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Prowadzimy bezpłatne zajęcia rehabilitacji i hipoterapii
Finansujemy Program “Wakacje – Dzieciom”
Organizujemy Turnusy Rehabilitacyjne dla Dzieci Poszkodowanych w Wypadkach Komuni-
kacyjnych
Prowadzimy Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Jezierniku – komplekso-
we wsparcie grupy 28 dzieci głęboko niepełnosprawnych i Ich rodzin
Realizacja Projektów w ramach EFS 6.1.1 “Wróć do Pracy” – Asystent osoby niepełnospraw-
nej – szkolenie dla 50 bezrobotnych kobiet z terenu powiatu nowodworskiego
Realizacja Projektu w ramach EFS, POKL 9.1.2 “Wróć do Edukacji” – wsparcie edukacji ponad 
200 dzieci i młodzieży powiatu nowodworskiego w tym dzieci niepełnosprawnych 
Realizacja Projektu w ramach EFS, POKL 7.2.2 z zakresu Ekonomii Społecznej, program 
“Przetarte szlaki Ekonomii Społecznej”
Realizacja Programu PFRON Partner III A, wsparcie rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
Realizacja Programu PFRON Partner III B, wydanie “Bajki która zmienia Świat”
Realizacja Programu PFRON Partner III B, szkolenie fi zjoterapeutów – Metoda Halliwick

OSIĄGNIECIA I NAGRODY W 2008 ROKU

Laureat konkursu tygodnika Newsweek “Sto procent z 1%” – działania na rzecz świadomości 
społecznej
Laureat Konkursu Fundacji ORLEN – “Złota Tarcza Bezpieczeństwa” – Niepełnosprawni 
uczestnicy ruchu drogowego, działania na rzecz osób, szczególnie dzieci i młodzieży niepeł-
nosprawnej
Nagroda Starosty Nowodworskiego za działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Nagroda Marszałka Senatu, Bogdana Borusewicza za działania na rzecz osób niepełnospraw-
nych

 
JAK NAM MOŻNA POMÓC

PRZEKAŻ 1 % PODATKU – na rzecz Fundacji “WRÓĆ” oraz rozpropaguj tą ideę wśród przy-
jaciół, bliskich i znajomych także  w miejscu pracy
WOLONTARIAT – zostań wolontariuszem Fundacji
DAROWIZNY – Osoby Prawne mogą przekazać Fundacji dowolną darowiznę i odliczyć ją 
od kwoty do opodatkowania w wysokości do 10% dochodu (CIT ), a osoby fi zyczne i spółki 
osobowe do 6% dochodu  (PIT)
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Rada Fundacji
Przewodniczący Rady Fundacji: Lek. Med. Hieronim Wagner

Członkowie Rady:

Kazimiera Włodarska
Janina Wagner

Zarząd Fundacji
Prezes Zarządu: inż. Maciej Włodarski

17 kwietnia 2008 roku zmarła Pani Józefa Olszewska. 
Odszedł Przyjaciel Fundacji, Darczyńca, człowiek wrażliwy

 o wielkim sercu, wszystkim nam szczególnie bliski.
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Informacje ogólne o Fundacji 

 Fundacja Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych 
„WRÓĆ” rozpoczęła działalność we wrześniu 2002 roku. Została zarejestrowana w Są-
dzie Rejonowym w Gdańsku VII Wydz. Gospodarczy KRS pod numerem: 0000129427, 
numer identyfi kacyjny Regon: 192778182. Fundacja ma status Organizacji Pożytku 
Publicznego.

 Fundacja powstała z inicjatywy Pani Kazimiery Włodarskiej, której wnuczka 
Ola została wielorako niepełnosprawna w wyniku wypadku komunikacyjnego. Fundację 
tworzą rodzice, rodziny, przyjaciele i bliscy dzieci poszkodowanych w wypadkach komu-
nikacyjnych. 

 Pracą Fundacji kieruje jednoosobowy Zarząd, przy wsparciu trzyosobowej 
Rady Fundacji, od 2005 roku zespół ten wspomagany jest przez kilkuosobowy Dział 
Programów i Szkoleń.

