INTELEKTUALNĄ KOŁO
W IŁAWIE

ZEBRALIŚMY:

23 996,67 zł
czyli

545,38
metrów dobra

15
MiEjSce
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Organizacja form wczesnego wspomagania
najmłodszych dzieci i doposażenie nowo
powstającego Centrum Rehabilitacji
w Iławie.

Początki PSONI w Iławie przypadają na
połowę lat 90. kiedy to powstał nowoczesny jak na tamte czasy warsztat Terapii
Zajęciowej dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Z uwagi na duże zainteresowanie oraz ciągle rosnące potrzeby, 10
lat później otwarto Zespół Rehabilitacyj-

no-Terapeutyczny do wspierania chorych
dzieci i młodzieży. Rolę tego oddziału PSONI
potwierdzają liczby, które robią wrażenie:
każdego roku z różnorodnych form wsparcia
i rehabilitacji w Stowarzyszeniu systematycznie korzysta ok. 200 podopiecznych oraz
ich rodzice i opiekunowie.

1. PCHLI TARG PRZY WTZ

2. LOTNICZA MAJÓWKA

3. CICHA BOHATERKA

Czy zastanawialiście się kiedyś, jakie skarby
mogą być ukryte w Warsztacie Terapii
Zajęciowej? Okazało się, że wielu mieszkańców Iławy zadawało sobie to samo pytanie
i w celu rozwiania swoich wątpliwości przyszli na pchli targ organizowany przy ośrodku
Warsztatów Terapii Zajęciowej. Sprzedawano książki, zabawki, rowery, ubrania, buty
oraz sprzęt sportowy. Dochód z tego wydarzenia w całości zasilił konto „Kilometrów
Dobra” – zebrano wówczas ponad 2000
złotych, a PSONI Iława w rankingu ustalanym na podstawie zebranej kwoty wskoczyła
do pierwszej trzydziestki kampanii.

To jedna z najbardziej spektakularnych
zbiórek w tej edycji „Kilometrów Dobra”. Nie
tylko z uwagi na liczbę złotówek, których
przybyło ponad 3500, ale też z uwagi na
atrakcje, które towarzyszyły temu wydarzeniu. Na niebie zobaczyliśmy liczne grupy
akrobacyjne oraz legendarnego Supermarine Spitﬁre, za sterami którego zasiadł sam
Stephen Stead. W “streﬁe dziecka” wszyscy
zainteresowani mogli stworzyć swoje własne
papierowe samoloty, ozdobić latawce oraz
zaprojektować niepowtarzalny spadochron.
Finał akcji był nie mniej spektakularny,
kiedy to w niebo wzbiły się dziesiątki tysięcy
baniek mydlanych, a dzieciom umożliwiono
„kąpiel” w basenie z maskotkami.

Okazuje się, że życzliwość popłaca, a zaangażowanie prowadzić może do wielkiego
sukcesu! Jedna z ﬁzjoterapeutek, wykonująca masaże na rzecz „Kilometrów Dobra”, we
własnym zakresie zebrała na cel kampanii
dokładnie 775 złotych. Całą tę kwotę przekazała na rzecz zaprzyjaźnionego PSONI Iława, w którym to ośrodku wcześniej znalazła
wielu przyjaciół.
Promocja zbiórki prowadzona była wieloma
kanałami, jednak to portale społecznościowe
przyniosły największy rozgłos wspomnianej
zbiórce. Idąc tą drogą, PSONI Iława przeprowadziło licytacje przedmiotów za pośrednictwem Facebooka i zebrało całą górę
złotówek na rzecz „Kilometrów Dobra”!
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TARNOBRZEG
STOWARZYSZENIE
ESTEKA

ZEBRALIŚMY:

23 303,18 zł
czyli

529,62
metrów dobra

16
MiEjSce
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Rehabilitacja poprzez hipoterapię grupy
100 niepełnosprawnych dzieci oraz
wsparcie projektów skierowanych do dzieci
i młodzieży.

Hipoterapia jest nieocenioną metodą
leczenia. Konie, które słyną ze swojej urody
i szlachetności, są również doskonałymi
„terapeutami”. Dzięki nim, ułatwiona jest rehabilitacja dzieci niewidomych, dotkniętych
autyzmem, porażeniem mózgowym, stwardnieniem rozsianym, nadpobudliwością,

wadami postawy i opóźnieniami w rozwoju.
W zeszłym roku Stowarzyszeniu w ramach
„Kilometrów Dobra” udało się zebrać ponad
41 000 złotych. Teraz chcemy zrealizować
dodatkowo 3000 zajęć rehabilitacyjnych,
a także kontynuować realizację projektów
dla najmłodszych.

1. CZUJ-CZUJ-CZUWAJ!

2. GRAMY DO JEDNEJ BRAMKI

XXIV edycja Ogólnopolskiego Festiwalu
Piosenki Harcerskiej „Śpiewograniec” była
pierwszą okazją do zbiórki podczas imprezy
masowej na rzecz „Kilometrów Dobra”. Nasza wolontariuszka Kaja Kędziora była obecna podczas wszystkich trzech dni festiwalu,
w trakcie których oprócz koncertu galowego
odbyły się także zawody gier komputerowych, gra patrolowa, impreza integracyjna
oraz sesje fotograﬁczne dla uczestników.

Dzięki zgodzie władz lokalnego klubu
piłkarskiego „Siarka” Tarnobrzeg, kwesta
na rzecz „Kilometrów Dobra” odbyła się
podczas meczu derbowego II ligi ze Stalą
Stalowa Wola. Zaangażowanie zawodników
na boisku przełożyło się na dobry wynik naszych wolontariuszy. Piłkarze z Tarnobrzegu
po zaciętym meczu zremisowali z lokalnym
rywalem 2:2, a nasze wolontariuszki zebrały
prawie 600 zł na cele rehabilitacyjne.

3. WIELKA KWESTA NA
WIELKIM TURNIEJU

4. POMOC ZE WSZYSTKICH
STRON

Na początku kwietnia w Tarnobrzegu odbył
się półﬁnałowy mecz Ligi Mistrzyń w tenisie
stołowym, w którym zespół KTS ENEA Siarka Tarnobrzeg walczył z późniejszym triumfatorem całego turnieju Dr CASL Zagrzeb.
Hala przy al. Niepodległości 2 wypełniła się
kibicami, a nasi wolontariusze przeprowadzili kwestę wśród polskich fanów ping-ponga.
27-krotne mistrzynie polski uległy wówczas
utytułowanym rywalkom, ale zebrani na hali
kibice okazali wiele serca dla podopiecznych
Stowarzyszenia ESTEKA.

Za dobry wynik tegorocznej zbiórki w dużej
mierze odpowiada Gmina Tarnobrzeg,
która na cele kampanii „Kilometrów Dobra”
przekazała dokładnie 5600 zł. Umożliwiło to
organizację kompletnych zajęć hipoterapii
dla czwórki dzieci, wymagających specjalistycznej rehabilitacji. Dodatkowo akcję zbierania złotówek wsparło w tym roku siedmiu
inwestorów, którzy w sumie przekazali nam
13 500 złotych, czyli prawie 2/3 wszystkich
zebranych funduszy. Firmą, która okazała
nam w tym roku największe wsparcie, są
Zakłady Chemiczne SIARKOPOL, które
wsparły nas kwotą 3600 zł.
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WIĘCŁAWICE
STARE

SANKTUARIUM
ŚW. JAKUBA APOSTOŁA

ZEBRALIŚMY:

18 597,71 zł
czyli

422,68
metrów dobra

17
MiEjSce

42

NASZ CEL

O NAS

Wsparcie rozwoju uzdolnionych dzieci
i młodzieży z terenu gminy Michałowice.

Fundusz św. Jakuba został założony
w lutym 2016 roku przy Sanktuarium Św.
Jakuba w Więcławicach koło Krakowa, aby
wesprzeć rozwój dzieci i młodych ludzi,
którzy wykazują się przedsiębiorczością
i kreatywnością, mają pomysł na własną
przyszłość. Kapituła Funduszu przyznaje raz
do roku stypendia uczniom szkół podstawowych i gimnazjów w trzech kategoriach:
sport, kultura i sztuka oraz nauka. Wysokość

stypendium w tym roku to 1500 zł. Nie są
to stypendia socjalne. Zwyciężą ci, którzy
przedstawią najciekawszy „biznes plan”
i najmądrzej zainwestują otrzymaną kwotę.
Stypendyści otrzymywać będą co miesiąc
jedną dziesiątą stypendium w ciągu roku
szkolnego 2017/2018, czyli od września do
czerwca. Każdy z nich będzie zobowiązany
napisać w połowie i na końcu roku szkolnego
sprawozdanie z realizacji swojego planu.

1. ŚWIĘTO KWITNĄCEJ JABŁONI

2. SZCZĘŚLIWA TRZYNASTKA

To coroczna impreza, która odbywa się w połowie maja w Zagórzycach. Czterdziesta
trzecia edycja tego wydarzenia połączona
była z Wiosennym Festiwalem Kulinarnym,
podczas którego przeprowadzono konkurs
kulinarny Kół Gospodyń Wiejskich, degustację potraw, kiermasz rękodzieła i biesiadę
góralską. Nasi wolontariusze pojawili się na
tym wydarzeniu podczas zabawy tanecznej
z zespołem „Faza” i zebrali prawie 900 zł.
Zbiórce towarzyszył występ orkiestry dętej
z Więcławic, pokazy artystyczne zespołów
CKiP oraz występ zespołu tańca ludowego
o nazwie Pawie Pióra.

Dokładnie tysiąc złotych zebrano podczas
niedzielnej kwesty pod kościołem Mariackim
w Krakowie. Krakowianie i turyści, którzy
tłumnie odwiedzali maryjną farę, mogli
wspierać „Kilometry Dobra” między godziną
8:00 a 14:00 po każdym z godzinnych nabożeństw. Jeszcze większą kwotę (dokładnie
o połowę większą!) udało się zebrać trzy
tygodnie wcześniej podczas zbiórki przed
Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych. Jak łatwo obliczyć, wierni
z dwóch paraﬁi przekazali na naszą zbiórkę
13% wszystkich zebranych w tym roku pieniędzy. Dla nas trzynastka okazała się więc
szczęśliwa!

3. JARMARK INNY NIŻ
WSZYSTKIE

4. RADY (DLA) RODZICÓW
Zwykle kilometry dobra zbierają uczniowie,
jednak w Więcławicach i Michałowicach cała
zbiórka z placówek edukacyjnych pochodziła wyłącznie od rodziców. Spotkali się oni
z wolontariuszami „Kilometrów Dobra”, aby
przekazać pieniądze i uzyskać wiedzę, w jaki
sposób rozmawiać z dziećmi o ﬁlantropii i jak
właściwie rozpoznawać wartościowe zbiórki, by nie dać oszukać się naciągaczom.

Stoiska lokalnych producentów żywności
oraz twórców rękodzieła – to wszystko można było zobaczyć podczas Michałowickiego
Jarmarku Wielkanocnego, który odbył się 25
marca tego roku. Festyn ten był dla mieszkańców jedyną okazją do zapoznania się ze
zbiorczymi ofertami rolników i sadowników
Gminy Michałowice, którzy dla zainteresowanych otworzyli swoje stragany. Wśród
tych budek pojawił się również namiot „Kilometrów Dobra”, w którym zbierano datki
na rzecz stypendiów dla dzieci i młodzieży.
Kwesta okazała się sporym sukcesem –
w ciągu 5 godzin zebrano aż 822 złote, czyli
ponad połowę jednorocznego stypendium
dla wybranego dziecka.
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ŚWIĘTOCHŁOWICE

FUNDACJA
RODZIN POLSKICH
IM. ŚW. JANA PAWŁA II

ZEBRALIŚMY:

17 386,35 zł
czyli

395,14
metrów dobra

18
MiEjSce
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Moja świetlica - mój świat.

Fundacja od 2011 roku stara się pomagać
całym rodzinom, a zwłaszcza dzieciom i młodzieży z rodzin „trudnych”; przeżywających
różnego rodzaju kryzysy.
Widząc potrzebę pracy codziennej z dziećmi
i młodzieżą, w 2016 roku, w ramach projektu
unijnego, otworzyliśmy w ramach naszej
działalności świetlicę. Comiesięczny wolontariat, rozwijające warsztaty, pierwsze sportowe sukcesy, wspólna nauka, poznawanie
ciekawych miejsc i nowe przyjaźnie... to tylko
część tego, co tam się dzieje. Jest miejscem,
do którego lgną dzieciaki z okolicy – te, których codzienność nie jest prosta i przyjemna,
które często stają przed problemami, które

byłyby trudne do udźwignięcia nawet dla
dorosłych. My widzimy, jak ci młodzi ludzie
rozwijają skrzydła. To oni dają nam radość
i motywację do dalszego działania.
Fundacja to nie tylko świetlica, to także
warsztaty - dla seniorów, dorosłych, dzieci
i młodzieży, to wiele akcji charytatywnych,
organizacja zbiórek żywności, wyjazdy dla
rodzin, aktywizacja społeczna osób bezrobotnych, pomoc psychologiczna.
Za nasze działania na rzecz rodziny otrzymaliśmy z rąk Pani Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej oraz Pana Wojewody
Śląskiego wyróżnienie za zaangażowanie
w ratowanie polskiej rodziny.

