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Informacje ogólne o Fundacji „WRÓĆ”
Fundacja Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych
„WRÓĆ” rozpoczęła działalność we wrześniu 2002 roku.
Została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 0129427.
Fundacja otrzymała numer identyfikacyjny REGON : 192778182
Fundacja powstała z inicjatywy Pani Kazimiery Włodarskiej , której wnuczka Ola
została wielorako niepełnosprawna w wyniku wypadku komunikacyjnego.
Potrzeba naszego działania zrodziła się z bólu rodzinnych tragedii , wielkiego
doświadczenia i wiedzy oraz ze świadomości zagrożeń Epidemii XXI wieku –
wypadków komunikacyjnych. Co godzinę na polskich drogach rodzi się członek
nowej społeczności – dzieci okrutnie skrzywdzonych i okaleczonych , dzieci już bez
dzieciństwa często nie widzących , nie mówiących , nie chodzących , czasami o
głębokiej niepełnosprawności intelektualnej – dla nich pracujemy.
Fundację tworzą rodzice , rodziny , przyjaciele i bliscy dzieci poszkodowanych w
wypadkach komunikacyjnych.
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RADA FUNDACJI:
Przewodniczący Rady Fundacji
Lek. med. Hieronim Wagner
Członkowie Rady:
Józefa Olszewska
Kazimiera Włodarska
Janina Wagner
ZARZĄD FUNDACJI
Prezes Zarządu
inż. Maciej Włodarski

Celami Fundacji są:

-

finansowanie pomocy medycznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych – ofiar
wypadków komunikacyjnych

-

opieka nad osobami niepełnosprawnymi w szczególności dziećmi i młodzieżą

-

organizacja rehabilitacji , edukacji , wypoczynku , rekreacji , sportu i aktywności
zawodowej osób niepełnosprawnych

-

prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży , związanej z
przepisami ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drodze.

-

Inne działania dobroczynne

W nadmorskiej miejscowości Jantar dzięki życzliwości i pomocy Gospodarstwa
Rolnego WUFLOR uzyskaliśmy poprzez nieodpłatne użyczenie ,

możliwość

korzystania z rozległych terenów zielonych , zabudowań gospodarczych ,
pomieszczenia i sprzętu biurowego.
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Zaczęliśmy

tworzyć przyjazne miejsce dla naszych dzieci , organizujemy

im

wakacje, tu mają wspaniały kontakt z przyrodą , plażą , morzem i zwierzętami.
W pierwszym etapie Fundacja rozpoczęła realizację Ośrodka Hipoterapii i Rekreacji
Konnej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Nawiązaliśmy współpracę z

licencjonowanymi

hipoterapeutami, opracowaliśmy

schemat organizacyjny Ośrodka dostosowując się do wymagań i zaleceń Polskiego
Towarzystwa Hipoterapeutycznego z siedzibą w Krakowie. Mamy stały kontakt z
renomowana Fundacją HIPOTERAPIA z Warszawy, prowadzimy rozmowy ze
środowiskiem lekarzy , terapeutów informując o uruchomianiu Ośrodka i zaletach
hipoterapii i jazdy konnej.
Nawiązaliśmy współpracę ze stadniną koni Huculskich w Izbach skąd pozyskaliśmy
pierwszą partię pięciu koni szczególnie przydatnych do zajęć hipoterapii.
Konie przybyły do Ośrodka w kwietniu 2003 roku.
Dzięki współpracy z Dyrektorem Londyńskiej YMCA Panem Andrew Lowczynowskim
Fundacja nawiązała kontakt z Angielskim Ośrodkiem Szkoleniowo Rehabilitacyjnym:
Diamont Riding Centre in Surrey gdzie w Marcu 2003 Pani Anna Narloch odbyła
dwutygodniowe warsztaty doskonalące z dziedziny technik hipoterapii.
Współpracę z Fundacją rozpoczęła także Pani mgr Ada Świstowska , instruktor jazdy
konnej , doktorant Wydziału Hodowli Koni na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim ,
która wraz z członkami Fundacji opracowała Szlak turystyki konnej „MIERZEJA”.
Realizacja

szlaku

nastąpi

poprzez

działania

Fundacji

,

Dyrekcji

Parku

Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” , Nadleśnictwa Elbląg, Urzędów Gmin Mierzei
Wiślanej
Szlak wiedzie przez urocze tereny Mierzei Wiślanej , Rezerwaty Przyrody , fragmenty
plaż , jest tworzony w myśl idei integracji młodzieży niepełnosprawnej i jej
rówieśników pochłoniętych tą samą pasją i przygodą , jaką jest jeździectwo i
turystyka aktywna.
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Pani mgr Ada Świstowska w okresie letnim prowadziła z naszymi podopiecznymi i
gośćmi Fundacji, zajęcia w szkole nauki jazdy konnej.
Przy pomocy Stadniny Koni „Rzeczna” i osobistym zaangażowaniu i wrażliwości
Pana Dyrektora Andrzeja Orłosia w którego Osobie Fundacja pozyskała wsparcie ,
życzliwość i źródło wiedzy , Fundacja uzyskała w drodze bezpłatnego użyczenia
stawkę czterech koni do zajęć nauki jazdy i rekreacji konnej.

