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 (Nr identyfikacyjny NIP)                                                           (telefon kontaktowy )  

 

    870222280 

………………….       

   (Nr  REGON)          

 

 

 

 

 

Fundacja Pomocy Samotnym Matkom w Toruniu z siedzibą w Toruniu przy ul. Jęczmiennej 10 

została utworzona dnia 16.09.1991r. na czas nieokreślony. Została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym 

w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 5.06.2001r pod numerem KRS 

0000017256. W dniu 30.04.2004 r. Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego 

udokumentowany wpisem w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, 

Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. 
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Zarząd Fundacji składa się z trzech członków Zarządu: 

Prezes Fundacji - Janusz Strześniewski  

                                      

Wiceprezes Fundacji - Małgorzata Rumińska 

                                      

Skarbnik Fundacji - Krystyna Auguścińska  

 

Członkowie zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia, działają społecznie. 

  

Celem działania Fundacji Pomocy Samotnym Matkom w Toruniu jest realizowanie zadań z zakresu 

pomocy społecznej, w tym miedzy innymi: 

 otaczanie opieką kobiet ciężarnych, będących w trudnej sytuacji życiowej, 

 pomoc rodzinom samotnie wychowującym dzieci, 

 podnoszenie poziomu edukacji dzieci pochodzących z rodzin biednych i zaniedbanych, 

 prowadzenie działalności wspomagającej rodziny wielodzietne i będące w trudnej sytuacji 
materialnej, 

 propagowanie problematyki ochrony życia poczętego oraz podstaw prorodzinnych. 

1. Inne działalności Fundacji: 

a. udzielanie pomocy materialnej dzieciom objętym opieką przez Fundację (odzież, żywność), 

b. organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci, 

c. organizowanie imprez o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży, 

d. realizacja programów z zakresu profilaktyki uzależnień w ramach realizacji Miejskiego Programu 

profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych, 

e. prowadzenie przez pedagogów zajęć wyrównawczych z przedmiotów szkolnych, 

f. współpraca z rodzicami, pedagogami szkolnymi, pracownikami socjalnymi, 

g. udzielanie porad o charakterze prawnym, bez prawa reprezentowania, 

h. prowadzenie działań wychowawczych wśród dzieci i młodzieży. 

i.   opieka stomatologiczna. 

j. prowadzenie placówki wsparcia dziennego „Dzieciom Starówki” dla dzieci w wieku 6-16 lat 

k. prowadzenie placówki oświatowo- wychowawczej „Nasz Dom” dla młodzieży do 24 lat. 

 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej - realizuje wyłącznie cele statutowe 

 

W okresie sprawozdawczym Fundacja: 

1. Prowadziła: 

 świetlicę „Dzieciom Starówki” dla 50 dzieci z rodzin ubogich,  

 placówkę oświatowo wychowawczą „Nasz Dom” dla młodzieży /siłownia/. 
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2. Współpracowała z Bankiem Żywności w Toruniu w ramach programu „ Dostarczanie nadwyżek 

żywnościowych najuboższej ludności Unii Europejskiej”. 

3. W ramach porozumienia z Miejski Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Toruniu było podjęcie 

współpracy w zakresie działań Klubu Integracji Społecznej oraz przeciwdziałanie zjawisku 

wykluczenia społecznego i zawodowego wśród mieszkańców Gminy Miasta Toruń ze szczególnym 

uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru Starego Miasta. 

4. Brała udział 21 listopada 2013 roku w akcji Mam Ochotę Przytulić Rodzica. 

 

Opieką Fundacja objęła w 2013 roku:    

 dzieci w wieku 6-16 lat   -         50 dzieci 

 młodzież w wieku 16-24 lata -        75 osób 

 w tym osób z rodzin ubogich -  115 osób 

 

Programy realizowane w 2013r. 