1. DZIAŁANIA PROWADZONE
OD SAMEGO POCZĄTKU

2. ZAANGAŻOWANIE
MIESZKAŃCÓW

Inauguracją zbiórki, prowadzonej przez Fundację, była prezentacja spektaklu „Zmęczone
skrzydła” w wykonaniu uczniów Gimnazjum
nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Bytomiu.
Wydarzenie to miało miejsce w siedzibie
Fundacji, na samym początku kampanii – 1
marca, a etiuda teatralna towarzyszyła akcji
promocyjnej „Kilometrów Dobra”.

W zbieranie funduszy zaangażowani byli
uczniowie świętochłowickich szkół; m.in.
I LO im. J. Kochanowskiego z Oddziałami
Dwujęzycznymi, Szkoły Podstawowej nr
4 im. T. Kościuszki. Zbiórki prowadzono
w marketach, pod kościołami, a także przy
okazji specjalnie zorganizowanych Otwartych Warsztatów Rodzinnych. W promocję
całego przedsięwzięcia zaangażowane było
Radio Silesia.

3. KONFERENCJA

4. DLA SPORTOWCÓW I CAŁYCH
RODZIN

Ważnym wydarzeniem, które zorganizowano stricte na potrzeby „Kilometrów
Dobra”, była konferencja, mająca na celu
przybliżenie zaproszonym gościom działalności Fundacji, stworzenie pola do dyskusji,
nawiązanie relacji partnerskich. Jej efektem
było zbudowanie koalicji osób i instytucji,
chcących wspierać się w działaniach na rzecz
poprawy jakości życia lokalnej społeczności.

„Kilometrowe” puszki zasilać można było
przy okazji wydarzeń sportowych; meczów piłki nożnej (z Pogonią Siedlce czy
Zagłębiem Sosnowiec), a także specjalnie
zorganizowanego turnieju crossmintona.
Ponadto, na terenie OSiR „Skałka”, specjalnie
na potrzeby „Kilometrów Dobra”, zorganizowany został „Festyn Dobroci”. W programie
były m.in. koncerty (kapeli i orkiestry dętej),
gry i zabawy dla całych rodzin oraz warsztaty artystyczne.

5. FINAŁ Z ATRAKCJAMI
3 czerwca każdy chętny mógł się włączyć
w próbę bicia rekordu Guinnessa w układaniu ciągu monet jednozłotowych, a było
to tylko jedną z atrakcji przygotowanych na
okoliczność ﬁnału zbiórki. Tego popołudnia
można było obejrzeć pokaz szermierki na
wózkach inwalidzkich, występ kabaretowy,
pokazy UKS Taekwondo i posłuchać koncertów zespołów muzycznych.
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DŁUGOŁĘKA
PŁOMYK NADZIEI

ZEBRALIŚMY:

14 981,00 zł
czyli

340,48
metrów dobra

19
MiEjSce
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Pomoc chorym i poszkodowanym strażakom,
ich rodzinom oraz innym potrzebującym.

O tym, jak ważny jest zawód strażaka, nie
trzeba nikomu przypominać. Zdarza się
jednak, że nawet najlepiej wyszkoleni ratownicy ulegają wypadkom podczas ratowania
cudzego życia. W celu pomocy poszkodowanym strażakom powstała właśnie dolnośląska Fundacja PSP i OSP „Płomyk Nadziei”.
Do naszych celów statutowych należy nie
tylko wspieranie działalności mającej na

celu ochronę zdrowia, ale też promocja
i organizacja wolontariatu. Naszą pomocą
objęci są nie tylko poszkodowani strażacy,
ale też ich rodziny i funkcjonariusze, którzy
ze względów zdrowotnych odeszli ze służby.
Promujemy zdrowy styl życia, wspomagamy
działalność diagnostyczną, leczniczą i rehabilitacyjną oraz reprezentujemy pacjentów
chorych, poszkodowanych, a także ich
rodziny.

1. PŁOMIENNE SERCA

2. CAŁY ROK DOBROCI

3. DNI PRZYRODNIKÓW 2018

Właśnie takim określeniem można nazwać
wszystkich ludzi dobrej woli, którzy wspierali cel „Płomyka Nadziei” podczas tegorocznej
kampanii „Kilometrów Dobra”. O tym, ile
życzliwości tkwi w sercach darczyńców,
świadczy fakt, że tylko podczas ﬁnału akcji
udało się zebrać prawie 4000 zł, czyli prawie
połowę wszystkich uzbieranych w tym roku
złotówek. Finał „Kilometrów Dobra” był nie
tylko okazją do przeprowadzenia kwesty,
ale także do przypomnienia roli strażaków,
poświęcających na co dzień wszystko w imię
ratowania cudzego życia.

Stoiska charytatywne prowadzono podczas
organizowanych przez różne placówki dni
otwartych. Skarbonki „Kilometrów Dobra”
pojawiły się między innymi w Kamieńcu
Wrocławskim. Dochód na cele charytatywne pochodził z dobrowolnych datków
oraz sprzedaży materiałów promocyjnych.
Jak można się domyślić, prawdziwą furorę
zrobiły kalendarze strażackie, ze sprzedaży
których w tym roku przekazano najwyższą
kwotę wsparcia ﬁnansowego kampanii. Na
stoiskach w wielu miastach Dolnego Śląska
można było też nabyć książki, apteczki
pierwszej pomocy oraz zjeść pyszny poczęstunek. Dni otwarte w tych placówkach
pełniły też wymiar edukacyjny i miały za
zadanie zwiększenie świadomości mieszkańców na temat ewentualnych zagrożeń
pożarowych.

To coroczne święto Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, połączone z Jarmarkiem Pawłowickim. Podczas siedmiogodzinnego spotkania, na najmłodszych
czekało wiele gier, zabaw oraz konkursów
z nagrodami. Nieco starsi mogli usiąść za
kierownicą prawdziwego wozu strażackiego
oraz skorzystać z porad weterynarzy, dietetyków oraz architektów krajobrazu. Zbiórka
na rzecz „Kilometrów Dobra” połączona
była z kiermaszem kwiatów i krzewów,
działalnością stoisk producentów zdrowej
żywności oraz pokazem salsy. Dla wszystkich

uczestników przygotowano też profesjonalne warsztaty ratownictwa medycznego,
szybkie kursy językowe i turniej szachowy.
Największą atrakcją podczas Dni Przyrodników okazał się lot balonem.
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GLIWICE
CARITAS DIECEZJI
GLIWICKIEJ

ZEBRALIŚMY:

12 847,30 zł
czyli

291,98
metrów dobra

20
MiEjSce
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Wyposażenie magazynu żywności, zakup
chłodni do magazynu.

Od ponad 25 lat śpieszymy z pomocą
ludziom ubogim, chorym i potrzebującym.
Na co dzień prowadzimy biuro na rzecz
aktywizacji osób bezrobotnych, jadłodajnię
i świetlicę dla dzieci i młodzieży w okresie
szkolnym oraz dom pomocy społecznej. Prowadzimy gabinety rehabilitacyjne, wypożyczalnie sprzętów rehabilitacyjnych i ośrodki
dla osób niepełnosprawnych.

1. AUKCJA DROBNYCH RZECZY

2.RECYKLING POSIŁKÓW

3. KWESTA W PARAFII

4. HOJNI KIBICE

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im.
prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu zorganizowali w szkole dwudniową aukcję drobnych
przedmiotów. Podczas przerw międzylekcyjnych, wolontariusze zachęcali swoich
kolegów do włączania się w aukcję. Młodzież
zebrała 642,70 zł i przekazała je na zakup
chłodni do magazynu spożywczego Caritas
w Gliwicach.

W czasie kampanii, do grona ambasadorów
dołączyła Firma Mustang - przedsiębiorca
związany z recyklingiem. Dzięki oﬁarności
wielu darczyńców, zebrano aż dwa kontenery makulatury, czyli 2800 kg! Zakładając, że
50 kg to jeden posiłek, zebrana makulatura
w tym miesiącu daje ok. 56 posiłków dla
potrzebujących.

Paraﬁa pw. św. Andrzeja w Zabrzu obchodziła uroczystość 150-lecia konsekracji
kościoła. Z tej okazji, dzięki życzliwości
Księdza Proboszcza i pomocy wolontariuszy
Paraﬁalnego Zespołu Caritas, mogliśmy
zbierać datki w ramach prowadzonej akcji
“Kilometry Dobra”. Podczas kwesty zebrano
1410,73 zł.

Mecz pomiędzy Górnikiem Zabrze a Koroną
Kielce (wynik: 2:2) był świetną okazją, by
nasi wolontariusze Caritas mogli wyjść do
kibiców i opowiedzieć o Kampanii. Pośród
15 tysięcy kibiców obecnych na meczu
zebrano 2719,57 zł.
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ŻYRARDÓW
ORATORIUM
ŚW. JANA BOSKO

ZEBRALIŚMY:

12 723,00 zł
czyli

289,16
metrów dobra

21
MiEjSce
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Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych,
modernizacja boiska.

Nasze Oratorium rozpoczęło działalność
3 września 1993 r. To wspólnota dzieci,
młodzieży i wychowawców, dbająca o to,
by wspólnie spędzony czas był ciekawy,
wartościowy i pełen radości. To dom, który
przygarnia, przygotowuje do życia. Podwórko, gdzie spotykają się przyjaciele i żyje się
radośniej. Patronuje nam św. Jan Bosko.
W Oratorium prowadzona jest cały rok formacja duchowa dla dzieci i młodzieży, a tak-

że dla kandydatów i animatorów. Dzięki niej
poznajemy Pismo Święte, dzielimy się swoim
życiem w grupie przyjaciół i dowiadujemy
się więcej o księdzu Bosko, jego duchowości
i systemie wychowawczym. U nas zagrasz
w bilarda i cymbergaja, piłkarzyki i ping-ponga, “nogę”, siatkówkę i “kosza”, w planszówki
i na gitarze, a nawet odrobisz lekcje i zrobisz
babeczki, zjesz podwieczorek i pojedziesz na
kolonie. Nawiążesz tu wiele dobrych znajomości i przyjaźni.

1. BIEGIEM, MARSZEM, NA
ROWERZE

2. WSPARCIE POLITYKÓW
I MEDIÓW

W ramach prowadzonej zbiórki, przez
Fundację „Z miłości do dziecka” i Oratorium
św. Jana Bosko zorganizowany został bieg,
którego uczestnicy de facto nie byli zobowiązani do biegania. Wyznaczona trasa miała
długość 4 km i można ją było pokonać także
jadąc na rowerze albo maszerując – najlepiej
całą rodziną. Na uczestników, na mecie, czekały pamiątkowe medale i wspólne ognisko.

Żyrardowska zbiórka odbyła się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Żyrardowa
Wojciecha Jasińskiego. Organizatorzy
w trakcie trwania kampanii mogli też liczyć
na wsparcie ze strony Radia FAMA.

3. KILOMETRY NA ŚWIĘCIE LNU
Finał „Żyrardowskich Kilometrów Dobra”
połączono z obchodami Święta Lnu. W trakcie całej, 3-dniowej, imprezy, wolontariusze mieli do dyspozycji własne stoisko, na
którym można było zasilać zbiórkę. W niedzielę zebrane pieniądze ułożono w metry
złotówek.
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KROSNO
FUNDACJA WIELKIE
SERCE DLA DZIECI

ZEBRALIŚMY:

11 717,61 zł
czyli

266,31
metrów dobra

22
MiEjSce
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Organizacja pomocy dla dzieci i rodzin
zastępczych.

Tworzymy zespół ludzi, którzy pracują
z dziećmi i chcą poszerzyć swój warsztat.
Tworzymy warunki do zdobycia wiedzy
z zakresu traumy, porzucenia, więzi. Fundacja powstała z myślą o wspieraniu rodzin
i systemu pieczy zastępczej, poprzez swoje
działania ma na celu pomoc i wspieranie
rodziny w każdej sytuacji. Każda RODZINA
jest WAŻNA. Każde dziecko ma prawo do

szczęśliwego dzieciństwa. Każde dziecko ma
prawo do RODZINY. Organizujemy: wyjazdy
rekreacyjne dla dzieci i rodzin oraz konferencje i warsztaty dla specjalistów pracujących
z dziećmi. Prowadzimy treningi (społeczne,
ﬁnansowe), socjoterapię grupową i indywidualną, bajkoterapię, muzykoterapię,
artterapię. Stawiamy na proﬁlaktykę wśród
najmłodszych. Uczestniczymy w konferencjach, zjazdach, szkoleniach.

1. LICYTACJE INTERNETOWE

2. PIKNIK RODZINNY

Biżuteria czy kurs języka angielskiego to
tylko niektóre produkty i usługi, które zostały wystawione na licytację. Internetowa
zbiórka pieniędzy, prowadzona przy pomocy
Facebooka, miała też wymiar edukacyjny;
zainteresowani za symboliczną złotówkę
mogli wylicytować darmowy pomiar ciśnienia krwi i poziomu glukozy.

Połączony został z obchodami Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Ogródku Jordanowskim w Krośnie. Deszczowa pogoda
nie przeszkodziła w fantastycznej zabawie.
Była masa atrakcji: koło fortuny, terenowa
gra rodzinna, występy i pokazy - Akademii
Talentów, Disco Dance, AT Dance, Zespołu
Kleks, Zespołu Muzycznego, akrobatyki
(Pole Dance), karate, wozów Straży Pożarnej
i Policji, musztry honorowej w wykonaniu
uczniów LO w Jedliczu, Games Room, animacje Strefy Kreatywnej Eureka, warsztaty
masażu Shantala, stoiska lodów tajskich
i ręcznie produkowanych kosmetyków...
i jeszcze o wiele więcej!