Fundacja mając na celu umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym kontaktu i
obcowania ze zwierzętami podjęła kroki w kierunku stworzenia Mini Zoo
terapeutycznego , gdzie pod opieką rodziców i wolontariuszy dzieci będą mogły
przebywać na terenie wybiegów , karmić i głaskać zwierzęta.
Poprosiliśmy o pomoc w realizacji projektu Dyrektora Gdańskiego Ogrodu
Zoologicznego Pana Michała Targowskiego. W efekcie serdecznego spotkania i
wizyty w Gdańskim ZOO uzyskaliśmy szeroką pomoc , osobiste zaangażowanie
Pana Dyrektora , opracowanie docelowej listy zwierząt , określenie warunków ich
dobrostanu

umożliwiło

rozpoczęcie

działań

w

kierunku

realizacji

tego

przedsięwzięcia już w czerwcu 2003 roku. Szczególna troska Pana Dyrektora
Targowskiego i chęć pomocy dzieciom niepełnosprawnym pozwolą na przeniesienie
„sukcesu” pedagogicznego Gdańskiego Mini Zoo na warunki i otoczenie Fundacji
„WRÓC”.
W drodze darowizny pozyskaliśmy od Oliwskiego Ogrodu Zoologicznego; Bydło
Stepowe ( Melania , Ferdynand), Osła – Herkulesa, Lamy ( Skierka i Talbot ), Kozy
Kameruńskie (Agata i Jacek), Kuca Szetlandzkiego – Krzysia,

są też Świnki

Wietnamskie ( Kropka, Przecinek) dar rodziny Państwa Rapela , Struś Ptyś, dar
Pana Marka Wołujewicza, kaczki, łabędź.
Fundacja w roku 2003 prowadziła Program „Terapia w Aqua Parku”

, przy

współpracy ze szlachetnym zespołem pracowników Aqua Parku i dzięki ogromnemu
sercu jego Dyrektora Pana Jakuba Szymańskiego w roku objętych Programem
zostało ponad 120 dzieci , które pod opieką wolontariuszy w każdy poniedziałek
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miały możliwość przeżywania chwil prawdziwego radosnego dzieciństwa . Fundacja
uzyskała ogromne wsparcie i pomoc ze strony Firmy Aqua Park Sopot w formie
bezpłatnego pobytu naszych dzieci i ich opiekunów na basenach.
Nad realizacją Programu czuwała Pani Barbara Adamczak – wolontariusz .
Dzieci nie zgłaszające potrzeb higienicznych były przygotowywane do zajęć i
wyposażane w specjalne amerykańskie pieluszki.
Fundacja skierowała na szkolenie Metody Halliwick – terapii basenowej własnych
terapeutów , pierwszy Certyfikat Instruktora Metody Halliwick uzyskała na Kursie
organizowanym przez Firmę SWIM TEST w Krakowie mgr Joanna Włodarska.

Fundacja dzięki uprzejmości Prezesa Zarządu Rafinerii Gdańskiej Pana Pawła
Olechnowicza realizuje Akcję Widoczni = Bezpieczni skierowaną głównie do dzieci i
młodzieży szkół wiejskich nie rzadko o zmroku pokonujących drogę ze szkoły do
domu. Współpracując z Szefem Działu Biura Informacji i Promocji Rafinerii Gdańskiej
Panem Sławomirem Lucewiczem pozyskaliśmy zamówienie na 1800 sztuk opasek
odblaskowych , uzyskane środki przeznaczamy na finansowanie rehabilitacji dla
dzieci po wypadkach komunikacyjnych .
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Programy w realizacji
Terapia w Aqua Parku

W Programie biorą udział dzieci po wypadkach komunikacyjnych , podopieczni
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oddziału w
Gdańsku , dzieci z Ośrodka Rehabilitacji

, Edukacji i Wychowania przy ul.