 

1.  Program  pn „DBAMY O NASZE ZDROWIE” w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dla 
dzieci, działania kierunkowane na poszerzenie wiedzy i zainteresowań dzieci realizowany w okresie od 01.03.2013r 
do 30.11.2013r. finansowany ze środków  Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 Zadanie przeznaczone jest dla grupy 50 dzieci w wieku 6-13 lat zamieszkujących rejon Toruńskiej Starówki 
uczęszczających do świetlicy "Dzieciom Starówki" Program edukacji zdrowotnej "Dbamy o nasze zdrowie"oraz 

"Zdrowie i dobre życie" będzie łączyć dożywianie dzieci z edukacją z zakresu zdrowego żywienia, ekologii oraz ich 
aktywizacją społeczną. 

www.kujawsko-pomorskie.pl 

 

             

               

       www.um.torun.pl                 Ze środków Gminy Miasta Toruń  były realizowane programy: 

1.   Z zakresu profilaktyki uzależnień pn. ”DZIECIOM STARÓWKI”  finansowany ze środków Gminy 
Miasta Toruń Skuteczna realizacja ogólnego celu projektu ma prowadzić do: zapobiegania marginalizacji i 
niedostosowaniu społecznemu dzieci, uspołecznienia i uwrażliwienia dziecka, rozwijania zainteresowań i uzdolnień, 

wzmocnienia motywacji do udziału w zajęciach, kształtowania charakteru i pożądanych postaw w działaniu 
grupowym i indywidualnym, przygotowania dziecka do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa zgodnie z 

zasadami poszanowania drugiego człowieka, rozbudzenia do zaspokajania wyższej jakości potrzeb duchowych i 
materialnych, nabycia umiejętności komunikacyjnych i prezentowania swoich osiągnięć. Program, sprawi, że dzieci 
nie będą bały się mieć nadziei, własnych marzeń i nie będą się bały ich realizować. Mogły zmienić swoje wartości, 

patrzeć na rodzinę jako źródło radości i miłości a nie przyczynę ich klęsk i niepowodzeń. 

http://www.kujawsko-pomorskie.pl/
http://www.um.torun.pl/
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             2.  Zadanie pod nazwą "Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo 
pozbawionym opieki rodziców poprzez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej wsparcia 
dziennego dla dzieci i młodzieży" finansowane ze środków Gminy Miasta Toruń.  

 

3.     Placówka "Nasz Dom" siłownia - realizacja zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 
turystyki i krajoznawstwa pn. „POZNAĆ SIEBIE POZNAĆ SPORT”  finansowany ze środków Gminy Miasta Toruń 
przeznaczony dla młodzieży do 26 rok życia. Celem programu jest : przygotowywanie młodzieży do aktywnego 

uczestnictwa w życiu społecznym rozwijanie osobowości młodych ludzi, zwiększanie udziału w życiu społecznym 
organizowanie i propagowanie sportu jako form spędzania czasu wolnego - wychowanie dzieci i młodzieży przez 
kulturę fizyczną, zajęcia sportowo -rekreacyjne, turystykę, propagowanie tzw. zdrowego stylu życia, postaw 

prozdrowotnych w aspekcie zdrowia psychicznego, fizycznego i duchowego, 

 5.Realizacja programu „Dbamy o nasze zdrowie”  w ramach realizacji programu 

dożywiania dzieci –Danonne  podziel się posiłkiem| 
 
 

 

 

 PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO - ŚWIETLICA „DZIECIOM STARÓWKI” 

Pomoc bezpośrednio dzieciom przynosi najlepszy efekt , dlatego od 18 lat prowadzimy świetlicę "Dzieciom 

Starówki" w Toruniu, przy ul. Jęczmiennej 10 dla 50 dzieci, którym zapewniamy bezpłatne 2 posiłki dziennie, 
pomoc w nauce, organizujemy czas wolny. Prowadzimy zajęcia umożliwiające rozwój zainteresowań i uzdolnień 
dzieci. 

 

Działalność placówki oparta była na zaspokajaniu potrzeb dziecka, kierowała się dobrem dziecka, 

poszanowaniem jego praw, koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, 

rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych. 

1. stołówka – wydawanie dla 50 dzieci dwóch posiłków dziennie, od poniedziałku do piątku. 

2. świetlica – czynna codziennie w czasie roku szkolnego w godz. 12
00

 do 17
00

, podczas ferii, wakacji w 

godz. 9
00

 do godz.14
00

 lub w zależności od organizowanych zajęć. 

Wychowawcy realizowali indywidualne plany pracy z dziećmi mające na celu jak najlepszą pomoc 

dziecku w rozwiązywaniu jego problemów.                                                  

  

Dzieci brały udział w licznych imprezach, zabawach, wycieczkach. Układając plan zajęć świetlicowych 

uczyły się samodzielności w podejmowaniu decyzji i ponoszenia odpowiedzialności koleżeńskiej. 