3. RANKING DOBROCI SZKÓŁ,
KTÓRE PRZYŁĄCZYŁY SIĘ DO
AKCJI

4. GAMES ROOM
To miejsce, w którym można nie tylko dobrze
się zabawić, ale też wesprzeć szczytną inicjatywę! Cykl eventów, zorganizowanych przez
„Blueberrypuddingcake”, to była “pomoc
na piątkę”, bo właśnie uzbierano dzięki nim
właśnie pięć procent z całej kwoty w tegorocznej edycji kampanii „Kilometrów Dobra”.

W naszej kampanii udział wzięły szkoły
podstawowe w Jedliczu, Szczepańcowej,
Piotrówce, Długiem, Chorkówce, Dobieszynie, Świerzowej Polskiej, Zręcinie, Żarnowcu, w Krośnie nr 3, 6, 10, Miejska SP nr 8
i PM nr 3, nr 14 ZS w Jedliczu, LO Kopernik
w Krośnie, LO Jedlicze, PWSZ w Krośnie
i w Sanoku.

5. DNI KROSNA – FINAŁ
„KILOMETRÓW DOBRA”
ZESPÓŁ: Bożena Baran, Jadwiga Jagieło,
Katarzyna Jastrząb, Barbara Sługocka-Wilk
WOLONTARIUSZE: Marzanna Węgrzyn,
Beata Urbanik, Katarzyna Bryś, Julia Jagieło,
Filip Jagieło, Dominik Delimata, Aleksandra
Bryś, Angelika Niezgoda, Natalia Urbanik,
Beata Turczyńska, Klaudia Banach, Kinga Banach, Konrad Banach, Ewa Jastrząb, Kacper
Ciupak, Gabriel Patyrak, Dawid Patyrak.
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KALISZ
FUNDACJA
BREAD OF LIFE

ZEBRALIŚMY:

9 943,22 zł
czyli

225,98
metrów dobra

23
MiEjSce
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I Kaliski Fundusz Grantowy dla osób
niepełnosprawnych.

Fundacja pomaga osobom niepełnosprawnym, ubogim, osobom znajdującym się na
marginesie życia społecznego - a zarazem,
starającym się zmienić swoje położenie,
każdego dnia walczącym z barierami
w urzędach, szpitalach, ze społecznym odrzuceniem, drwiną oraz brakiem środków na
leczenie. Jesteśmy po to, by przywracać im
nadzieję, by mogli rozpocząć na nowo swoje

życie w społeczeństwie. Z myślą o nich,
bohaterach dnia codziennego, powstała inicjatywa utworzenia „I Kaliskiego Funduszu
Grantowego dla osób niepełnosprawnych”.
Dzięki niemu osoby niepełnosprawne mogą
otrzymać dodatkowe środki. Nieprzypadkowo motto fundacji to „Nie możemy
zrobić wszystkiego, ale robimy wszystko, co
możemy”.

Oddział w Kaliszu powstał w 2003 roku.
Nim pojawiło się miejsce, a nawet szansa na
nie, pierwsze spotkania organizowaliśmy na
dworcu, by spotkać się i porozmawiać z osobami bezdomnymi. Dwa lata później okazało
się, że oddział w Kaliszu otrzymał lokal
z Urzędu Miejskiego w Kaliszu na realizację
zadań statutowych. I tak do dziś realizujemy
szereg zadań, jakie sobie stawiamy za cel:
– akademię walki z rakiem,
– wydawanie odzieży dla osób ubogich,

– działalność charytatywna,
– doﬁnansowywanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych,
– wolontariat, który zaraża młodych ludzi –
„Pomoc na czasie”,
– klub sportowo-proﬁlaktyczny.

1. ZAANGAŻOWANE
PODSTAWÓWKI

2. ZAANGAŻOWANA GALERIA
Tuż przed Wielkanocą, w Galerii Tęcza
zorganizowano warsztaty artystyczne. Tworzono ozdoby, wspólnie sadzono kwiaty, nie
brakowało kolorowych balonów i słodkości.
Bardzo ważnym elementem tego wydarzenia była możliwość równoczesnego zasilenia
dowolnym datkiem celu, wyznaczonego
sobie przez Fundację w ramach „Kilometrów
Dobra”.
Także w Galerii Tęcza zorganizowano ﬁnał
całej prowadzonej przez Fundację „Bread of
life” zbiórki.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Kaliszu zorganizowała pierwszą „kilometrową” zbiórkę już
w marcu, w akcję włączyły się także Szkoła
Podstawowa nr 6 i Szkoła Podstawowa
nr 17.
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PIŁA
AKCJA
HUMANITARNA
ŻYCIE

ZEBRALIŚMY:

9 386,78 zł
czyli

213,34
metrów dobra

24
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To prowadzenie klubów dla dzieci
i młodzieży, organizowanie wypoczynku
letniego i zimowego dzieciom z rodzin
dysfunkcyjnych oraz pomoc w edukacji
indywidualnej w celu wyrównania szans.

Akcja Humanitarna Życie działa w Polsce
od 1998 roku. Zajmuje się pomocą rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych,
między innymi poprzez pedagogikę ulicy
czy streetworking wśród dzieci i młodzieży, które nie miały kontaktu z „dobrym
dorosłym”. Brak zainteresowania ze strony
rodziców, przekładając się na nieświadome
opuszczenie dzieci, sprawił, że - przez swoje

negatywne działania - zostały wykluczone ze
środowiska szkolnego.
Drugą grupą dzieci są dzieci niepełnosprawne, których szanse na pogodne życie są
znikome - tylko dlatego, że ich rodzice są
niezaradni życiowo. Nie mają możliwości
rozwoju, ponieważ ich sytuacja materialna
nie pozwala na uczestniczenie w rehabilitacji.

1. CEGIEŁKA PEŁNA ZDROWIA
Aby zbierać fundusze na cele statutowe,
Akcja Humanitarna „Życie” rozpoczęła
rozprowadzanie specjalnych cegiełek charytatywnych. Cena każdej z nich wahała się
od 10 do 100 zł. Każdy, kto zdecydował się
wesprzeć akcję w taki właśnie sposób, został
obdarowany słodkim prezentem - zestawem
miodów, na który składał się miód lipowy,
klonowy i gryczany. Zebrane w ten sposób
środki zostały przekazane na działania
wśród dzieci, osób bezdomnych i rodzin.

2. CHRZEŚCIJAŃSKI PIKNIK
MAJOWY
To cykliczne wydarzenie ma za zadanie
integrować dzieci z ich rodzicami oraz
środowiskiem lokalnym. Na tegorocznym,
pojawiło się ponad 100 osób, które chętnie
wsparły drobnymi datkami akcję „Kilometrów Dobra”. Dzieci mogły zrobić sobie
zdjęcia z osobami przebranymi za różne
postaci, podczas gdy ich mamy przygotowywały pyszne sałatki, a ojcowie opiekowali się
grillem. Prowadzona była sprzedaż książek
oraz płyt DVD z ﬁlmami i grami. Dzieciom
podczas występów przygrywał doświadczony bębniarz, utworzono też specjalną strefę
gier i zabaw. Uczestnicy pikniku majowego
okazali wielkie miłosierdzie i chęć pomocy.

3. DZIEŃ NOWEJ SZANSY

4. BIEGI DLA DZIECI
NIEPEŁNOSPTRAWNYCH

Jest to regularnie organizowane w plenerze
przedsięwzięcie, mające za zadanie skierować uwagę na nasze codzienne przyzwyczajenia, z którymi nie zawsze sobie radzimy.
Na tym wydarzeniu możemy zrozumieć
schematy w nas działające oraz otrzymać
klucz do rozwiązania problemu, czyli “klucz
nowej szansy”. Podczas Dnia Nowej Szansy,
jak co roku przygotowany był poczęstunek,
z którego mógł skorzystać każdy uczestnik
spotkania. W tym roku zostały zebrane
datki na rzecz „Kilometrów Dobra”. Zebrane
pieniądze zostały przekazane na obóz dla
dzieci.

VII Ćwierćmaraton Muzyczny miał w tym
roku nieco inny ﬁnał od dotychczasowych.
Na mecie z medalami dla uczestników
czekały dzieci niepełnosprawne, które miały
przywilej wręczać odznaczenia razem z włodarzami miasta i starostwa. Podczas ﬁnału
zostały zebrane datki na obóz dla dzieci
niepełnosprawnych z zespołem Downa.

5. ANTOLOGIA POEZJI

cach Górnych, w Ośrodku Turystycznym
“Anastasis”. Podczas tego spotkania można
było kupić nie tylko tomik poezji, ale również
własnoręcznie upieczone przez Elenę ciasto.
Dochód przeznaczono na rzecz dzieci. “I satyra może sprawić i humory dzieci poprawić.”

W Bibliotece Publicznej w Żarach, z inicjatywy mieszkanki Niemiec - Eleny - zorganizowano spotkanie poetyckie, na które
przyjechali poeci amatorzy z Polski i zagranicy. Łączy ich nie tylko pasja, ale i wydana
wspólnie Antologia Poezji. Po oﬁcjalnym
spotkaniu, pokaz innych artystycznych
talentów zorganizowano w Mirostowi-
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STOWARZYSZENIE
RODZICÓW
I OPIEKUNÓW DZIECI
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
„WSPÓLNA TROSKA”

ZEBRALIŚMY:

6 300,17 zł
czyli

143,19
metrów dobra

25
MiEjSce
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To gromadzenie środków ﬁnansowych
na utworzenie i prowadzenie
Zakładu Aktywności Zawodowej oraz
prowadzenie terapii i rehabilitacji osób
z niepełnosprawnością.

Zebrane środki zostaną przeznaczone na
ﬁnansowanie prac związanych z adaptacją
budynków służących aktywizacji społeczno-zawodowej, wsparciu oraz opiece
nad osobami niepełnosprawnymi. Zakład
Aktywności Zawodowej powstanie w Balce-

rowie. Budynki zostaną wydzierżawione od
Spółdzielni Rolniczej Skierniewiczanka, na
terenie której prowadzić będziemy działalność rolniczą oraz rękodzielniczą. Zostanie
utworzony Zakład Aktywności Zawodowej
dla około 16 osób niepełnosprawnych.

1. MIEJSKI BAL NOWOROCZNY
Rozpoczął się w sobotę 13 stycznia 2018 r.,
a gwiazdą wieczoru był Stachursky. Stowarzyszenie „Wspólna Troska” było jedną
z dwóch organizacji, które otrzymały tego
dnia czek na zawrotną sumę 10 000 złotych
na prowadzenie swojej działalności. Tego
wieczoru na sali balowej zjawiło się blisko
500 osób, które mogły skosztować cateringu
o nazwie „W pół drogi”. Na Balu Noworocznym obecni byli politycy, biznesmeni, osoby

zasłużone dla miasta i mieszkańcy – wszyscy
oni zostali połączeni wspólnym celem i pomogli „Kilometrom Dobra”. Oprócz zbiórki
na rzecz Stowarzyszenia „Wspólna Troska”,
darczyńcy wzięli udział w pomocy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom ze Spektrum
Autyzmu “F84”.

2. ZASZCZEPIONA IDEA
WOLONTARIATU

3. DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI
Odbył się z okazji obchodów Światowego
Dnia Świadomości Autyzmu. Wszyscy obecni mogli obserwować zajęcia terapeutyczne
oraz skorzystać z możliwości konsultacji
z terapeutami. Oczywiście podczas wydarzenia zbieraliśmy środki na akcję „Kilometry
Dobra” dzięki czemu nadarzyła się okazja do
ﬁnansowego wsparcia idei „Wspólnej Troski”.
Wydarzenia towarzyszące związane były
z proﬁlem stowarzyszenia, czyli pomocą dla
osób z niepełnosprawnością. Zorganizowano
konsultacje terapii integracji sensorycznej,
behawioralnej.

Stowarzyszenie „Wspólna Troska” wraz
z wolontariuszami od połowy marca organizowało w Skierniewicach akcje zbierania pieniędzy na cel akcji. Przyniosły one wymierne
efekty, gdyż w ramach kampanii „Kilometrów Dobra” wolontariusze z skierniewickich
szkół zebrali prawie 2000 zł, czyli niemal 1/3
wszystkich funduszy.
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ŻORY
STOWARZYSZENIE
PRO MUNDI

ZEBRALIŚMY:

6 210,18 zł
czyli

141,14
metrów dobra

26
MiEjSce

60

NASZ CEL

O NAS

To wsparcie leczenia i rehabilitacji Michała
Ligockiego.

Zawsze stawialiśmy sobie za cel wsparcie
osób potrzebujących – w głównej mierze
niepełnosprawnych. W 2017 r. Stowarzyszenie uruchomiło sklep charytatywny,
aby jeszcze lepiej pozyskiwać środki na
wsparcie podopiecznych. Ponadto, w trakcie
uczestnictwa w różnego rodzaju miejskich
imprezach, udostępniamy atrakcje dla
odwiedzających, pozyskując w ten sposób
dodatkowe środki. Specjaliści orzekli, że

tylko zaawansowana, a przez to bardzo kosztowna rehabilitacja (około 120 tys. zł) może
przywrócić Michałowi częściową sprawność
rąk. To pierwszy i w tej chwili najważniejszy
cel Michała. Jego spełnienie pozwoli mu nie
tylko na odrobinę samodzielności, ale także
zwiększy jego szanse na rynku pracy – w tej
chwili sytuacja Michała i jego rodziny jest
dramatyczna.