FUNDACJA współpracuje ściśle z:
londyńską YMCA i jej Dyrektorem Andrzejem Łowczynowskim,  
International Halliwick Association reprezentowanym przez Panią Beryll Kelsey z 
Wielkiej Brytanii, 
Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w 
Gdańsku i jego Prezesem Panią Joanną Cwojdzińską,
Fundacją „Zielony Liść” z Torunia.

W roku 2008 kontynuowaliśmy współpracę z:
Firmą EUROSZKOLENIA,  Partnerem naszych projektów Unijnych, 
WTZ Jantar, 
WTZ Marzęcino, 
WTZ Nowy Dwór Gdański, 
Kaszubską Fundacją „Podaruj trochę Słońca”, 
Szkolnym Ośrodkiem Wychowawczym w Nowym Dworze Gdańskim.

Rok 2008 jest też ważnym momentem kontynuacji współpracy Fundacji z oddziałem 
pomorskim PFRON.

Cele Fundacji 
fi nansowanie pomocy medycznej i rehabilitacji ofi ar wypadków komunikacyjnych, 
opieka nad osobami niepełnosprawnymi, w szczególności dziećmi i młodzieżą, 
organizacja rehabilitacji, edukacji, wypoczynku, rekreacji, sportu i aktywności zawo-
dowej osób niepełnosprawnych, 
prowadzenie edukacji związanej z przepisami ruchu drogowego i bezpieczeństwem 
na drodze, 
inne działania dobroczynne. 

 

-
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 Naszą ambicją jest zapewnienie naszym podopiecznym, osobom niepełno-
sprawnym w tym dzieciom i młodzieży  poszkodowanej w wypadkach komunikacyjnych 
życia godnego, pełnego sensu i radości. Wspieranie Ich w drodze rehabilitacji leczniczej, 
społecznej, także poprzez tworzenie miejsc, gdzie niepełnosprawne dzieci i młodzież 
mogą wracać do zdrowia.
 Dzięki współpracy z Radą Gminy Ostaszewo i Wójtem tej Gminy Panem Ka-
zimierzem Stadnickim, Fundacja w drodze bezpłatnej dzierżawy, pozyskała w 2008 
roku budynek po szkole podstawowej w Jezierniku. Zrealizowano tam Projekt Fundacji 
– Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy – miejsce edukacji i rehabilitacji 
głęboko niepełnosprawnych dzieci powiatu Nowy Dwór Gdański i ościennych.
 Przy tradycyjnej już pomocy Gospodarstwa Rolnego WUFLOR, Fundacja 
korzysta nieodpłatnie z rozległych terenów zielonych, zabudowań gospodarczych, po-
mieszczeń i sprzętu. 
 W Jantarze prowadzimy ośrodek Hipoterapii. Tu tworzymy przyjazne miejsce 
dla naszych dzieci, organizujemy Im wakacje, tu mają wspaniały kontakt z przyrodą 
– morzem, plażą, lasem i zwierzętami.
 W kwietniu 2004 roku Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publiczne-
go. Umożliwiło to rozszerzenie prowadzonej działalności społecznie użytecznej w sferze 
zadań publicznych, takich jak: działania na rzecz osób niepełnosprawnych, krajoznaw-
stwa, edukacji oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. 

Programy realizowane w 2008 roku

I. HIPOTERAPIA 

Nadal szeroko realizowanym przez Fundację Projektem jest Ośrodek Hipoterapii i Re-
kreacji Konnej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. We współpracy z licencjonowa-
nymi hipoterapeutami realizujemy program zgodny z zaleceniami Polskiego Towarzy-
stwa Hipoterapeutycznego. W 2008 roku dzięki realizacji Programu PFRON - Partner III 
A zajęcia  hipoterapii objęły 234 osoby.

Wśród naszych podopiecznych znajdują się dzieci po urazach komunikacyjnych, ura-
zach czaszkowo–mózgowych, dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, niewidome i nie-
dowidzące, dzieci oraz młodzież upośledzona umysłowo.
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 W gronie naszych podopiecznych są:
 

Dzieci poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, 
Dzieci z Ośrodków Rehabilitacji Edukacji I Wychowa-
nia, 
Podopieczni Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym,
Dzieci i młodzież niepełnosprawna spędzająca wakacje 
na terenie Mierzei Wiślanej i Ośrodka Fundacji, 
Uczniowie szkół życia, dzieci o indywidualnym trybie 
nauczania, dzieci kierowane przez lekarzy i poradnie, 
podopieczni Ośrodków Szkolno Wychowawczych,
Uczestnicy zajęć w Warsztatach Terapii Zajęciowej w 
Marzęcinie, Nowym Dworze Gdańskim.