Efekty: 

 korekta trudności w uczeniu się, 

utrwalanie dobrych relacji pomiędzy dzieckiem a rodzicem, poprzez wspólne organizowanie zabaw i 

imprez świetlicowych, możliwość uczestnictwa w bardzo różnorodnych zajęciach  
 budowanie pewności siebie u dzieci i wiary we własne siły, 

 budowanie pozytywnych relacji z opiekunami dzieci ze świetlicy, 

 kształtowanie właściwych postaw wobec rówieśników i dorosłych, 

 

 

 



 5 

 

 

  OPIS ZAĘĆ  
I  Zabawa karnawałowa 

Uroczystość rozpoczęła się występem muzycznym świetlicowego zespołu Teenshow i krótkim scenkami 

dzieci młodszych. Po oficjalnej części dzieci bawiły się w gry ruchowe, konkursy oraz zabawy 

organizowane przez wolontariuszki. Obwieszczeniem wiosny była parada przebranych i pomalowanych 

dzieci z instrumentami muzycznymi po Starówce. 

 

 

 

Śniadanie Wielkanocne 

Dwa dni przed Świętami Wielkanocnymi wraz z dziećmi przygotowaliśmy śniadanie wielkanocne, na 

którym były tradycyjne posiłki. Malowaliśmy pisanki, robiliśmy dekoracje do stroików, 

przygotowaliśmy salę na Święta i złączyliśmy stoły, dzięki temu wszystkie dzieci mogły zjeść razem 

posiłek. 

 

 

Tydzień telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. 

Dzieci ze świetlicy „Dzieciom Starówki” wzięły udział w  kampanii społecznej z okazji otwarcia linii 

telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. Z tej okazji odbyło się przedstawienie mówiące o roli telefonu 

zaufania, dla rodziców i rodzeństwa. 
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Dzień Mamy i Taty 

 

Jak co roku, dzieci przygotowały niespodzianki i występy dla swoich rodziców i opiekunów. 

 

  
 

 

Zajęcia kulinarne – dzieci poznawały smaki produktów, same zdobiły kanapki i desery. Zdobyły 

wiadomości o wartościach odżywczych i przydatności dla organizmu. 

 

 
 

Solec Kujawski 

 

Wycieczka do Juraparku w Solcu Kujawskim spotkała się z dużym entuzjazmem wśród dzieci. Na 

początku pobytu w parku dinozaurów dzieci przeszły ścieżką  edukacyjną, gdzie znajdowały się duże 

figury dinozaurów wraz z opisem. Dzieci odpowiadały na pytania pani przewodnik i robiły zdjęcia. Po 

ścieżce edukacyjnej grupa zwiedziła muzeum i wybrała się na seans filmowy w  kinie 5D. Po posiłku 

dzieci przeszły na plac zabaw, gdzie korzystały z atrakcji Juraparku. 
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Ogród Zoobotaniczny 

 
W ogrodzie zoobotanicznym, dzieci wędrowały ścieżkami i dowiadywały się ciekawostek na temat 

zwierząt przebywających z ogrodzie, karmiły lamy i kozy. Serce dzieci jednak zdobyły surykatki. Po 

spacerze dzieci wzięły udział z zajęciach plastycznych na temat ulubionego zwierzęcia z ogrodu oraz 

bawiły się na placu zabaw. 

  
 
 

Szkoła Leśna na Barbarce 

 

    Wyjazd do Szkoły Leśnej  wiązał się z podsumowaniem wakacji, rozdaniem nagród wakacyjnych 

oraz oczywiście zabawą. Dzieci bawiły się w podchody, korzystały z placu zabaw, brały udział w 

zabawach sportowych. 

Pozostałe   atrakcje: 

- zajęcia w Galerii Wozownia,  

- wyjścia na basen przy ul. Bażyńskich oraz do Aqua Parku przy ul. Hallera, 

- poniedziałkowe seanse w Cinema City, 

- zajęcia w Centrum Sztuki Współczesnej, 

- udział w zajęciach interaktywnych w Domu Legend, 

 

  
zajęcia w Galerii Wozownia,                                                   basen przy ul. Bażyńskich 

 

  
                                                                                                              Zabawy na boisku 
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21 listopad Współudział w akcji Mam Ochotę Przytulić Rodzica połączonej wraz z biciem rekordu 

Guinnessa. Dzieci przygotowały scenki oraz układ taneczny, promowały świetlicę rozdając balony oraz 

babeczki. Na naszym stoisku można było obejrzeć prace dzieci lub pomalować twarz.  