1. AUCHAN W ŻORACH

2. ŻORSKA WIOSNA MŁODOŚCI

Zbiórka na terenie zdecydowanie najpopularniejszego miejsca handlowego w mieście
przyniosła swoje owoce! 25–27 maja to były
trzy dni miłych rozmów z ludźmi pełnymi
życzliwości oraz wsparcia dla Michała
Ligockiego. To były też dni wspaniałego
zaangażowania wolontariuszy przy tej akcji,
jak i świetnej współpracy z dyrekcją i pracownikami centrum. Klienci często dopytywali o „Kilometry Dobra” i wrzucali swoje
złotówki do specjalnie przygotowanych na
to wydarzenie skarbonek. Zebrano dokładnie 2 975,50 zł, czyli prawie 48% wszystkich
datków zebranych podczas tegorocznej
kampanii!

To organizowana od ponad 40 lat lokalna impreza, która łączy występy artystów muzyki
rozrywkowej oraz kabaretów. Tegoroczna
edycja tego wydarzenia została poszerzona
o trzygodzinną strefę rowerową i liczne
konkursy sportowe dla dzieci. Wolontariusze „Kilometrów Dobra” działali podczas
trwania Akademii Bezpiecznego Rowerzysty
– kiedy jedni mówili o zasadach poruszania
się jednośladem, nasi ochotnicy zbierali
pieniądze na leczenie Michała Ligockiego.

3. OTWARCIE KLUBU „FLORYDA”

Po występie Michała Szpaka, zespołu Coma
oraz Ewy Farny można było ogłosić wynik
kwesty. Tego dnia z samej zbiórki zebrano
prawie 320 złotych plus to, co wpłynęło
na konto Stowarzyszenia dzięki sprzedaży
przedmiotów w sklepie charytatywnym.

W połowie maja odbyło się dwudniowe
otwarcie klubu, który od razu stał się
ważnym miejscem na rozrywkowej mapie
Śląska. Nowy klub muzyczny pojawił się na
ul. Boryńskiej w miejsce dawnej „Ambasady”
i od razu włączył się w naszą akcję charytatywną. Uczestnicy otwarcia bawili się
doskonale przy dźwiękach wypływających
zza konsolet trzech znanych DJ’ów. Jak się
potem okazało, przyszli nie tylko się dobrze
bawić, ale też wesprzeć kampanię „Kilometrów Dobra”. Podczas pamiętnego weekendu dołożono 221 złotych na rehabilitację
Michała Ligockiego.
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BZINICA STARA

STOWARZYSZENIE
ROZWOJU WSI

ZEBRALIŚMY:

5 532,00 zł
czyli

1 778,36
metrów dobra

27
MiEjSce
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Remont kuchni szkolnej.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi powstało
z inicjatywy mieszkańców w celu przejęcia
prowadzenia zamykanej Szkoły Podstawowej w Bzinicy Starej. Pieczę nad Niepubliczną Szkołą Podstawową sprawuje już
14 rok szkolny. Obecnie w placówce uczy
się 36 dzieci w klasach 1-7. Nasza działal-

ność opiera się głównie na zaangażowaniu
społecznym członków stowarzyszenia oraz
społeczności lokalnej. Poza prowadzeniem
szkoły realizujemy szereg różnych zadań,
takich jak budowa placu zabaw dla dzieci,
wielofunkcyjnego boiska sportowego czy
współpraca z Bankiem Żywności w celu
pomocy żywnościowej najbardziej potrzebującym.

1. MARSZ PO ZDROWIE

2. JARMARK WIELKANOCNY

To bardzo dobrze przyjęta przez mieszkańców akcja, której inicjatorem jest sołtys
miejscowości Pludry. W każdą niedzielę
o godzinie 13:30 przy ulicy Robotniczej rozpoczyna się spotkanie wszystkich zainteresowanych, dla których jest to świetna okazja
do aktywności ﬁzycznej w gronie znajomych.
Na każdego uczestnika na końcu trasy czeka
ciepła herbata, a dla najwytrwalszych na
koniec każdej edycji przygotowywane są
atrakcyjne nagrody. Na tegorocznym zakończeniu marszu pojawili się wolontariusze
„Kilometrów Dobra”, którym udało się tego
dnia zebrać dokładnie 175 złotych. Oznacza
to, że liczba zebranych tego dnia złotówek
była znacznie większa niż liczba uczestników
ﬁnału tej edycji marszowej.

Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu
zorganizował w połowie marca Jarmark
Wielkanocny. Każdy z zainteresowanych
mógł zakupić asortyment do swojego
koszyczka wielkanocnego na stoiskach
rękodzielniczych i gastronomicznych.
Wyjątkową atrakcją tego wydarzenia było
zorganizowanie niepowtarzalnych warsztatów wikliniarskich, podczas których można
było poznać tajniki wyplatania kobiałek.
W trakcie kiermaszu można było wesprzeć
„Kilometry Dobra” i zobaczyć wystawę prac
konkursowych na najładniejszą dekorację
wielkanocną.

5. MAJÓWKA

6. DOBRODZIEŃ KONTRA
PLUDRY

7. PROBOSZCZ DLA
KILOMETRÓW DOBRA

Właściciele sklepów “Delikatesy Centrum”
w Pludrach i Dobrodzieniu zaprosili wolontariuszy akcji „Kilometrów Dobra” do swoich
supermarketów. Wolontariuszki wzięły
udział w rywalizacji pt. “Ile metrów dobra
uda się zebrać”. Z lekką przewagą wygrały
Pludry, z różnicą niecałego metra i zebraną
kwotą 266 zł, kwota uzbierana przez Dobrodzień wyniosła 236 zł.

Proboszcz paraﬁi św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu po raz drugi zaprosił „Kilometry
Dobra”do swojej paraﬁi. Wolontariuszki ze
skarbonkami po każdej mszy, w wybranym
dniu czekały przy wyjściu na wiernych
opuszczających kościół. Dzięki hojności
paraﬁan udało się zebrać ponad 18 metrów
dobra.

Co roku pani sołtys wsi Kocury organizuje
majówkę dla mieszkańców. Można podziwiać
na niej występy dzieci, a także wziąć udział
w nabożeństwie majowym. Już po raz drugi
na majówkę zostali zaproszeni wolontariusze akcji „Kilometry Dobra”. Wolontariuszki
– animatorki umilały czas najmłodszym,
przy okazji powiększając sumę zebranych
złotówek.

3. SZLAKIEM PLUDERSKICH
STAWÓW

4. POMOC WYSOKICH LOTÓW
Zdecydowanie największą hojnością wśród
sportowców z województwa opolskiego wykazali się siatkarze z Bzinicy Nowej i Pluder.
Razem na cele kampanii „Kilometrów Dobra”
przekazali prawie 550 zł, co okazało się 1/10
wszystkich zebranych środków w tegorocznej akcji. Zawodnicy ci są dobrze znani w lokalnej społeczności nie tylko ze względu na
włączanie się w akcje charytatywne, ale też
z uwagi na ich regularne występy w turniejach siatkarskich o puchar sołtysa.

To już 4. edycja biegu, w którym zamiast
wpłacania opłat startowych można wesprzeć ﬁnansowo akcje charytatywne. W tym
roku sołtys wsi Pludry oraz Społeczna Młodzieżowa Rada Sołecka wyznaczyli trasę biegu głównego o długości ponad 3 kilometrów.
Tego dnia przewidziano również zawody
na dwóch krótszych dystansach dla dzieci
i młodzieży. Maluchy z rocznika 2010 i młodsze ścigały się na dystansie 200 metrów,
a ich starsi koledzy z roczników 2009-2005
musieli pokonać dokładnie półkilometrową
trasę. Był to bardzo aktywny dzień nie tylko
dla zawodników, ale też dla opiekunów oraz
wolontariuszy.
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ZDUNY
STOWARZYSZENIE
RAZEM DLA KONARZEWA
- SERCE DLA HARCERZY

ZEBRALIŚMY:

5000 zł
czyli

114
metrów dobra

28
MiEjSce
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Zakup sprzętu, wyposażenia i ekwipunku dla
zdunowskich harcerzy w ramach akcji „Serce
dla Harcerzy”.

Stowarzyszenie Razem dla Konarzewa
powstało w roku 2015, jako odpowiedź na
zapotrzebowanie lokalnej społeczności na
reaktywację życia towarzysko-społecznego
w Konarzewie. Główne obszary działania,
wyznaczone w trakcie rozmów z mieszkań-

cami, to aktywne spędzanie czasu wolnego,
rozwijanie pasji i zainteresowań, umożliwianie poznawania nowych ludzi, warsztaty,
kursy, szkolenia, aktywność społeczna,
poradnictwo obywatelskie.

1. RAJD „SPOTKANIE Z WIOSNĄ”
To już 43. edycja imprezy organizowanej
przez Koło Terenowe PTTK Zduny. Majowe
obchody były powiązane z setną rocznicą
wybuchu Powstania Wielkopolskiego, dlatego też spotkanie rozpoczęło się uroczystą
mszą polową w intencji poległych powstańców. Po odczytaniu apelu pamięci i złożeniu
kwiatów przy Szańcu Powstańczym, rozpalono ognisko i rozpoczęto tę mniej oﬁcjalną
część imprezy. Wolontariusze „Kilometrów
Dobra” rozpoczęli swoją zbiórkę zaraz po
prezentacji historycznych mundurów, którą
przygotowała ostrowska Grupa Rekonstrukcji Historycznej. Kweście towarzyszyły
konkursy, wspólne śpiewanie patriotycznych piosenek oraz strefa gastronomiczna
z grochówką i kiełbaską z grilla. Szaniec
Powstańczy Borownica – Chachalnia stał się
tego dnia naszym bastionem dobroci.

2. PRZYJAZNA DŁOŃ DLA
HARCERZY
Zdunowska Majówka zorganizowana została
pod hasłem „Na żołnierską nutę” i była
dedykowana zbiórce w ramach akcji „Serce
dla Harcerzy”. Na terenie Centrum Animacji
Społecznej wystąpili członkowie I Zdunowskiej Drużyny Harcerskiej, którzy poprowadzili gry i zabawy dla najmłodszych. Na dzieci
czekały różne gry zręcznościowe, malowanie
twarzy, selﬁe z gadżetami oraz występy
artystyczne. Zbiórka na rzecz „Kilometrów
Dobra” została przeprowadzona w bardzo
miłej atmosferze. Datki na rzecz harcerzy
zbierane były w streﬁe małej gastronomii,
gdzie zorganizowano ognisko i zbudowano
przenośną kawiarenkę z ciastem. Po zakończeniu kwesty wszyscy uczestnicy bawili się
w rytm muzyki zespołu X Dance.

3. URODZINOWE PROMOCJE

4. CO TRZY MIEJSCOWOŚCI,
TO NIE JEDNA

Pod koniec kwietnia w Galerii Krotoszyńskiej odbyły się szóste urodziny tego
największego centrum handlowego na
terenie powiatu krotoszyńskiego. W alejkach Galerii można było spotkać ochotników „Kilometrów Dobra”, którzy zbierali
datki we wszystkich trzech stworzonych
na to wydarzenie strefach: piękna, zdrowia
i aktywności. Urodziny przyciągnęły masę
klientów, obserwatorów i łowców okazji.
Podczas akcji „Upominek za paragon” klienci
otrzymywali prezenty za każde wydane 50
złotych. Oprócz występów artystycznych
i kącika dla dzieci można było posłuchać muzyki na żywo. Rozstrzygnięto też plebiscyt
na ulubiony sklep w Galerii Krotoszyńskiej.

W tym roku Zduny, Krotoszyn i Konarzew
połączyły siły w zbieraniu datków na rzecz
„Kilometrów Dobra”. W ostatniej z tych miejscowości zorganizowano koncert muzyczny
oraz kwestę wśród miejscowych strażaków.
W Zdunach na zbiórkę dorzucali swoje złotówki uczestnicy biegu, koncertu, kiermaszu
i kabaretowego występu. Krotoszyn zorganizował Kiermasz i przekazał wsparcie ﬁnansowe od tamtejszego Banku Spółdzielczego.
W sumie podczas tych wydarzeń zebrano
prawie 2500 złotych, czyli niemal połowę
wszystkich tegorocznych datków w ramach
„Kilometrów Dobra”.
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WYSOKIE
MAZOWIECKIE

ZWIĄZEK HARCERSTWA
RZECZYPOSPOLITEJ

ZEBRALIŚMY:

2862,07 zł
czyli

65,04
metrów dobra

29
MiEjSce
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Zakup 2 dużych namiotów i pomoc
ﬁnansowa dla harcerzy jadących na obóz.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej jest
organizacją pożytku publicznego, która
powstała w 1989 roku. Ideowo i programowo kontynuuje tradycje i myśl wychowawczą
kilku pokoleń polskich harcerek i harcerzy.
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
oparty jest na przedwojennych wartościach.
Związek jest wspólnotą, której członkowie w zmieniającym się społeczeństwie są
wierni tradycyjnemu Przyrzeczeniu i Prawu
Harcerskiemu. Prace wychowawcze pro-

wadzone są w oparciu o metodę harcerską
w odrębnych organizacjach harcerek i harcerzy. Nad wychowaniem harcerek i harcerzy czuwa odpowiedzialna i doświadczona
kadra związku instruktorek i instruktorów,
którzy są pełnoletni, kompetentni, a przede
wszystkim są chrześcijanami. Pod swoją
opieką mamy już 17 500 harcerek i harcerzy. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
wspiera środowiska harcerskie działające
we wszystkich miejscowościach, niezależnie
od ich wielkości.

