Podsumowanie roku 2019 Fundacja
Imperium Sportu

1.Działania realizowane przez Fundację
W okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019
Fundacja realizowała następujące programy,
przedsięwzięcia, aktywności
AKTYWNOŚĆ SPORTOWA:
Fundacja stawia sobie za cel wychowanie przez sport. Na co dzień wspiera

•

podopiecznych i poprzez finansowanie daje możliwość uczęszczania do klubów
sportowych, udziału w zawodach, rozwijania pasji. Podopieczni przynależą do
różnych klubów sportowych w zależności od pasji, chęci oraz kwalifikacji (fundacyjni
specjaliści również sugerują sport, w którym dany podopieczny, w zależności od
możliwości najlepiej by się rozwijał).
•

JOGA DLA DZIECI: to seria warsztatów które odbywały się w fundacji dla

podopiecznych. Miały na celu zwiększenie koncentracji u dzieci, jak również naukę
uspokajania niekorzystnych emocji.
MARTON KUKUCZKI: już po raz drugi podopieczni, a także biegowy Team działający

•

pod fundacją wspólnie uczestniczył w Festiwalu Biegowym Jerzego Kukuczki w
Katowicach. Ten sportowy wyjazd jest przede wszystkim niesamowitą okazją do
integracji, jak również nauczenia zasad fair play i zdrowej rywalizacji.
•

OTWARTE TRENINGI NA STADIONIE: to seria treningów sprawnościowych dla
podopiecznych na bielskim orliku odbywających się w sezonie wiosna-lato.

•

ZAJĘCIA TERAPI SENSORYCZNEJ W CENTRUM ROZWOJU I SPORTU: zajęcia terapii
sensorycznej skierowanie dla podopieczny, którzy po diagnozie byli zakwalifikowani
do takich zajęć.

•

ZAJĘCIA SPORTOWE: gry i zabawy ruchowe z wolontariuszami oraz zajęcia lejdis
bungee dla dziewczyn w Centrum Rozwoju i Sportu.

•

WYJAZDY NA ZAWODY i OBOZY SZKOLENIOWE : Nasi podopieczni wystartowali w
wielu zawodach sportowych, zarówno na arenie województwa jak i Polski oraz w
zawodach Międzynarodowych. Wrócili z licznymi sukcesami. Fundacja pomagała
również w dofinansowaniu obozów sportowych.

ROZWÓJ I NAUKA:
KOREPETYCJE: W fundacji podopieczni mogli przyjść z każdym problemem szkolnym i

•

uzyskać pomoc w nauce.
LOGOPEDA: we współpracy z Centrum Rozwoju i Sportu podopieczni Fundacji mogą

•

korzystać z profesjonalnej pomocy logopedy.
WARSZTATY PLASTYCZNE: w fundacji odbyło się wiele warsztatów plastycznych, gdzie

•

podopieczni rozwijali swoją kreatywność i tworzyli piękne dzieła między innymi
puchary dla zwycięzców biegu Super Paka Dla Dzieciaka
WYJŚCA KULTURALNE: Kino, teatr i wspaniały koncert pod egidą Włóczykiji i Paul

•

Stępień.
•

HISTORIA JEST SUPER udział w warsztatach organizowanych z okazji Święta
Niepodległości.

•

ANDRZEJKI: wspólne zajęcia taneczne, przebieranki i tradycyjne lanie wosku.

WIGILIA: wigilia dla podopiecznych i ich opiekunów, wspólny posiłek, śpiewanie kolęd

•

i rozdawnie prezentów. Przede wszystkim dbanie o świąteczne, rodzinne tradycje.
IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ FUNDACJĘ:
•

AKTYWNA RODZINA: to seria wydarzeń na terenie Bielska-Białej mająca na celu
zachęcić całe rodziny do zabawy z Imperium Sportu, Bankiem Santander, CH Gemini
Park i Bielsko-Bialskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Przez kolejne wydarzenia i
miesiące rodziny walczyły o tytuł Aktywnej rodziny.
AKTYWNY DZIEŃ DZIECKA NA ORLIKU: Fundacja Imperium Sportu przy współpracy z

•

Bielsko-Bialskim ośrodkiem sportu i rekreacji zorganizowała dzień dziecka, pełen
sportowych aktywności.
TRIATHLON FIRMOWY INELO I OCRK: to świetny pomysł na firmową imprezę, którą

•

zorganizowaliśmy dla zaprzyjaźnionych firm, które wspierają fundację.
•

TERENOWY KIDS RUN: tor przeszkód dla dzieci, w ramach akcji Aktywna Rodzina
odbywający się w zaprzyjaźnionej gminie Porąbka.

•

Charytatywny Turniej Piłki Ręcznej – Fundacja przygotowała sportowe atrakcje dla
uczestników.

•

BIELSKA DYCHA EDYCJA II – święto biegania i „pomagania”. 29.09.2019 odbył się bieg
charytatywny, z którego zysk został przeznaczony na cele statutowe fundacji.
Biegacze pobiegli głównymi ulicami miasta w profesjonalnym biegu, z ideą biegu dla
dzieciaków z Fundacji.

SUPER PAKA DLA DZIECIAKA – bieg charytatywny który odbył się 07.12.2019 roku

•

zbiórka i zyski z biegu zostały przeznaczone na prezenty, święta i zimowe potrzeby
podopiecznych fundacji.
FERIE I WAKACJE W FUNDACJI:
FERIE ZIMOWE: podczas jednego tygodnia ferii dzieci miały zapewnione fantastyczne

•

zajęcia w fundacji, zarówno w formie warsztatów językowych, jak i zajęć z Turkusowa
Akademia.
WAKACJE LETNIE: Podczas tegorocznych wakacji fundacja zorganizowała wakacje

•

dzieciom i młodzieży z terenu Bielska-Białej w formie stacjonarnej, czyli półkolonie II
LETNI OBÓZ „Przygoda ze sportem „. Podczas II LETNIEGO OBOZU- „Przygoda ze
sportem” dzieci miały zagwarantowany sport, rywalizację, wypoczynek w formie
półkolonii podczas dwutygodniowego programu – „Przygoda ze sportem”. Przy tym
zajęcia edukacyjne oraz ogólnorozwojowe zarówno związane ze sportem, językiem
obcym, przyrodą. Projekt obejmował ponad 30 dzieci i młodzież (w wieku 6-15 lat) z
rodzin o niskich dochodach, dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji.
OBOZY I PÓŁKOLONIE: fundacja dofinansowała obozy klubowe oraz półkolonie dla
podopiecznych.
REMONTY w 2019 roku:
Fundacja pomogła odnowić i wyremontować pokoje i mieszkania dla sześciu fundacyjnych
rodzin. Były to zarówno remonty gruntowne jak i wyposażenie mieszkań.
PRACA Z RODZINAMI:
•

Nasza fundacja przygotowuje dla niektórych rodzin roczny plan działań i
usamodzielniania opiekunów dzieci. W ramach, których odwiedzamy domy,

dogłębnie analizując sytuację. Uczymy rodziny jak zadbać o czysty i spokojny dom,
który jest podstawa rozwoju dziecka. Poprzez coaching oraz pracę z psychologiem
uczymy opiekunów komunikacji z dziećmi, odpowiednich relacji i wpływu tych relacji
na rozwój dziecka.
•

Metamorfozy domów: czysty dom, porządek mają ogromny wpływ na sytuacje
rodziny i rozwój dzieci

•

Metamorfozy dzieci: zakup odzieży, fryzjer, nauka dbania o siebie i swoje otoczenie w
niesamowity sposób wpływają na pewność siebie i otwartość dzieciaków.