Uczniowskiej w Letniewie, młodzież z Warsztatów Zajęciowych przy ul. Tysiąclecia w
Oliwie. Dzieci i młodzież , których rodzice sami nawiązują kontakt z Fundacją.
Terapia w Aqua Parku to głównie chwila radości , chwila z utraconego dzieciństwa ,
możliwość przebywania w świecie nowych , wspaniałych doznań i przygód w świecie
odczucia niezależności i wolności.
Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek w Sopockim Aqua Parku.
Fundacja organizuje dowożenie i odwożenie dzieci wynajętym autobusem.
Wszystkim dzieciom nie zgłaszającym potrzeb fizjologicznych zapewnia się
specjalnie importowane z USA pieluszki do zajęć w basenie.
Od 2003 roku , w efekcie systematycznego tworzenia kadry terapeutów Metody
Halliwick wprowadzamy zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi polegające na nauce
pływania i terapii w wodzie – jako jednej z form wielo kompleksowej rehabilitacji
dzieci i młodzieży z zaburzeniami pochodzenia neurologicznego , słuchu i wzroku
jak również z zaburzeniami emocjonalnymi.
W trakcie terapii możliwe jest odkrycie

i uruchomienie nowego potencjału

ruchowego, niejednokrotnie większego w środowisku wodnym niż w warunkach tzw.
normalnych na lądzie.

Hipoterapia i nie tylko.
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Dzięki współpracy z Gospodarstwem Rolnym WUFLOR w Jantarze rozpoczęliśmy
tworzenie Ośrodka Hipoterapii i Rekreacji Konnej dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej - Fundacji „WRÓĆ”.
Miejsce – Mierzeja Wiślane , z jej unikalnym klimatem i przyrodą , sąsiedztwo
dzikich plaż i żuławskie krajobrazy to gwarancja , ze pobytowi w Ośrodku będzie
towarzyszyć swoiste zauroczenie.
Otwarcie Ośrodka w czerwcu 2003 roku.
Kadra: młodzi

, chętni i zdolni terapeuci i instruktorzy jazdy konnej Pani Anna

Narloch i Pani mgr Ada Świstowska , przygotowują dokumentację dla przyszłych
pacjentów i programy zajęć hipoterapeutycznych.
Rodzice , wolontariusze wykonują letnie boksy dla koni , ogrodzenia pastwisk i
padoków.
Odbyliśmy spotkanie w Warszawskiej Fundacji Hipoterapia z Panią Prezes mgr Anną
Strumińską , przypatrzyliśmy się pracy Fundacji Hipoterapia , pozyskaliśmy wiele
cennych rad i wskazówek. Nawiązaliśmy serdeczny kontakt , który mamy nadzieje
pozwoli transponować ogromne dziesięcioletnie doświadczenie i wiedzę Fundacji
Hipoterapia na grunt naszych działań.
Po zapoznaniu się z aktualnym kierunkiem działań Polskiego Towarzystwa
Hipoterapeutycznego oraz z wymaganiami stawianymi ośrodkom Hipoterapii
starającym się o Patronat PTH wystąpiliśmy o przeprowadzenie w m-cu czerwcu
2003 weryfikacji i oceny działania naszego Ośrodka.
Skierowaliśmy naszego terapeutę na 14 dniowe warsztaty doskonalące do
specjalistycznego ośrodka Diamont Riding Centre w Surrey w Anglii , nawiązaliśmy
kontakt i współpracę z Londyńskim Stowarzyszeniem YMCA by wspólnie
organizować szkolenia naszych terapeutów przy pomocy uznanych i cenionych
Ośrodków w Anglii.
Zakres działania Ośrodka Hipoterapii to w pierwszej fazie Powiat Nowodworski i
Gdańsk , chcemy objąć opieką uczniów szkół podstawowych , gimnazjalnych , klas
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integracyjnych , szkól specjalnych , dzieci i młodzieży kierowanych przez poradnie
rehabilitacyjne oraz przez lekarzy z ośrodków wczesnej interwencji i zdrowia
psychicznego.
Dodatkowo zostanie wprowadzona terapia w Mini Zoo , terapia mająca na celu
umożliwienia bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami , uczestniczenie w ich
karmieniu , codziennej opiece , nawiązaniu bliskiego kontaktu ze zwierzęciem ,
terapia prowadzona pod opieką psychologa i pedagoga szczególnie ważna dla dzieci
z zaburzeniami emocjonalnymi.
Mając świadomość ,że zajęcia hipoterapii wyzwolą u naszych podopiecznych
zainteresowanie jazdą konną , Pani mgr Ada Świstowska jako dyplomowany
instruktor będzie prowadzić naukę jazdy konnej dla niepełnosprawnych.
Pani mgr Świstowska , która opracowała i wytyczyła 54 km Szlak Turystyki Konnej po
Mierzei Wiślanej prowadzi prace nad szczegółowym przygotowaniem Rajdów
Konnych dla osób niepełnosprawnych , pragniemy by fakt przeżycia niezapomnianej
przygody , zadowolenie z pokonania własnych ograniczeń i równoprawne
korzystanie z dobrodziejstwa bliskości natury , piękna przyrody były źródłem wielkiej
wiary w swoje możliwości , motorem kolejnych mobilizacji i kroków ku pełniejszemu
życiu.
Fundacja poprzez nawiązanie kontaktów ze Stadninami Koni huculskich w
Gładyszowie i Izbach pozyskała w drodze wypożyczenia odpowiednie konie
przygotowane i użytkowane już w hipoterapii , ich transport do Jantara nastąpi w
kwietniu 2003 roku , następnie miesięczny okres aklimatyzacji , zaprzyjaźnienia i
doskonalenia pracy .
Po dokładnym sprawdzeniu przydatności i predyspozycji dzierżawionych koni
dokonamy ich zakupu.
Równocześnie zwróciliśmy się z prośba o współpracę do Pana Andrzeja Orłosia
Dyrektora