BYDGOSZCZ
FUNDACJA
DATOR VITAE

ZEBRALIŚMY:

2799,00 zł
czyli

63,61

NASZ CEL

O NAS

Edukacja z zakresu pierwszej pomocy
przedmedycznej, szerzenie idei Honorowego
Krwiodawstwa, wakacyjny wypoczynek
podopiecznych Domów Dziecka.

Naszym mottem jest „Primum non nocere”,
a misją szerzenie idei Honorowego Krwiodawstwa oraz edukacja w zakresie pierwszej
pomocy przedmedycznej. Fundacja Dator
Vitae od 2016 roku zajmuje się organizacją zbiórki krwi, rejestracją potencjalnych
dawców szpiku i komórek macierzystych,
uczymy też, jak zachować się w sytuacjach,
kiedy nasza pomoc jest decydująca. Fundacja
zrzesza wolontariuszy oraz ludzi o dobrych

i otwartych sercach na terenie całego kraju.
Bardzo często przyczyny nieudzielenia
pierwszej pomocy są błahe - „nie wiem co
robić” lub „boję się, że zaszkodzę”. Dlatego
ważna jest każda, choćby najmniejsza dawka
wiedzy i umiejętności. Nieraz słyszymy
o sytuacjach, kiedy kilkuletnie dzieci stosują
resuscytację krążeniowo-oddechową lub
wykonują połączenie ratunkowe 112.

metrów dobra

30
MiEjSce
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1. PERFEKCYJNY POCZĄTEK

Dzięki udziałowi w „Kilometrach Dobra”
pragniemy uzbierać środki, które pozwolą
nam na organizację kolejnych zbiórek krwi,
edukację w zakresie pierwszej pomocy
przedmedycznej oraz wsparcie krwiodawców, którzy znajdują się w trudnej sytuacji
życiowej i materialnej. Ponieważ Finał Akcji
zbiega się z Dniem Dziecka, połowę zebranej
kwoty przeznaczymy na wakacyjny wypoczynek Dzieci z lokalnych Domów Dziecka.

Pierwszą imprezą, na której zachęcano do
ﬁnansowego wsparcia zbiórki, prowadzonej przez bydgoską Fundację, był koncert
zespołu Perfect z Patrycją Markowską. Do
zaangażowania w osiągnięcie szlachetnego
celu namawiali sami muzycy!
Całą zbiórkę, prowadzoną przez Dator Vitae,
patronatem objęło Radio Eska, które na
bieżąco informowało o wszystkich podejmowanych w ramach „Kilometrów Dobra”
inicjatywach.
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2. INAUGURACJA NA STARYM
RYNKU

3. TAKSÓWKI, FOOD-TRUCKI,
GALERIA – I MECZ

Oﬁcjalne rozpoczęcie kampanii odbyło się
3 marca. Tego dnia na Rynku można było
nie tylko zasilić dowolnym datkiem puszki
wolontariuszy Fundacji, ale także oddać
krew w krwiobusie, a wieczorem posłuchać
koncertu zespołu Zdrowa Woda

Dzięki uprzejmości organizatora Festiwalu
Smaków FOOD Trucków, wolontariusze
Fundacji mogli zagościć równolegle na
Starym Rynku w Bydgoszczy i na Rynku
Nowomiejskim w Toruniu.
W prowadzoną zbiórkę włączyło się również
Copernicus Taxi 1-9192, galeria Toruń Plaza,
a także… siatkarze; wolontariusze pojawili
się na meczu Łuczniczki Bydgoszcz z Indykpol AZS Olsztyn.

IMIOŁKI
FUNDACJA
PATRIA

ZEBRALIŚMY:

2 091,00 zł
czyli

NASZ CEL

O NAS

Zbieramy na budowę hali jeździeckiej. Tu
będą się odbywać treningi, zawody. Stajnia
już jest, powstaje maneż oraz zaplecze
socjalne. Jest kadra, są też beneﬁcjenci
hipoterapii. Dużo już udało nam się zrobić,
ale niestety to ciągle za mało, aby IOJ
rozpoczął swoją działalność.

Działamy od 2006 roku nad jeziorem
Lednica. Prowadzimy hipoterapie, organizujemy obozy edukacyjno-rehabilitacyjne
dla rodzin zastępczych. Każdy, niezależnie
od wieku, otrzymuje tu wsparcie, pomoc by
nabierać sił. Stwarzamy warunki do wymiany
doświadczeń, wspólnej nauki i zabawy, szu-

kania swojej pasji. Towarzyszymy w chwilach
radości i zwątpienia. Na terenie fundacji
powstaje Integracyjny Ośrodek Jeździecki
dla dzieci niepełnosprawnych.

47,52
metrów dobra

31
MiEjSce
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1. POCZĄTEK KAMPANII

której fabuła polegała na wsparciu siebie
nawzajem. Mimo chłodu na zewnątrz, ciepła
atmosfera panująca podczas spotkania
zagrzewała wszystkich do działania.
Po tym dniu nasze puszki powędrowały
w świat do naszych przyjaciół: Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu
Warszawskiego, Fundacji Perspektywa,
Teatru Muzycznego w Poznaniu, na imprezę
urodzinową wspierającego nas kilka lat
wolontariusza i graﬁka, Macieja Polusa i jego
żony Darii.

Naszą zbiórkę w ramach “Kilometrów
Dobra” rozpoczęliśmy na terenie Fundacji
Patria nad jeziorem Lednica razem z dwiema
dużymi grupami Wolontariuszy z BZWBK.
Wspólnie promowaliśmy ideę ﬁlantropii
wśród pracowników banku. Na terenie
Fundacji odbyły się dwa spotkania, w trakcie
których wolontariusze przyczynili się do
promowania prowadzonej zbiórki. Uczestnicy pracowali w grupach, biorąc udział w grze,
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2. BIEGI NA ORIENTACJĘ

3. MAILE Z PODZIĘKOWANIAMI

W ramach kampanii skontaktowaliśmy się
z większością szkół w Gnieźnie, nawiązując
tym samym dobre, perspektywiczne kontakty, oraz z ﬁrmami ze strefy ekonomicznej, ze
strony których padły obietnice współpracy
w przyszłym roku. W maju, w Światowy
Dzień Orienteeringu (biegów na orientację),
otworzyliśmy z panem Jerzym Deptułą labirynt, w którym każdy mógł z mapą przebiec
odcinek na orientację. Cały czas trwała
też wysyłka mailowa, motywująca osoby
indywidualne do osobistego zaangażowania
się w akcje ﬁlantropijne, przede wszystkim
w kampanię “Kilometry Dobra”.

Przedsięwzięcie zakończyliśmy akcją
mailową - każdy darczyńca i wolontariusz
otrzymał dyplom z podziękowaniem od
Fundacji Patria.

KOMITET
ZAŁOŻYCIELSKI
FUNDACJI POLSKA
KAWALERIA

ZEBRALIŚMY:

1944,00 zł
czyli

44,18

WOLA
GUŁOWSKA

NASZ CEL

O NAS

Celem organizacji jest w szczególności:
1. Utworzenie szwadronu Kawalerii
Rzeczpospolitej.
2. Stworzenie warunków zapewniających
funkcjonowanie szwadronu.
3. Wskrzeszenie i kultywowanie chlubnych
tradycji Jazdy Polskiej.

Fundacja Polskiej Kawalerii została stworzona, aby pielęgnować kulturę polskich
oddziałów wojskowych, która została zapoczątkowana przez księcia Mieszka I.
Organizacja ma na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających kultywowaniu tradycji Jazdy Polskiej,
korzeniami sięgającej do czasów rycerstwa
średniowiecznego, wytwarzania atmosfery
zaufania i szacunku do wartości kodeksów

honorowych i rycerskich, upowszechniania
kultury i tradycji wieków dawnych, a także
przyczynianie się do pogłębiania wśród
ludzi znajomości historii Polski i Europy oraz
wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób ﬁzycznych i jednostek organizacyjnych, które
podejmują takie działania.

metrów dobra

32
MiEjSce

71

ODDZIAŁ TERENOWY
TOWARZYSTWA
ROZWIJANIA
AKTYWNOŚCI DZIECI
„SZANSA” WARSZAWA
TARGÓWEK

ZEBRALIŚMY:

1 815,00 zł
czyli

41,25
metrów dobra

33
MiEjSce
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WARSZAWA

NASZ CEL

O NAS

Remontu lokalu dla Rodzin z Dziećmi.

Jesteśmy ogólnopolską organizacją pozarządową, powołaną w 1990 roku przez wychowawców z ponad 30 placówek opiekuńczo–
wychowawczych z całej Polski. Pomagamy,
wspieramy dzieci i rodziny będące w kryzysie. Stawiamy na to, by pokazać rodzicom,
jak stawić czoła problemom wychowawczym

z dziećmi, niezależnie od ich wieku. Pragniemy, by dzieci pochodzące z różnych środowisk miały równe szanse rozwoju. Uczymy
je samodzielności, pewności siebie, poczucia
własnej wartości, umiejętności wyrażania
emocji. A żeby to móc osiągnąć, prowadzimy:
konsultacje i diagnozy, szkolenia, warsztaty,
zajęcia, coaching oraz obozy edukacyjne.

FUNDACJA
NADWIŚLAŃSKIEGO
UNIWERSYTETU
DZIECIĘCEGO

ZEBRALIŚMY:

1 763,00 zł
czyli

40,07

WARSZAWA

NASZ CEL

O NAS

Opracowanie i przeprowadzenie spektakli
naukowych dla dzieci, w formie widowisk
teatralnych, których bohaterami będą
postaci wielkich naukowców oraz dziedziny,
które badali.

Naszą misją jest poszerzanie horyzontów dzieci - to nasi mali studenci, których
pragniemy wprowadzać w niezwykły świat
nauki. Dzięki działaniom Fundacji NaUD, co
roku blisko 1000 dzieci bierze udział w niezwykłej przygodzie poszerzania zainteresowań naukowych. Organizujemy spotkania
z ludźmi nauki i pasjonatami różnorodnych
dziedzin wiedzy i kultury, w atrakcyjnych
miejscach i formie. Prowadzimy szereg

warsztatów, pokazów i zajęć w terenie.
Jesteśmy, by inspirować, edukować i pokazywać nowe możliwości. Wsparcie, życzliwość,
nacisk na działanie dają dzieciom pewność
siebie. Dzięki temu, osiągają lepsze wyniki
w nauce i poznają własne możliwości. Chcemy, by nasi mali studenci dostrzegli piękno
świata, ale żeby tak się stało, muszą go
bardziej zrozumieć i poznać. By w przyszłości, dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom,
zmieniały go na lepsze.

metrów dobra

34
MiEjSce
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1. DZIEŃ Z ŻYCIA ORNITOLOGA
I DROGAMI AFRYKI
WSCHODNIEJ

2. „ŚWIET(L)NY POKAZ „
I „DINOZAUROLOGIA CZYLI JAK
ZOSTAĆ PALEONTOLOGIEM”

To nazwy wydarzeń, zorganizowanych 14
kwietnia 2018 roku w Domu Kultury Praga
iw
Domu Kultury Gocław. Miały one na celu
ukazanie postaci wielkich naukowców, za
pomocą profesjonalnych spektakli, a przy
okazji, można było wesprzeć ﬁnansowo
prowadzoną w ramach „Kilometrów Dobra”
zbiórkę.

Obie te imprezy odbyły się 19 maja. Pierwsza z nich, w Centrum Promocji Kultury,
kolejna - w Domu Kultury Praga. Pokazy
zorganizowane zostały dla rodzin z dziećmi
w wieku 8-12 lat, a dochód z nich zasilił
prowadzoną zbiórkę.
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3. FESTYN RODZINNY „KTO TY
JESTEŚ? POLAK MAŁY!”
Festyn ten zorganizowano 20 maja 2018
roku w Parku Obwodu Praga AK przy ulicy
Grochowskiej. W trakcie wydarzenia, uczestnicy mogli przymierzać stroje historyczne,
strzelać z łuku, a także walczyć szablą.
Festyn z okazji 100. rocznicy odzyskania
niepodległości nasza Fundacja zorganizowała wraz z Semper Fidelis Res Publicae, w celu
integracji mieszkańców dzielnicy Praga
i pomocy dzieciom.

4. PIKNIK RODZINNY
Na ﬁnał kampanii „Kilometry Dobra”, zorganizowaliśmy 2 czerwca w Parku Obwodu
piknik dla dzieci i ich rodziców. W trakcie
trwania festynu podsumowaliśmy nasze
działania w czasie ostatnich miesięcy.
Wspólnie ułożyliśmy złotówki na taśmach,
a na naszym stoisku odbyły się warsztaty
botaniczne pt. „Zrób to sam – las w słoiku”.

ZESPÓŁ PLACÓWEK
OPIEKUŃCZOWYCHOWAWCZYCH
„DOM NAD BARYCZĄ”

ZEBRALIŚMY:

1 273,00 zł
czyli

28,93

KROŚNICE

NASZ CEL

O NAS

Rowerem po humor i zdrowie - doposażenie
placówek w rowery dla podopiecznych.