  

 

 

     Występy dzieci ze świetlicy. 

   Zabawa Mikołajkowa z wolontariuszami MDK w Toruniu  

Podczas Kolacji Wigilijnej dzieci wykonały Jasełka a Mikołaj wręczył prezenty. 
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W  świetlicy były realizowane  zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, w których udział  

wzięło 50 dzieci oraz ich rodzice i rodzeństwo. 

 

Dzieci nabrały  szacunku w stosunku do siebie i innych ludzi, zdobyły umiejętności stanowczego, 

ale jednocześnie uprzejmego wyrażania własnych opinii i emocji, egzekwowania swoich praw oraz 

podejmowania decyzji w sytuacjach konfliktowych 

Efektem są głębokie i trwałe zmiany, które dotyczą postaw, przekonań, przyzwyczajeń, relacji z innymi, a 

także sposobów przeżywania, odczuwania i myślenia.  

 Zajęcia opierały się na pracy grupowej. Grupa dała dzieciom szansę poznania kim są, jakie są ich 

możliwości, jaki wpływ wywierają na innych oraz ile dla innych znaczą. Wzajemne szczere i otwarte 

oddziaływania uczestników grupy dały im szanse na poprawienie wizerunku siebie.  
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                      Sprawozdanie z działalności placówki oświatowo- wychowawczej „Nasz Dom”  

                                                  siłowni Hades rok 2013 

 

 Do placówki przychodziło  wiele osób, niektóre pojawiły się kilka razy, niektóre weszły na drogę 

zdrowego stylu życia i już z nami zostały. Każdego dnia  realizowane były główne zadania placówki, 

czyli organizacja zajęć sportowych na terenie placówki.  

Na treningi uczęszczało ok.20-30 osób każdego dnia. Jest to młodzież gimnazjalna, szkół średnich i 

studenci. 

Zakładane cele i rezultaty realizacji  programu „POZNAĆ SIEBIE POZNAĆ SPORT”  
w okresie od 02.01.2013R  do 20.12.2013R określonego w umowie nr  2/KFRiK/2013 dofinansowanego 

ze środków Gminy Miasta Toruń  zostały osiągnięte.  

Ćwiczenia rekreacyjno- sportowe  oprócz kształtowania ciała, charakteru i osobowości  wskazały  

młodzieży  sposób  spędzania czasu wolnego, właściwego odżywiania, wypoczynku,  umiejętności 

radzenia sobie ze stresem samoakceptacją. 

Zadanie   poprzez organizację czasu wolnego spełniło wiele bardzo ważnych funkcji, m.in.: rekreacyjną 

(wypoczynek, rozrywka, przyjemność), wychowawczą (praca nad charakterem, obowiązkowość), 

socjalizacyjną (integracja, uspołecznienie), rozwojową (rozwój osobowości, sport), edukacyjną (kultura, 

poznanie świata), a także profilaktyczną (ochrona zdrowia). 

Młodzież miała zapewniona opiekę i zorganizowany czas wolny po zajęciach lekcyjnych, 

-uzyskała informacje dotyczące mechanizmów uzależnienia oraz ogólnych umiejętności służących 

lepszemu radzeniu sobie z problemami życiowymi i emocjonalnymi, 

-  unikania  zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi, pokazanie perspektyw zdrowego życia i drogi do 

satysfakcji osobistych bez zażywania alkoholu i innych substancji uzależniających. Przedstawione wyżej 

formy współpracy z młodymi ludźmi potwierdziły pozytywną rolę sportu i turystyki jako doskonałego 

antidotum przeciwko wszelkim uzależnieniom i destrukcjom osobowości i przyczynią się do 

zmniejszenia demoralizacji i uzależnień przez młodzież. 

Nastąpiła  zdecydowana poprawa w opanowaniu sztuki porozumiewania się z innymi a więc i z samym 

sobą.  Podczas zajęć   szczególną uwagę kierowany był na proces rozwoju młodzieży, w którym młodzi 

ludzie  aktywnie poszukują możliwości budowania własnej indywidualności, przez zaspokajanie potrzeb  

przede wszystkim: bezpieczeństwa, przynależności, niezależności, zdrowotnych, poznawczych.  