renomowanej

Stadniny

Koni

„Rzeczna”

,

uzyskaliśmy

wsparcie
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organizacyjne i pomoc w organizacji dobrostanu zwierząt oraz w doborze stawki koni
do prowadzenia zajęć rekreacyjnych z naszymi podopiecznymi.

Zeszyt Agatki
W ramach działań edukacyjnych i profilaktyki bezpieczeństwa dziecka na drodze ,
Fundacja rozpoczęła realizację Programu „Zeszyt Agatki” – druku zeszytów
szkolnych z przeznaczeniem dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów
Opracowano pierwszy zeszyt , 32 kartkowy w kratkę stanowiący jednocześnie źródło
informacji z dziedziny zasad ruchu drogowego przedstawionej w formie rysunków .
Część merytoryczna została uzgodniona z Panem nadkomisarzem mgr Januszem
Staniszewskim z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy wojewódzkiej Policji w
Gdańsku.
Zeszyt ma stać się codziennym elementem budowy świadomości młodego człowieka
ma zwracać uwagę na zagrożenia , ma uwrażliwiać i wskazywać prawidłowe
postawy i zachowania , z czasem ma się stać pewnym „dokumentem”
zrealizowanych , przeżytych radosnych wakacji poprzez dodatkowe zamieszenie
krótkich foto reportaży.
Dystrybucja zeszytów nastąpi za pośrednictwem sieci handlowych i sklepików
szkolnych pod hasłem „ Funduję wakacje – dzieciom po wypadkach” całkowity
dochód ze sprzedaży zeszytów przeznaczony zostanie na organizację letnich
wakacji dla dzieci po wypadkach komunikacyjnych. W akcję zaangażowali się Pani
Katarzyna Jasińska i Pan Piotr Bałtroczyk , którzy przygotowują akcje reklamowo –
promocyjną w mediach , angażując do nagrań czołowe postaci filmu , telewizji i
kabaretu.
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Wolontariusze

Miło jest pisać o tych ludziach o ich bezinteresowności oddaniu i miłości do drugiego
człowieka.
Trudno realizować pomoc zawłaszcz dzieciom bez wzmożonej troskliwej i mądrej
opieki.
Choć działamy zaledwie kilka miesięcy mamy przyjemność przyjmować pomoc
Wolontariuszy ich czas , pomysły , poświęcenie.
Z uwagi na fakt ,że Fundacja z wyjątkiem terapeutów nie zatrudnia w żadnej formie
innych osób , naturalnym stała się społeczną praca wszystkich naszych przyjaciół .
Chciałbym przedstawić w pierwszej linii wielkich bliskich dzieci niepełnosprawnych
naszych kochanych rodziców nawet teraz prosili o nie zamieszczanie ich danych,
Dziękujemy im i jesteśmy dumni z tej skały z , której siły i inicjatywy wyrasta idea
naszej Fundacji.
Dziękujemy Barbarze Adamczak opiekującej się dziećmi w Aqua Parku ,
Małgorzacie