Działalność Stowarzyszenia „Nasze Dzieci”
to prowadzenie Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dom nad Baryczą”,
w skład którego wchodzą 3 placówki,
obejmujące opieką, troską i wychowaniem
38 podopiecznych w wieku od 9 do nawet
18-20 lat.
Uczestniczymy w ważnych dla nich wydarzeniach i współtworzymy z nimi ciekawe
zajęcia. Dbamy o swoich wychowanków

i chcielibyśmy, żeby każdy z nich mógł posiadać własny rower, by móc dbać o kondycję
psychoﬁzyczną! Właśnie dlatego postanowiliśmy wziąć udział w akcji „Kilometry Dobra”.
Zajmowanie się naszymi podopiecznymi to
nie praca, lecz nasza misja, która trwa 24
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu! Jesteśmy razem na dobre i na złe! Wspieramy
nasze dzieci, uczymy się z nimi i dbamy o ich
zdrowie!

metrów dobra

35
MiEjSce
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FINAŁ “KILOMETRÓW DOBRA”
2018

Gminy Milicz oraz Banku Spółdzielczego.
Wystąpiły 4 drużyny: Gmina Krośnice, KPP
Krotoszyn, Crazy Team, Dom nad Baryczą.
Gra była bardzo emocjonująca! W przerwie
zawodnicy mogli wzmocnić się ciepłymi
i zimnymi napojami oraz dodać sobie energii
pysznymi ciastami, przygotowanymi przez
panie wychowawczynie. (Bardzo dziękujemy
przedstawicielom placówek za przygotowanie tych smakołyków!) Honorowe I miejsce
w turnieju zajęła KPP Krotoszyn, za nimi

W sobotni ranek 2 czerwca 2018 r. dyrektor
Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych „Dom nad Baryczą” Piotr Borowczyk zorganizował I Charytatywny Turniej
Halowej Piłki Nożnej. Do rywalizacji zaprosił: Komendę Powiatową Policji w Krotoszynie, Gminę Krośnice, Gminę Milicz oraz Bank
Spółdzielczy w Miliczu. W Turnieju, mimo
ogromnej chęci, nie wzięli udziału reprezenci
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uplasowała się drużyna Gminy Krośnice, a III
miejsce zajęli nasi wychowankowie z Domu
nad Baryczą! Statuetka za udział w turnieju
została przyznana dziewczynom z Crazy
Team.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział
i wspólną zabawę.

ŻYRARDÓW
FUNDACJA
Z MIŁOŚCI
DO DZIECKA

ZEBRALIŚMY:

1 162,33 zł
czyli

NASZ CEL

O NAS

Rehabilitacja dzieci i zakup potrzebnego
sprzętu.

Fundacja „Z miłości do dziecka” wspiera dzieci niepełnosprawne i ich rodziny.
Realizujemy nasze cele poprzez pomoc tym
najbardziej bezbronnym. Pragniemy, by choć
na chwilę mogły zapomnieć o przeszłości lub
złośliwościach losu i cieszyć się życiem jak
nigdy dotąd.
Uśmiech dzieci (tak bardzo skrzywdzonych
przez los) jest bezcenny, dlatego warto jest

się poświęcić i zaangażować w taką właśnie
akcję. Nasi podopieczni korzystają z bezpłatnych zajęć rehabilitacyjnych. Zajęcia
odbywają się zarówno w gabinecie rehabilitacyjnym, jak i w domu podopiecznego.
Dzieci korzystają również z zajęć na basenie.
Organizowane przez nas akcje cieszą się
dużym powodzeniem wśród mieszkańców.
Ich fantastyczne zaangażowanie w różne
projekty umożliwia nam oferowanie bez-

26,41
metrów dobra

36
MiEjSce
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1. FUNDACYJNY PIKNIK

płatnych zajęć dla dzieci. Fundacja realizuje
również zbiórki materialnej pomocy dla
ciężko chorych dzieci.

28 kwietnia w „Śmiechowym Ranczo” zorganizowaliśmy piknik, którego uczestnicy mogli dobrowolnymi datkami wesprzeć zbiórkę,
prowadzoną przez nas w ramach kampanii
„Kilometry Dobra”.
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2. BIEG „PODARUJ DZIECIOM
KILOMETRY DOBRA”
Uczestnicy wydarzenia mieli do pokonania
4 kilometrową trasę biegiem, spacerem lub
na rowerze. Bieg odbył się 19 maja 2018
roku, a jego celem była integracja mieszkańców i umożliwienie ﬁnansowego wsparcia
dzieci przez zasilenie konta Fundacji.

STAW
STOWARZYSZENIE 25+
NASZA PRZYSZŁOŚĆ

ZEBRALIŚMY:

1 136,00 zł
czyli

25,82
metrów dobra

NASZ CEL

O NAS

Organizacja zajęć terapeutycznych dla osób
niepełnosprawnych w stopniu znacznym po
25 roku życia.

Stowarzyszenie 25+ Nasza Przyszłość powstało w Chełmie we wrześniu 2017 roku.
Wszyscy członkowie Stowarzyszenia są
rodzicami dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym.
Kiedy człowiek z niepełnosprawnością
intelektualną znaczną kończy 25 lat, ma
niewielką szansę na dalszą edukację, kontakt
z rówieśnikami i terapeutami. Głęboko upośledzone osoby bardzo rzadko znajdują miejsca w środowiskowych domach samopomocy,
brakuje też innych form pomocy dla nich.

Stowarzyszenie 25+ Nasza Przyszłość
powstało po to, by pomagać osobom
niepełnosprawnym w pokonywaniu barier
psychicznych i społecznych, związanych ze
znaczną niepełnosprawnością. Stowarzyszenie chce przeciwdziałać izolacji społecznej
osób głęboko upośledzonych po 25 roku
życia, a także zabiegać o inne formy poprawy
ich życia.
Jesteśmy zobowiązani do pomagania tym
ludziom – dążenia do tego, by powrócił
uśmiech na ich twarzach. Musimy sprawić, że
nasi podopieczni i ich rodzice będą się czuli
ważni dla społeczeństwa.

37
MiEjSce
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CAŁA POLSKA
PORTAL
DOMYDZIECKA.ORG

ZEBRALIŚMY:

1 107,00 zł
czyli

25,16
metrów dobra

38
MiEjSce
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NASZ CEL

O NAS

Rozwój portalu wspierającego dzieci
z domów dziecka.

Ogólnopolski Portal Domów Dziecka
Ogólnopolski Portal Domów Dziecka
DomyDziecka.Org powstał z myślą o najmłodszych. Ponad 17 tysięcy dzieci w Polsce
pozostaje pod opieką nie własnych rodziców,
ale instytucji – placówek opiekuńczo-wychowawczych, 56 tysięcy mieszka w rodzinach
zastępczych i rodzinnych domach dziecka.
Portal ten to pierwsza i jedyna w Polsce baza
teleadresowa wszystkich placówek opiekuń-

czo-wychowawczych, które mogą zainteresować darczyńców. Opiekunowie portalu
umożliwiają kontakt pomiędzy ludźmi dobrej
woli a domami dziecka, pomagają docierać
sponsorom do miejsc, gdzie potrzebna jest
pomoc oraz ułatwiają placówkom otrzymanie wsparcia rzeczowego i ﬁnansowego.

WARSZAWA
FUNDACJA
JOKOT

ZEBRALIŚMY:

937,00 zł

NASZ CEL

O NAS

Efektywna walka z kocią bezdomnością.

Fundacja JOKOT pomaga kotom bezdomnym i wolno żyjącym. Jesteśmy organizacją
niewielką, ale działamy na ogromną skalę.
Prawie 300 kotów znalazło opiekę w naszych przytuliskach i domach tymczasowych,
gdzie są leczone i socjalizowane, a potem
oddawane do adopcji. Pomagamy również

w sterylizacji kotów wolno żyjących, by
zapobiegać wzrostowi zwierzęcej bezdomności – co roku organizujemy prawie 700
zabiegów.

czyli

21,30
metrów dobra

39
MiEjSce
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1. PO METRZE DLA KAŻDEGO

2. FINAŁ AKCJI

W ramach akcji “Kilometry Dobra” chcieliśmy zebrać po metrze dobra dla każdego
z naszych podopiecznych. Kwota ta to mniej
więcej miesięczny koszt wyżywienia jednego
zwierzaka. W ramach kampanii opublikowaliśmy zdjęcia kolejnych podopiecznych,
zbierających „swoje metry” i zachęcaliśmy
do wpłat na konkretne zwierzaki. Galerię kotów, którym udało się zebrać własne metry,
zaktualizowaliśmy na naszej stronie.

Urządziliśmy podczas pikniku z okazji
Dnia Dziecka organizowanym przez Urząd
Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy,
zachęcając jednocześnie dzieci do działań na
rzecz kotów.
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SOSNOWIEC
FUNDACJA
POMOC SZKOLE
SOSNOWIEC

NASZ CEL

ZEBRALIŚMY:

696,55 zł
czyli

15,83

Sﬁnansowanie miesięcznego wyjazdu
usprawniająco-rekreacyjnego wraz ze
Stowarzyszeniem „Radość i Nadzieja”.
W wyjeździe zaplanowanym na wrzesień
tego roku ma wziąć udział grupa 20 osób
starszych z terenów Mysłowic i miast
ościennych oraz specjalnie przeszkoleni
wolontariusze. Stowarzyszenie dba o godne

O NAS

starzenie się swoich podopiecznych, wobec
których organizowane są różnorakie
zajęcia aktywizujące. Podczas wyjazdu
o charakterze terapeutyczno-rekreacyjnym
zaplanowane zostały seminaria, zabawy
rekreacyjne, zajęcia usprawniające oraz
treningi interpersonalne.

Stowarzyszenie „Radość i Nadzieja” działa
od 2013 roku. Jego przedstawiciele postawili sobie za cel integrację osób starszych i najuboższych ze społeczeństwem.
W ramach tego zadania organizowane są
regularne wsparcia psychologiczne, rehabilitacyjne oraz materialne. Stowarzyszenie
zaczęło swoją działalność od zbiórki ubrań,
żywności, mebli oraz przekazywaniu ich tym,
którzy czują się wykluczeni z powodu biedy,
głodu i choroby.
Celem statutowym Stowarzyszenia jest
również doposażenie placówek Dziennego
Domu Pomocy Społecznej w sprzęt i meble
niezbędne do zapewnienia godnych warunków pobytu pensjonariuszy. Stworzono ponadto Centrum Pomocy Osobom z chorobą
Alzheimera, które pomaga nie tylko chorym,
ale też ich rodzinom. Wysoka jakość świadczonej pomocy jest wynikiem współpracy
Stowarzyszenia „Radość i Nadzieja” ze specjalistami z dziedziny medycyny, psychologii
i rehabilitacji.

metrów dobra

40
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LIMANOWA
LIMANOWSKA AKCJA
CHARYTATYWNA

ZEBRALIŚMY:

651,00 zł
czyli

14,80
metrów dobra

41
MiEjSce
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NASZ CEL

O NAS

Pomoc niepełnosprawnym w zakresie
rehabilitacji oraz zapewnienia potrzeb
koniecznych w różnych etapach ich leczenia.

Specyﬁką działania LACh-u jest niesienie
pomocy każdemu, kto jej potrzebuje, bez
względu na wiek. Z uwagi na szeroko zakrojone działania, Limanowska Akcja Charytatywna opiekuje się grupą 55 podopiecznych.
Stowarzyszenie działa nieprzerwanie od
2004 roku na rzecz dorosłych ludzi biednych
oraz dzieci wymagających długotrwałego
i kosztownego leczenia. Od 2008 roku LACh
otrzymał status organizacji pożytku publicz-

nego, dzięki czemu prowadzi swoje zbiórki
pieniężne również za pośrednictwem Akcji
Charytatywnej 1% Od Podatku. Z ostatniego
sprawozdania wynika, że środki te stanowiły
w 2016 roku aż 3/4 całych przychodów.
Resztę przychodów pokrywają darowizny
pieniężne, wypracowane przychody ﬁnansowe oraz składki członkowskie.

MYSŁOWICE
FUNDACJA
POMOC SZKOLE
MYSŁOWICE

ZEBRALIŚMY:

500,91 zł
czyli

NASZ CEL

O NAS

Realizacja wyjazdu usprawniającorekreacyjnego wraz ze Stowarzyszeniem
Radość i Nadzieja.

Swoje działania kierujemy do 20 osób starszych z terenu Mysłowic i miast ościennych,
dla których chcemy przygotować wyjazd
w terminie od 1 do 30 września 2018 roku.
Wyjazd ten będzie miał zarówno charakter terapeutyczny, jak i rekreacyjny. Dla
seniorów przygotowaliśmy wiele zajęć
aktywizujących, treningów interpersonal-

nych i aktywności sportowych o charakterze
usprawniającym. Dla naszych podopiecznych
przygotowaliśmy zarówno seminaria, jak
i panele dyskusyjne i zabawy rekreacyjne.
Zajęcia poprowadzi doświadczona kadra
z zakresu ﬁzjoterapii, psychologii, medycyny
i dietetyki. Na zaplanowany wyjazd potrzebujemy 23 320,00 złotych, z czego 15 000
złotych to sam koszt pobytu.