Bezpłatne zajęcia prowadzone są od Poniedziałku do Piątku  w godzinach 1000 – 1400, 
(wymagane jest skierowanie od lekarza). 

Z naszymi podopiecznymi prowadzimy zajęcia hipoterapeutyczne zgodnie z Kanonem 
Hipoterapii opracowanym przez Fundację „Hipoterapia” z Warszawy, której dokonania i 
osiągnięcia stanowią dla nas wzór i sposób realizacji prawidłowej rehabilitacji poprzez 
Hipoterapię. 

•
•

•

•

•

•
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W roku 2008 realizowana była: 

fi zjoterapia na koniu, 
psychopedagogiczna jazda konna, 
terapia z koniem, 
nauka jazdy konnej dla osób niepełnosprawnych.

Aktualnie posiadamy 14 koni w tym 6 koni do Hipoterapii 
– pięć koni huculskich, szczególnie przydatnych w hipo-
terapii i jednego Hafl ingera. 
Mamy stały kontakt ze środowiskiem lekarzy i terapeu-
tów. Prowadzimy regularne codzienne zajęcia rehabili-
tacyjne. 

Fundacja przy pomocy i dofi nansowaniu z PFRON do-
konała w 2008 roku zakupu drugiego już samochodu 
osobowego do przewozu dzieci niepełnosprawnych. 
Samochód umożliwia dotarcie do OREW i do Ośrodka 
Hipoterapii dzieciom niepełnosprawnym z okolicznych 
miejscowości. Dzięki przystosowaniu go do ciągnięcia 
przyczepy z końmi i sprzętem jeździeckim możemy 
brać udział w konkursach i zawodach jeździeckich dla 
niepełnosprawnych. Nasi podopieczni mają możliwość 
przeżywania wspólnych eskapad i odwiedzin zaprzyjaź-
nionych ośrodków, stajni i stadnin.

 Zajęcia Hipoterapii i jazdy konnej dla osób niepełnosprawnych możemy prowa-
dzić niezależnie od pory roku i pogody, nasza ogrzewana gazem, kryta ujeżdżalnia jest 
też wspaniałym miejscem wspólnych zabaw, współzawodnictwa i integracji dzieci.

Co roku w maju tradycyjnie już organizujemy Obóz jeździecki dla dzieci i młodzieży 
– podopiecznych Londyńskiej YMCA. 

 Rok 2005, dzięki wsparciu naszego strategicznego sponsora Gospodarstwa 
WUFLOR wprowadzono nasze konie do wyremontowanej, wspaniałej  stajni. Konie mają 
przestronne boksy, o powierzchni 12m2 – 14m2, automatyczne poidła, rozsuwane drzwi, 
szerokie korytarze. Stajnia jest jasna, ciepła i przyjazna. W ubiegłym roku dokonano 
remontu stajni „letnich”, zamontowano automatyczne poidła, odnowiono boksy, zamon-
towano nowe paśniki i wymieniono deski w przegrodach. W roku bieżącym zbudowano 
kolejne pięć boksów dla koni.

 Od 2006 roku korzystając z atrakcyjnego położenia naszego Ośrodka prowa-
dzimy zajęcia Hipoterapii na plaży łącząc je z elementami Talasoterapii i Sylwoterapii.

1.
2.
3.
4.
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Nasze konie

 Rok 2008 zaskoczył nas bardzo miłym i pięknym gestem Państwa Andryka, za 
co serdecznie dziękujemy. Fundacja otrzymała darowiznę na zakup konia do Hipotera-
pii, aktualnie trwa proces szukania odpowiedniego z charakteru i predyspozycji konika 
rasy huculskiej. 
 Pierwsze konie trafi ły do nas w 2002 roku. Do dzisiaj z radością wspominamy 
ten zakup, każdego dnia służą nam wiernie te niezmordowane Hucuły przywiezione z 
okolic Krynicy. 
 Rok 2007 był rokiem najintensywniejszego rozwoju stajni. Nasi Darczyńcy 
przekazali nam kolejne cztery konie: Cygana, Majkę, Daryla i Wabankę, kupiliśmy 13 
letnią delikatną klacz Palomę, uruchomiliśmy wymarzony dział zaprzęgów, pozyskali-
śmy piękną bryczkę i możliwość dawania kolejnych radosnych i niezapomnianych chwil 
naszym podopiecznym.
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Aktualnie stajnia liczy 14 koni, oto one:

Hafi  – 10 letni wałach rasy Hafl inger, izabelowaty, 
kupiony i użyczony Fundacji w roku 2006, koń do 
hipoterapii, dla młodzieży, wybitnie spokojny.

Bastylia – 23 letnia klacz rasy śląskiej, kara – sta-
ruszka o jeszcze żywym temperamencie, jazdy re-
kreacyjne i lonże, bardzo spokojny i miły koń, uży-
czona Fundacji w 2006 roku.

Rytm – 8 letni wałach rasy SP, ciemnogniady, w 
2006 roku użyczony Fundacji, koń bardzo wyso-
ki,  ulubieniec młodzieży, koń o wybitnym spokoju i 
zrównoważeniu, jazdy rekreacyjne.

Dante – 8 letni wałach rasy wlkp. skarogniady. 
Ofi arowany Fundacji w 2003 roku przez Pana 
Marka Miernikiewicza, koń instruktorski, po kursie 
woltyżerskim, koń do pokazów – atrakcja w stajni 
Fundacji.

Daryl – 8 letni wałach wielkopolski, skarogniady, 
kupiony i użyczony Fundacji w 2007 roku, koń dla 
Integracyjnego Klubu Jazdy Konnej.
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Cygan – 6 letni wałach – Typu szlachetnego, kary, 
kupiony  i użyczony Fundacji w 2007 roku, koń dla 
Integracyjnego Klubu Jazdy Konnej, koń przyuczo-
ny do zaprzęgu w parze z Majką.

Majka – 6 letnia klacz – Typu szlachetnego, 
kara, kupiona  i użyczona Fundacji w 2007 roku, 
koń dla Integracyjnego Klubu Jazdy Konnej, koń 
przyuczony do zaprzęgu w parze z Cyganem.

Paloma – 14 letnia klacz wielkopolska, srokata, 
kupiona przez Fundację w 2007 roku, klacz dla In-
tegracyjnego Klubu Jazdy Konnej, doskonała dla 
dzieci i początkujących jeźdźców.

Wabanka II – 3,5 letnia klacz rasy śląskiej, skarog-
niada, użyczona Fundacji w roku 2007, aktualnie 
ujeżdżana i przygotowywana do pracy z dorosłymi 
podopiecznymi Fundacji, 
Wabanka dnia 26 stycznia 2009 roku urodziła 
piękne źrebię – któremu nadano imię „Brendy”.

Papa – wałach rasy huculskiej, urodzony w 
2003r., kupiony w 2002 roku dla Fundacji przy 
zaangażowaniu i ogromnej pomocy Pani Małgorzaty 
Wrabec i pracowników Firmy Ernst & Young, 
ulubieniec dzieci, koń uniwersalny - hipoterapia i 
jazda rekreacyjna.

Nektor – wałach rasy huculskiej, urodzony w 
2002r., hipoterapia i jazda rekreacyjna.
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Okoń – wałach rasy huculskiej, urodzony w 2002r., 
kupiony dla Fundacji w roku 2002 przez Pana Mar-
ka Wołujewicza, idealny koń, nie pozbawiony tem-
peramentu, hipoterapia i jazdy rekreacyjne.

Kubuś – wałach rasy huculskiej, urodzony w 
1998r., kupiony przez Fundację w roku 2006, koń 
do hipoterapii, bardzo spokojny i przyjazny, koń ni-
ski i bardzo mocny.

Nasze konie trafi ły do dobrego, ciepłego domu, nie ma tu przemocy, pracy ponad siły. Są 
za to dzieci pełne tęsknoty, przyjaźni, spragnione ciepła, zapachu i wspomnień. 
Fundacja dysponuje wolnymi komfortowymi boksami w stajni i może przyjąć w darowiź-
nie lub użyczeniu bezpieczne zrównoważone konie. Posiadana baza paszowa zapewnia 
naszym koniom optymalne warunki żywieniowe.