Langowskiej

organizatorowi

finansowego

wsparcia

,

Adzie

Świątkowskiej za dzielenie się swoją miłością i pasją jaką jest dla niej jazda konna i
konie , Katarzynie Jasińskiej za bardzo wiele i za „Zeszyt Agatki” , który promuje ,
Piotrowi Bałtroczykowi

za pomoc i pracę przy pozyskaniu medialnego wsparcia

czołowych postaci Polskiej kultury , Andrzejowi Marcinkowskiemu za pomoc,
wrażliwość

i promocję Fundacji, Małgorzacie i Krzysztofowi

Demidziukom za

wspólne poszukiwania , poświęcony czas i pamięć.
Lista życzliwych , pomagających nam osób jest cenna i nie mała , dziękujemy im
wszystkim tym serdeczniej

, że zaufali nam na samym początku działalności

Fundacji.
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Sponsorzy
Swą działalność zawdzięcza Fundacja wyłącznie sponsorom , ofiarodawcom ,
darczyńcom.
Gospodarstwo Rolne WUFLOR w Jantarze wspiera Fundację od początku jej
działania ,udostępnia nam swoje zaplecze biurowe , sprzęt , media , pomieszczenia
na stajnie , padoki do hipoterapii , pastwiska i tereny zielone. Jest naszym
strategicznym – głównym sponsorem.
W tym krótkim okresie działanie uzyskaliśmy solidne wsparcie ze strony Firm i osób
prywatnych głównie rodziny i przyjaciół , wiele z nich wspiera Fundacje
systematycznie.
Uzyskaliśmy pierwsze oznaki akceptacji , zaufania , krąg ludzi idących z pomocą
będzie coraz większy , cieszymy się bo cieszą się dzieci.
Szczególne podziękowanie kierujemy do Sędziów Sądów Okręgowych , dziękujemy
za kredyt zaufania i przekazywane na rzecz Fundacji nawiązki , nie wpływa ich na
razie zbyt wiele , lecz ta solidarność i płynące z całej Polski wsparcie , potęguje
naszą potrzebę działania na rzecz tych dzieci , które utraciły sens ludzkiej
egzystencji.

Oto lista tych, którzy nam pomagają:
„Kombinat Artystyczny”

Frantschach Świecie S.A.

„Koń Polski”

Hadryś Halina i Krzysztof

Aqua Park Sopot

Hajduki S.A.

Bigus Mariola i Andrzej

Hubar Anna Cecylia

Bikop

Jasińska Katarzyna

Elektrociepłownia Wybrzeże

Jóźwicki Zbigniew

Euronord Enterprise Ltd

Kargul Zbigniew

Firma Genderka

Koński Targ
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Kotłowski Piotr

Rafineria Gdańska

Langowska Małgorzata i Janusz

Sądy Okręgowe

Lidyt Firma Produkcyjno - Handlowa

Sobierańska Barbara

MGJ Zakład Przemysłu Drzewnego

Szczuka Danuta i Andrzej

Mufla Eufemia

Szczypińska Bożena

Nobiles – Kujawska Fabryka Farb i

Szlapa Grzegorz

Lakierów sp. z o.o.

Tartak Jagodno , Artur Zagalski

Ogród Zoologiczny w Gdańsku

Tkacz Tadeusz

Olszewska Józefa

Wagner Janina i Hieronim

P.P.H. Dracor Olsztyn

Wagner Tomasz

Paget Sklejka Morąg

Witecki Tomasz

Pilarski Grzegorz

Włodarscy Kazimiera i Tadeusz

Porta KMI Poland

Zawadzcy Wiesława i Zygmunt

W imieniu dzieci objętych pomocą , rehabilitacją , radością przywracanego dzieciństwa dziękujemy! , okazujemy Wam Drodzy Państwo nasz szacunek i wdzięczność , odważniej
patrzymy w przyszłość i na plany realizacji rozpoczętych Programów – nie jesteśmy już sami.
Prezes Fundacji „WRÓC”
inż. Maciej Włodarski
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Sprawozdanie finansowe za 2002 rok

1. PRZYCHODY
Składki członkowskie Fundatorów

5 000,00

Darowizny Rodziców i przyjaciół

6 280,00

Nawiązki Sądowe

150,00

Darczyńcy - Darowizny rzeczowe

12 075,00

RAZEM

23 505,00

2. KOSZTY
Zakup pieluch basenowych

2 375,70

Wyposażenie rehabilitacyjne

1 220,00

Materiały

9 517,92

Usługi transportowe

42.00

Usługi biurowe

662.93

Usługi drukarskie

189.10

Usługi komputerowe

960.61

Świadczenia rehabilitacyjne

980,00

Wynagrodzenia rehabilitantów i opiekunów

6 766,16

Ubezpieczenia

852,81

Usługi bankowe

356,00

Ryczałty paliwowe

379,39

Delegacje służbowe

181.20

RAZEM:

24 483,43
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