11,38
metrów dobra

42
MiEjSce
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1. DZIEŃ ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH

organizacji o charakterze non-proﬁt, które
powstają z inicjatywy konkretnych założycieli, będących osobami prywatnymi.
Podczas gdy dzieci skakały na trampolinach
i brały udział w zabawach tanecznych, nasi
wolontariusze udzielali informacji na temat
„Kilometrów Dobra”. Darczyńcy wsparli
nas kwotą 53 złotych, co daje ponad 10%
wszystkich zebranych w tej edycji środków.

W tym roku spotkaliśmy się w mysłowickim Parku Słupina, aby docenić działalność
sektora NGO na terenie województwa śląskiego oraz świętować Dzień Dziecka razem
z najmłodszymi.
Podczas tego spotkania wszyscy zainteresowani mogli poznać specyﬁkę działania
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2. GROSZ DO GROSZA
Dzięki zgodzie kierownictwa sklepu “Auchan” w Mysłowicach, skarbonki z logotypem „Kilometrów Dobra” stanęły przy wielu
kasach wewnątrz tego popularnego sklepu.
Chociaż klienci robiący zakupy wrzucali tam
zazwyczaj tylko drobne monety, to po końcowym podliczeniu okazało się, że zebraliśmy

prawie 300 zł. Średnica jednej złotówki to
zaledwie 23 milimetry, zatem dzięki hojności
klientów ułożyliśmy węża o imponującej
długości 6,8 metrów dobra!

PUŁAWY
STOWARZYSZENIE
„PRZESZŁOŚĆPRZYSZŁOŚCI”

ZEBRALIŚMY:

445,00 zł

NASZ CEL

O NAS

Zbiórka funduszy na zakup protezy ręki dla
Kuby Kozieja, ucznia siódmej klasy szkoły
podstawowej w jednej ze szkół w powiecie
lubartowskim.

Stowarzyszenie „Przeszłość – Przyszłości”
od ponad 6 lat aktywnie i nieprzerwanie
działa na terenie Puław i okolicznych
miejscowości, organizując różnego rodzaju
wydarzenia. Zazwyczaj mają one charakter
kulturalny i historyczny, lecz nieobca jest im

także działalność charytatywna. Już dwukrotnie organizowano zbiórki pieniędzy dla
rodzin, którym ogień zniszczył niemal cały
dobytek. Obecnie prowadzone są przez nich
trzy zbiórki, w tym jedna realizowana dzięki
kampanii “Kilometry Dobra”.

czyli

10,11
metrów dobra

43
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NIEPOŁOMICE,
WIELICZKA

FUNDACJA
POMOC SZKOLE

ZEBRALIŚMY:

343,00 zł
czyli

7,80
metrów dobra

44
MiEjSce
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NASZ CEL

O NAS

Doposażenie w sprzęty rehabilitacyjne
i dostosowanie dla niepełnosprawnych dzieci
Centrum Wspierania Rozwoju „Rozwijanka”.

„Rozwijanka” wspiera dzieci z niepełnosprawnościami od urodzenia aż do dorosłego
życia. Każdego dnia otaczamy profesjonalną
opieką i terapią grupę 58 dzieci z różnymi
niepełnosprawnościami, wśród których aż
14 cierpi na niepełnosprawność ruchową.
Przedszkole gwarantuje każdemu dziecku
zajęcia z ﬁzjoterapeutą, logopedą, psychologiem i pedagogiem specjalnym. Ponadto,
dzieci mogą korzystać z bogatej oferty

edukacyjnej. Organizujemy dla nich muzykoterapię, dogoterapię oraz lekcje języka
angielskiego. Dzięki grupom integracyjnym,
dzieci niepełnosprawne mają szansę bawić
się i uczyć z rówieśnikami o prawidłowym
rozwoju.

1. UŁÓŻMY PUZZLE DLA
AUTYZMU
Zabawa tymi puzzlami była dziecinnie
prosta: podczas Jarmarku Wielkanocnego,
każdy zainteresowany mógł przyjść do
naszego stoiska i pomalować elementy o dużym formacie. Podczas tych zajęć plastycznych, prowadzone były rozmowy o autyzmie
i innych problemach rozwojowych u dzieci.
Tego dnia można było dowiedzieć się, jakie

są możliwe formy pomocy chorym dzieciom
i zadać pytanie specjalistom. Akcja promująca równość osób zdrowych i niepełnosprawnych połączona była z kwestą na
rzecz wadowickiego Centrum Wspierania
Rozwoju pod patronatem kampanii „Kilometry Dobra”. Wolontariuszki zebrały 260
złotych, a puzzle – czy to malowane przez
zdrowych, czy przez chorych – pasowały do
siebie idealnie!

2. WIEM CO JEM

3. SPACER NA NIEBIESKO

„Rozwijanka” zorganizowała w Kampusie
Wielickim unikatowe warsztaty kulinarne,
promujące specjalistyczną dietę dla osób
chorych. Wszyscy zainteresowani dowiedzieli się, jak upiec bezglutenowy chleb
i przygotować ruskie pierogi bez dodatku
nabiału. Z kolei dla łasuchów zostały podane
przepisy na słodkie brownie i tartę szarlotkową. Fundusze na ten cel zostały pozyskane
dzięki wsparciu Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wieliczce, a przy
okazji warsztatów można było wesprzeć
ﬁnansowo nasze centrum, biorące udział
w akcji „Kilometry Dobra”.

Drugiego dnia kwietnia obchodzony jest
Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie. Z tej
okazji, dzieci z przedszkoli i szkół wraz
z rodzicami wzięły udział we wspólnym
marszu. Spotkanie rozpoczęło się w samo
południe na Rynku w Wieliczce, by potem
marsz z niebieskimi balonikami wyruszył
w stronę Urzędu Miasta i Gminy. Rodzice
i nauczyciele byli zachęcani do przygotowywania ciekawych zajęć o tematyce autyzmu,
my przeprowadzaliśmy warsztaty dla dzieci
na temat niepełnosprawności a wszyscy
chętni mogli włączyć się w naszą kampanię
„Kilometrów Dobra” i razem z nami zbierać
pieniądze na sprzęty rehabilitacyjne.
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ŻYRAKÓW
STOWARZYSZENIE
„NOWY DOM”

ZEBRALIŚMY:

337,50 zł
czyli

7,70
metrów dobra

45
MiEjSce

90

NASZ CEL

O NAS

Akcja na rzecz letnich i zimowych obozów dla
dzieci z rodzin zastępczych.

Stowarzyszenie “Nowy Dom” jest stowarzyszeniem działającym na rzecz rodzicielstwa zastępczego. Istniejemy od 2008
roku, a od 2015 roku prowadzimy również
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny.
Obecnie zrzeszamy ok. 50 członków, w tym:
rodziny zastępcze (w tym 11 zawodowych),
rodzinny dom dziecka, rodzinę adopcyjną
oraz kandydatów na opiekunów zastęp-

czych. Stowarzyszenie liczy ok.105 dzieci
i młodzieży w wieku 0 – 25 lat. Prowadzimy
i wspieramy programy w zakresie rodzinnej
opieki zastępczej. Wspieramy inicjatywy
i organizowanie działalności promujących
zdrowie psychiczne oraz wyrównujących
społeczne szanse dzieci, młodzieży oraz całych rodzin. Naszą misją jest: …ABY DZIECI
MIAŁY DOM…

Stowarzyszenie „Nowy Dom” jest obecnie
w trakcie realizacji trzyletniego programu
o nazwie „PoMOC dla Rodzin”, prowadzonego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego na terenie województwa
podkarpackiego. Program ten obejmuje
darmowe poradnictwo specjalistyczne dla
opiekunów i wychowanków, którzy mogą
uzyskać wsparcie psychologiczne i pedagogiczne. Chętni mogą skorzystać również

ze specjalistycznej diagnozy dzieci i młodzieży w zakresie rozwoju emocjonalnego,
psychicznego i społecznego. Dzięki Funduszom Europejskim, udało się przeznaczyć
na realizację tych działań ponad 360 tysięcy
złotych. Doliczając do tego dotację celową
w wysokości 38 tysięcy złotych oraz wkład
własny, przekraczający 25 tysięcy złotych,
do wydania jest ponad 400 tysięcy złotych
do 2020 roku.

KILOMETRY POMOGŁY
Dzięki ﬁnałowi akcji “Kilometry Dobra”,
w ciągu tylko jednego dnia udało się pozyskać ponad 95% wszystkich środków, które
mają być docelowo przeznaczone na letnie
i zimowe obozy dla dzieci z rodzin zastępczych. Najbliższy taki wyjazd odbędzie się
już na początku sierpnia tego roku, kiedy to
grupa 15 młodych ludzi wraz z opiekunami
wyjedzie na warsztaty w Bóbrce.
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OLESNO
WARSZTATY TERAPII
ZAJĘCIOWEJ

ZEBRALIŚMY:

201,00 zł
czyli

4,60
metrów dobra

46
MiEjSce

92

NASZ CEL

O NAS

Pomoc osobom niepełnosprawnym,
należącym do Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Oleśnie.

Warsztaty Terapii Zajęciowej to organizacja,
która przystosowuje osoby niepełnosprawne do samodzielnego i dobrego funkcjonowania. Ponad 20 uczestników korzysta z zajęć w pracowniach: kulinarnej, krawieckiej,
stolarskiej, dziewiarskiej, introligatorskiej,
plastycznej, muzycznej oraz ma organizo-

wane zajęcia z pedagogiem, psychologiem
i rehabilitantem. Warsztaty dają im możliwość samorealizacji i podnoszenia swoich
kwaliﬁkacji. Każda wpłacona złotówka, to
mała perełka w skali potrzeb organizacji.

OPOLE
STOWARZYSZENIE
„JEDNYM SŁOWEM”

ZEBRALIŚMY:

120,00 zł

NASZ CEL

O NAS

Akcja na rzecz „Akademii Pozytywnych
Relacji” czyli warsztatów dla rodziców i zajęć
grupowych dla dzieci.

Naszą misją jest wsparcie i aktywizowanie
osób zaangażowanych w problematykę
spektrum autyzmu. Działamy na skalę
ogólnopolską. Naszą podstawową formą
działalności jest poradnia diagnostyczno konsultacyjna, której zespół terapeutyczny
tworzą doświadczeni specjaliści.

Prowadzimy między innymi konsultacje dotyczące wstępnego rozpoznania problemów
rozwojowych u dziecka, kontekstowe oraz
indywidualne diagnozy funkcjonalne, zajęcia
konsultacyjne i terapeutyczne. Organizujemy także warsztaty i szkolenia dla rodziców,
nauczycieli oraz specjalistów. Podczas wakacji w naszej ofercie można znaleźć również
rodzinne turnusy terapeutyczne.

czyli

2,80
metrów dobra
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Model terapii, który przyjęliśmy i nieustannie rozwijamy, podąża za aktualną wiedzą,
chociaż jest w pełni autorski i w dużej mierze
stworzony w oparciu o nasze doświadczenia.
Szukamy rozwiązań, a nie ograniczeń, dlatego też swobodnie korzystamy z narzędzi
i technik wypracowanych w różnych metodach i stylach terapeutycznych. Stawiamy na

indywidualizm i współpracę. Nie narzucamy,
raczej proponujemy różne możliwości postępowania. Nie ma jednej recepty dla każdego,
za to każdy ma swoją drogę.
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FESTYN RODZINNY
Dzięki współpracy z Młodzieżowym Domem
Kultury, ﬁnał zbiórki włączono w organizowany przez tę instytucję Festyn Rodzinny.
W Parku Nadodrzańskim dla uczestników
przygotowano zabawy plastyczne, ruchowe
i zręcznościowe, malowanie twarzy i modelowanie balonów. Na darczyńców czekały
upominki, m.in. ręcznie wykonane maskotki
z hasłem „Jednym Słowem przygarnij sowę”.

BRANICE
STOWARZYSZENIE
IMMACULATA

ZEBRALIŚMY:

72,00 zł

NASZ CEL

O NAS

Celem zbiórki jest wsparcie kampanii
„Kilometry talentów – ile kilometrów
złotówek wart jest talent naszych dzieci”
poprzez zebranie funduszy na rozwój
talentów dzieci uczęszczających do Placówki
“Ziarenko” w Branicach.

Naszą misją jest wspieranie młodego człowieka w jego rozwoju duchowym, ﬁzycznym,
psychicznym i społecznym. Inspirujemy
i umożliwiamy wszystkim młodym ludziom,
a zwłaszcza tym najbardziej potrzebującym,
rozwój pełnego potencjału, aby odpowie-

dzialnie i według Bożych Przykazań przeżywali swoje życie i pomagali je przeżywać
pięknie innym. Naszą misję realizujemy
poprzez prowadzenie placówek wsparcia
dziennego “Cegiełka” w Opolu i “Ziarenko”
w Branicach, akcje wakacyjne i zimowe, akcje
okolicznościowe, wolontariat, pomoc materialną, szkolenia, działalność promocyjną.

czyli

1,70
metrów dobra
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NOWY WIŚNICZ
FUNDACJA EQUINUM
/ ZESPÓŁ CRACOW
SINGERS

ZEBRALIŚMY:

26,00 zł
czyli

0,60
metrów dobra

49
MiEjSce
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NASZ CEL

O NAS

Akcja na rzecz nagrania pierwszej płyty CD
zespołu muzycznego „Tolerancja”. Zespół
wokalno - instrumentalny tworzą więźniowie
z Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu.