Kadra Ośrodka hipoterapii

Szef Stajni 2008 - Pani mgr Adrianna Szczepaniuk, Instruktor Jazdy Konnej
Pani mgr Katarzyna Wydorska, Hipoterapeuta, Oligofrenopedagog 
Pani Aleksandra Zaranek, Instruktor Jazdy Konnej
Pani Angelika Dylowska, Instruktor Jazdy Konnej

•
•
•
•
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II. KONCEPCJA HALLIWICK 

 Rewelacyjna i unikalna koncepcja terapii wodnej i nauki pływania dla osób nie-
pełnosprawnych, szczególnie z zaburzeniami pochodzenia neurologicznego, słuchu i 
wzroku, jak również z zaburzeniami emocjonalnymi, jest stosowana w procesie rehabili-
tacji naszych podopiecznych.   
 Koncepcja Halliwick była programem szeroko realizowanym przy udziale wy-
szkolonych przez nas w latach 2003, 2005, 2006 i 2007 a także 2008 pomorskich tera-
peutów. Łącznie wyszkoliliśmy już 228 Instruktorów Metody Halliwick.
Zajęcia odbywały się przez cały rok na basenach w Gdańsku, Gdyni i w Ośrodku Fun-
dacji, która posiada na swoim terenie mały basen o bezpiecznej głębokości 1,2 m. Pro-
gramem objęte zostały niepełnosprawne dzieci, podopieczni Fundacji oraz dzieci przy-
jeżdżające na organizowane przez Fundację wakacje i ferie. 
 Z obserwacji przeprowadzonych przez Fundację wynika, iż jednym z najczęś-
ciej spotykanych problemów dotykających dzieci niepełnosprawne jest brak wykwalifi -
kowanej kadry rehabilitantów i terapeutów, co powoduje, że dzieci czekają w kolejce na 
terapię po kilka miesięcy. 
 Odpowiadając na ogromne zainteresowanie terapią przy zastosowaniu Metody 
Halliwick i stając naprzeciw zdiagnozowanym problemom kontynuowaliśmy w 2008 r. 
działania mające na celu zmniejszenie skali niedoboru wysoko wykwalifi kowanej ka-
dry terapeutów. Został napisany przez nas kolejny projekt w ramach Programu PFRON 
Partner III Moduł B, którego celem było wyszkolenie 48 Instruktorów Halliwick, będą Oni 
mogli prowadzić zajęcia wg. Koncepcji Halliwick i pomóc osobom niepełnosprawnym. 
Program realizowany przy współpracy z PFRON oddział pomorski z siedzibą w Gdań-
sku wywołał ogromne zainteresowanie wśród pomorskich fi zjoterapeutów. W efekcie 
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zaangażowania Działu Programów i Szkoleń Fundacji „WRÓĆ”, ogromnej życzliwości i 
wsparciu ze strony PFRON, zrealizowano w 2008 roku cztery Kursy Koncepcji Halliwick. 
Międzynarodowe certyfi katy Uczestnictwa w Kursie otrzymało 48 osób – fi zjoterapeu-
tów, nauczycieli pływania, pedagogów. Kursy prowadziły Panie Neda Rotar ze Słowenii 
Lektor Metody Halliwick, Wykładowca Senior NDT – Bobath oraz Pani mgr Anna Olasiń-
ska lektor Metody Halliwick, Terapeuta NDT – Bobath.
 Wyszkolona w trakcie kursów Metody Halliwick realizowanych przez Fundację 
„WRÓĆ” Pani Krzysztofa Święcicka jest autorem pierwszej pracy magisterskiej powsta-
łej w oparciu o materiały dostarczone przez International Halliwick Association na po-
trzeby szkoleń przeprowadzonych w poprzednich latach przez Fundację oraz w oparciu 
o badania i obserwacje w trakcie realizowanych terapii wodnych z dziećmi niepełno-
sprawnymi rejonu Trójmiasta i województwa pomorskiego. 