W sierpniu zorganizowaliśmy sobie grilla, który poprzedzony był treningiem cross fit, 

przeprowadzonym na świeżym powietrzu. Ciężki wysiłek zwieńczony był świeżo upieczoną kiełbaską i 

karkówką . W wydarzeniu wzięło udział około 25 osób. 

 

Odbyły się zawody rywalizacji koleżeńskiej w wieloboju sprawnościowym  „WSZECHSTRONNOŚĆ”  

„FITNES”,w wieloboju siłowym „SIŁA” ,łącznie udział wzięło 36 osób 

 

Podczas spotkań na siłowni zacieśniają się więzi między osobami uczęszczającymi na treningi. 

Młodzież  często spotyka się na basenie, łyżwach, wspólnie świętują swoje urodziny.  
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W grudniu 2013 roku wybraliśmy się na paintball laserowy.  
 

 

 

 

 

Na koniec roku postanowiliśmy zrobić koszulki siłowni Hades, który każdy z dumą i ksywką na plecach 

nosi nie tylko na treningu. 

 
 

 

W roku 2013 wiele osób poczyniło wielkie postępy w kształtowaniu swojego ciała i zasługują na 

umieszczenie tego w tym sprawozdaniu. 

 

Wojtek Kochanowicz 

 

To nasza nadzieja w polskim judo, kto wie, może będzie reprezentował barwy naszego kraju na 

Igrzyskach Olimpijskich bo ma olbrzymi zapał i predyspozycje. 

Jego dotychczasowe osiągnięcia: 

Makroregionalne Mistrzostwa Polski (region:Pomorze) – I m . Koszalin 9.10.2010  

IX Ogólnopolski Turniej Juniorów młodszych w Judo – III m. Kaczory 26.02.2012  

Puchar Świata młodzików w Judo – udział Gyor (Węgry) 19-20.06.2010  

Otwarty Turniej Judo w Poznaniu – V m. 2013  

„Międzynarodowy Camp U17 – Szlifujemy talenty, poszukujemy mistrza” Elbląg 6-8.01.2012  

„Międzynarodowy Camp U17 – Szlifujemy talenty, poszukujemy mistrza” Elbląg 4-6.01.2013 

 „Międzynarodowy Camp U17” Bielsko-Biała 22-24.05.2012  

„Międzynarodowy Camp U17” Bielsko-Biała 20-22.05.2013  

„Międzynarodowy Camp U20” Wrocław 22-25.07.2013 
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Patryk Szymanek 

 

Patryk trafił na siłownie Hades pierwszy raz w 2012 roku. Wcześniej trenował piłkę nożną w toruńskim 

klubie, ale chciał spróbować czegoś innego i całe szczęście bo ma wspaniałe predyspozycje do zostania 

mistrzem świata w kulturystyce. 

 
                                Lato 2011 rok, Waga 69kg                 Luty 2014 rok, Waga 83kg 

 

Patryk Bibersztajn 

 

Patryk uczy się w VI liceum, w klasie o profilu mundurowym i w czerwcu będzie starał się o miejsce w 

Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu. Na siłownie trafił w 2011 roku, ważąc zaledwie 72kg i 

bardzo chcąc coś ze sobą zrobić. I zrobił to, waży w tej chwili 100kg i wytrwale przygotowuje się do 

egzaminów sprawnościowych. 

 
 Lipiec 2011 roku, Waga 72kg 
                                                                                 Luty 2014 rok, Waga 100kg 
 

     Miernikiem efektywności programu jest zmiana postaw i nastawień wobec środków uzależniających, 

dzięki uzyskaniu przez  młodzież  informacji na temat uzależnień, przyczyn powstawania, wskazania 

możliwości unikania zagrożeń, sposobów radzenia sobie z nimi, pokazanie perspektyw zdrowego życia i 

satysfakcji osobistych bez zażywania alkoholu.  

 
Przedstawione  w programie formy współpracy z młodymi ludźmi potwierdziły pozytywną rolę sportu i 

turystyki jako doskonałego antidotum przeciwko wszelkim uzależnieniom i destrukcjom osobowości. 

Przyczynią się do rozwijania zainteresowań wychowanków w dziedzinie sportu, turystyki. 

Integralną częścią   naszego programu była współpraca z rodzicami. 

 