Działalność Fundacji Equinum koncentruje
się przede wszystkim na realizacji przedsięwzięć w trzech podstawowych obszarach
działalności:

2. Inicjowanie i organizacja wydarzeń
z zakresu edukacji kulturalnej - prowadzone
we współpracy z Nadwiślańskim Parkiem
Etnograﬁcznym w Wygiełzowie, Zamkiem
Lipowiec, Muzeum w Chrzanowie, Zakładem
Karnym w Nowym Wiśniczu.

1. Realizacja koncertów w kraju i za granicą,
prezentujących ﬂagowe projekty Fundacji,
związane z działalnością zespołu wokalnego
Cracow Singers.

3. Inicjowanie i współrealizacja projektów
interdyscyplinarnych z obszaru creative
industries.

RZESZÓW
FUNDACJA OŚRODEK
REHABILITACJI ZWIERZĄT
CHRONIONYCH

ZEBRALIŚMY:

23,00 zł
czyli

NASZ CEL

O NAS

Celem zbiórki jest budowa psiej wioski.

Fundacja Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt
Chronionych od 2008 roku zajmuje się niesieniem pomocy chorym, dzikim, osieroconym i bezdomnym zwierzętom. W Ośrodku
na schronienie może liczyć każde potrzebujące zwierzę. Fundacja ma na celu zapewnić
mu potrzebne leczenie, rehabilitację i pomoc
w powrocie na łono natury lub znalezieniu
domu adopcyjnego.

Dlaczego Psia Wioska? Marzy nam się
miejsce, gdzie psy nie będą siedziały w boksach o betonowej posadzce lub kojcach
z drewnianymi rozpadającymi się deskami.
Aby czuły, że są u siebie w domu, a każdy
wolontariusz mógł spędzić z nim popołudnie. Chcemy, by każdy maltretowany
psiak mieszkał w lepszych warunkach niż
ich oprawca. Pragniemy rehabilitować psy
oraz leczyć ich dusze, tak, by docierając do

0,50
metrów dobra

50
MiEjSce
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nowego domu wiedziały, że kanapa służy
do spania, a nie do gryzienia, że potrzeby
ﬁzjologiczne załatwia się na zewnątrz, a nie
w domu. A najważniejsze - że mogą być
szczęśliwym psem, nawet gdy żyją w schronisku. Szczególnie stare i schorowane psy
będą mogły tam spędzić jesień swojego
życia.

Planujemy budowę ok. 30 domków w systemie całorocznym, z ogrzewaniem, wodą,
prądem i monitoringiem. Dróżki, drobna
architektura ogrodowa, budynek administracyjny i kotłownia na biomasę. Wodny plac
zabaw i bieżnia dla psów. Pomieszczenie do
rehabilitacji, psie agility i basen.
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STOWARZYSZENIE
HARCERSTWA
KATOLICKIEGO
„ZAWISZA” FEDERACJA
SKAUTINGU
EUROPEJSKIEGO

ZEBRALIŚMY:

16,55 zł
czyli

BIBICE

NASZ CEL

O NAS

Zakup namiotów i sprzętu obozowego dla
Gromady z Bibic.

Jesteśmy gromadą wilczkową Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” - Skautów Europy z Bibic. Wilczki to
chłopcy w wieku 8-11 lat. Podczas pobytu
w gromadzie uczymy się samodzielności,
rozwijamy w wielu dziedzinach i świetnie
bawimy się na łonie przyrody! Każdy, kto był
w harcerstwie, wie, jaka to jest przygoda i jak

ważną rolę w niej odbywa obóz letni. Obóz
rozbijamy w lesie i w trakcie jego trwania
korzystamy tylko z tego, co zbudujemy - bez
prądu, bez dachówek nad głową. Namioty są
jednak niezbędne!

0,40
metrów dobra
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JAWORZNO
FUNDACJA
POMOC SZKOLE

ZEBRALIŚMY:

10,00 zł
czyli

0,20
metrów dobra
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Metry kwadratowe radości.

Fundacja powstała z myślą o niesieniu
pomocy poprzez poprawianie jakości życia
i nauki dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Działania Fundacji prowadzone
są na terenie całej Polski już od ponad 11 lat!
Wspieramy głównie przedszkola i szkoły, ale
odpowiadamy także na indywidualne potrzeby. Zachęcamy dzieci i młodzież do aktywnego spędzania czasu, nauki oraz rozwoju
talentów czy pasji. Dostarczamy zabawki,
gry edukacyjne, modele, tablice, pomoce
dydaktyczne i materiały plastyczne. Przekazujemy sprzęt sportowy i rehabilitacyjny,
instrumenty muzyczne, wyposażenie placów
zabaw, pomagamy w drobnych remontach
i modernizacjach placówek edukacyjnych.
Wyposażamy szkoły i przedszkola w meble,
dywany, kąciki zabaw, sprzęt elektroniczny oraz oprogramowania multimedialne.
Przeprowadzamy zajęcia kreatywne dla
dzieci i liczne imprezy. Pomagamy poprzez
programy stypendialne i prowadzimy Instytut Terapii Rozwojowych „SENSUS”.

TERAZ CZAS NA METRY KWADRATOWE
RADOŚCI
Wspieramy rozwój najmłodszych obywateli
Jaworzna – przedszkolaków. Poprawiamy
im warunki aktywnego i bezpiecznego
spędzania czasu. Nic nie sprawi dzieciom
większej frajdy, niż gry i zabawy na świeżym
powietrzu!
Nasze cele to:
1. Doposażenie ogrodu przy Przedszkolu
Nr 27 im. Majki Jeżowskiej w Jaworznie
poprzez zakup „Małpiego Gaju”, parasoli
ogrodowych i bramek piłkarskich.
2. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 7 w Jaworznie poprzez zakup
bezpiecznego podłoża.

DYWITY
FUNDACJA
ALBATROS

ZEBRALIŚMY:

1,00 zł
czyli

0,02
metrów dobra
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Rozwój projektów na rzecz leczenia i ochrony
dzikich zwierząt: Ptasiej Kliniki, Ptasiej
Akademii, Ptasiej Straży oraz Symbiosis.

Jesteśmy grupą pasjonatów i idealistów,
która - przy wsparciu wielu życzliwych
osób i organizacji - poświęca swój czas na
leczenie i ratowanie dzikich ptaków.Wraz
z latami doświadczania, ukształtowały się
główne kierunki rozwoju naszej działalności,
które skupiły się na trzech zasadniczych
celach - leczeniu dzikich ptaków i rozwijaniu
ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt,
edukacji ekologicznej i organizacji wolontariatu przyrodniczego, w tym organizacji
interwencji w ratowaniu rannych ptaków.
Fundacja Albatros została zarejestrowa-
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na w Bukwałdzie we wrześniu 2006 roku
pod nazwą „Fundacja Pierwiosnek”, dzięki
inicjatywie osób od wielu lat zajmujących
się ochroną dzikich zwierząt. Obecnie,
jako Fundacja Albatros, od 2009 roku ze
statusem organizacji pożytku publicznego,
realizuje swoje cele statutowe głównie na
terenie województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Propagowanie szeroko
pojętej kultury i działalności ekologicznej.
Naszymi celami jest edukowanie w duchu
głębokiej ekologii, opieka nad zwierzętami
potrzebującymi pomocy, a także ochrona
dzikich zwierząt, roślin i siedlisk. Dodatkowo
inicjujemy, promujemy i realizujemy badania
naukowe w dziedzinie nauk przyrodniczych
i pokrewnych.

WARSZAWA
FUNDACJA
ZNAJDŹ POMOC

ZEBRALIŚMY:

1,00 zł
czyli

0,02
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Pomimo burz, Karolina walczy o słońce.

Fundacja „Znajdź Pomoc” od 6 lat działa na
rzecz pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym oraz znajdującym się w kryzysie.
Każdą sprawą zajmujemy się kompleksowo
– od pojawienia się problemu do jego rozwiązania, co oznacza, że podopieczny otrzymuje
właściwą, dostosowaną do swoich potrzeb
pomoc.
Jednym z ojców założycieli Fundacji „Znajdź
Pomoc” był Bartosz Kühn, człowiek nietuzin-

metrów dobra

kowy, o artystycznej duszy i wielkiej determinacji do walki z chorobą nowotworową.
Od momentu diagnozy nowotworu w 2006
roku wspierał innych chorych onkologicznie.
Jedną z tych osób była Karolina Ceglarska,
w której zakochał się od pierwszego wejrzenia. Miłość dawała im siły do odważnego stawiania czoła wszystkim wyzwaniom. Nagły
nawrót choroby u Bartka był dla wszystkich
zaskoczeniem. 2 czerwca 2016 roku Bartek
odszedł, przeżył wspaniałe 28 lat, w trakcie
których dawał światu wiele dobra.
W 2015 roku u Karoliny zdiagnozowano
nowotwór złośliwy kości udowej z licznymi
przerzutami (do płuc, nerek, węzłów chłonnych, tkanek podskórnych i trzustki). Swoje
leczenie Karolina zaczęła we Wrocławiu,
natomiast często jeździ do Warszawy do
Instytutu Matki i Dziecka. Karolina jest
po leczeniu chirurgicznym (operacja guza
i wstawienie endoprotezy) oraz chemioterapeutycznym. Przyjmuje również nierefundowane leki, które mają na celu zatrzymanie
choroby, a których koszt wynosi ok. 15
tysięcy zł miesięcznie. Bartek z całych sił
wspierał Karolinę, dlatego i nam zależy, aby
jej leczenie i rehabilitacja była na najwyższym poziomie, a choroba – nawet jeśli się
nie cofnęła, to chociaż zatrzymała na etapie,
w którym obecnie jest.
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W sierpniu 2018 Fundacja „Znajdź Pomoc”
połączyła się z Fundacją United Way Polska,
decydując się na prowadzenie dalszej działalności w zakresie wspierania osób chorych
onkologicznie i ich bliskich.
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MUROWANA
GOŚLINA

FUNDACJA
BREAD OF LIFE

ZEBRALIŚMY:

0,00 zł
czyli

0,00
metrów dobra

WYBRZEŻE KOŚCI
SŁONIOWEJ
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Organizacja w ramach “Kampanii Dobra”
wyznaczyła sobie dwa różne cele. Pierwszym
z nich jest Rozwój Ośrodka New Life Center,
czyli miejsca, w którym niesiona jest
niezbędna pomoc m.in. osobom bezdomnym,
penitencjariuszom zakładów karnych oraz
osobom uzależnionym od alkoholu, nikotyny
i substancji psychoaktywnych.
Drugim celem jest stworzenie na Wybrzeżu
Kości Słoniowej miejsc szkoleń i edukacji,
by zaspokoić potrzebę nauki czytania
i posługiwania się komputerem.

Fundacja ”Bread of Life” jest niedochodową,
ponadwyznaniową organizacją chrześcijańską z siedzibą w Długiej Goślinie k. Poznania
i oddziałami w Poznaniu, Kaliszu, Rzeszowie,
Gnieźnie, Mołdawii i na Wybrzeżu Kości
Słoniowej.
Wybrzeże Kości Słoniowej zajęło 171
miejsce - na 188 - w rankingu Human Development Index ONZ w 2015 r. Ponad 46%
ludności żyje tam poniżej międzynarodowej
granicy ubóstwa, tj. za mniej, niż 2 USD
dziennie. Oﬁcjalne statystyki jeszcze się
nie zmieniły, więc wskaźnik ubóstwa wśród
Wybrzeży Kości Słoniowej w 2016 i 2017
roku nie poprawił się.
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Dzieci i nastolatki z Wybrzeża Kości Słoniowej z bardzo ubogich rodzin są częściej
narażone na niedożywienie i opuszczają
szkołę bez kwaliﬁkacji. Nie potraﬁą czytać
ani pisać.
Przygotowany przez Fundację projekt
skierowany jest do bezbronnych dzieci
i nastolatków bez rodziców, szczególnie
tych z obszaru Assié-Koumassi w dystrykcie
Bongouanou (około 200 km od Abidżanu).
Bread of Life na Wybrzeżu Kości Słoniowej działa zgodnie z zasadą, że za każdą
materialną nędzą kryje się większe ubóstwo
umysłowe lub duchowe. Dlatego edukacja
jest narzędziem niezbędnym do przełamania
błędnego koła biedy wśród osieroconych lub
wrażliwych dzieci i nastolatków z Wybrzeża
Kości Słoniowej.
W ramach „Kilometrów Dobra” chcemy
pomóc w zakupie nieruchomości dla naszej
drugiej szkoły na Wybrzeżu Kości Słoniowej.
W naszej pierwszej szkole, oddalonej o dwie
godziny jazdy od stolicy kraju - Abidżanu,
liczba uczniów wzrosła z 30 do 170. Ta druga
szkoła będzie w nowej dzielnicy, która cierpi
z powodu skrajnego ubóstwa i analfabetyzmu.
New Life Center w Murowanej Goślinie
natomiast, to miejsce, w którym osoby uzależnione, bezdomne mogą przejść terapię,
zmienić swój sposób bycia i życia. Wykwaliﬁkowani terapeuci pomagają przejść na przez
trudny proces zdrowienia i dochodzenia
do trzeźwości. Nazywamy je “niebieskim
domem” - bo w nim poczujesz się niemal jak
w niebie.
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Projekt doﬁnansowany ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018.
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