Podsumowanie roku 2021
Fundacja Imperium Sportu
Działania realizowane przez Fundację
W okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 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).
• OTWARTE TRENINGI NA STADIONIE: to seria treningów sprawnościowych dla podopiecznych
na bielskim orliku odbywających się w sezonie wiosna-lato.
• TRENINGI Z TRENERAMI PERSONALNYMI: zajęcia na bieżni, na macie, przy użyciu ciężarków i
drabinek. Wszystko, aby rozwijać sprawność fizyczną podopiecznych fundacji.
• 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 (odrabianie lekcji, nauka zdalna), uczęszczali na zajęcia z języka angielskiego
oraz na warsztaty z psychologiem
• WARSZTATY PLASTYCZNE: w fundacji odbyły się warsztaty plastyczne, podczas których
podopieczni rozwijali swoją kreatywność i tworzyli piękne dekoracje na Imprezę Charytatywną
„Hawajski Dzień Dziecka”
• WIGILIA: wigilia dla podopiecznych i ich opiekunów, wspólny posiłek, śpiewanie kolęd i
rozdawnie prezentów. Przede wszystkim dbanie o świąteczne, rodzinne tradycje.
• SPOTKANIE WIEKANOCNE: Spotkanie z króliczkiem wielkanocnym, dekorowanie świątecznych
ozdób, zabawy taneczno-ruchowe z animatorem oraz wspólne szukanie pisanek.

IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ FUNDACJĘ:
• SUPER PAKA DLA DZIECIAKA – bieg charytatywny który odbył się 05.12.2021 roku zbiórka i
zyski z biegu zostały przeznaczone na prezenty, święta i zimowe potrzeby podopiecznych
fundacji.
• HAWAJSKI DZIEŃ DZIECKA – strefa eko-maluszek, ekstremalny tor przeszkód, pokazy grupy
rekonstrukcyjnej - Powrót Bractwa Śródziemia, fotobudka, pokazy muzyczno-taneczne,

stoiska z pysznym jedzeniem. Cały dochód z Imprezy został przeznaczony na 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 półkolonię „Przygoda ze sportem”. Dzieci miały
zagwarantowane liczne atrakcje: wycieczka po górach, zabawy na torze saneczkowym oraz
parkach rozrywki, wypoczynek nad jeziorem, pobyt na basenie i w Aquaparku oraz pysze
jedzenie każdego dnia. Projekt obejmował ponad 30 dzieci i młodzież (w wieku 2-16 lat) z
rodzin o niskich dochodach, dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji.
OBOZY I PÓŁKOLONIE:
Fundacja dofinansowała obozy z klubów sportowych oraz półkolonie sportowe dla podopiecznych.
REMONTY W 2021 ROKU:
Fundacja pomogła odnowić i wyremontować pokoje i mieszkania dla dziewięciu 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.
• Ciepłe posiłki dla rodzin – fundacja objęła pomocą rodziny, zapewniając im codzienne obiady
oraz Wielkanocne i Bożonarodzeniowe paczki świąteczne z żywnością.