III. MINI ZOO 

Rok 2008 był kolejnym rokiem  działania nasze-
go terapeutycznego Mini Zoo. Współtworzone z 
Oliwskim Ogrodem Zoologicznym pod Patrona-
tem jego Dyrektora Pana Michała Targowskiego, 
z myślą o dzieciach i młodzieży niepełnosprawnej 
daje im ogromne szanse i możliwości. Znajdu-
ją się tu specjalnie oswajane i przygotowywane 
zwierzęta. 
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Ze szczególną nadzieją obserwujemy reakcje 
dzieci niepełnosprawnych mając świadomość, że 
wspomagamy leczenie wszelkiego rodzaju nie-
prawidłowości ruchowych, autyzmu, urazów neu-
rologicznych, porażenia mózgowego.

Zapraszamy do odwiedzin Mini Zoo wszystkie 
dzieci. Czekają tam na nie między innymi: lamy, 
owce wrzosówki, świnki wietnamskie, strusie afry-
kańskie i emu, różne ozdobne ptactwo, kozy kar-

łowate, syryjskie, osioł Herkules oraz przepiękne Alpaki. 

Nasz wielki przyjaciel, Pan Dyrektor Michał Targowski, człowiek otwarty i bardzo wraż-
liwy, od lat czyni obserwacje związane z istotą kontaktu dziecka niepełnosprawnego ze 
światem żywym - światem zwierząt. Dział edukacyjny Oliwskiego Ogrodu służy nam 
wsparciem i pomocą,

IV. WIDOCZNI = BEZPIECZNI 

Rok 2008 był okresem kontynuacji, obejmującej 
cały region, akcji edukacyjnej prowadzonej od 
2002 roku, realizowanej wraz z policją i nauczy-
cielami ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. 
Docieraliśmy szczególnie do małych dzieci z re-
gionów wiejskich. Spotkania mają na celu przeka-
zanie dzieciom wiedzy jak bezpiecznie dojść do 
szkoły i wrócić do domu – jest to szczególnie waż-
ne jesienią i zimą, ze względu na szybko zapa-
dający zmrok. Dziecko musi być widoczne – jest 
wtedy bezpieczniejsze. 

W 2008 kontynuowaliśmy bardzo intensywnie akcję dystrybucji Kamizelek Odblasko-
wych, przekazaliśmy ich ponad 4000 sztuk. Trafi ły one głównie do dzieci i młodzieży 
rejonu Żuław Wiślanych, ale też do wielu innych rejonów naszego Kraju.

VI. WAKACJE DZIECIOM

To Program Fundacji mający swój początek w 
2003 roku, kiedy to po raz pierwszy udało nam 
się zorganizować bezpłatny wypoczynek dla dzie-
sięciorga głęboko niepełnosprawnych dzieci wraz 
z ich rodzicami i opiekunami. Pobyt niektórych 
dzieci połączony był z hipoterapią i indywidualnym 
programem rehabilitacji.  

Jest wielką radością gościć w ośrodku Fundacji 
dzieci, dla wielu z nich jest to czasem pierwszy 

pobyt nad morzem, dla niektórych wręcz pierwsze wakacje. Zmobilizowani ogromnym 
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zainteresowaniem akcją, postanowiliśmy zbudo-
wać własną bazę noclegową – powstał pawilon, 
przystosowany do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. 

Rok 2008 był okresem wyjątkowo udanym, goś-
ciliśmy dzieci z terenu prawie całej Polski, piękna 
aura, słoneczna pogoda, nowa ciekawa oferta re-
habilitacji (fi zjoterapia, hipoterapia, alternatywna 
komunikacja, praca z komputerem, zajęcia w ba-
senie, masaże), wzmocniona atrakcyjnymi rowe-
rowymi gokartami, przejażdżkami bryczką, dają 
nadzieję na miłe i radosne wspomnienia wywie-
zione z Jantaru. 

Rok 2008 był kolejnym rokiem współpracy z Fun-
dacją ”Zielony Liść”, Turnus Rehabilitacyjny dla 
podopiecznych „Zielonego Liścia” to przykład 
ogromnej pracy i troski naszych przyjaciół w sto-
sunku do dzieci - ofi ar wypadków, cieszymy się, 
że w tak zacnym gronie wspólnie, łatwiej i lżej kroczymy do bliskich nam celów. 

 W Fundacji „Zielony Liść” znaleźliśmy ogromne wsparcie fi nansowe dające 
szansę kontynuacji rehabilitacji naszym bliskim i naszym podopiecznym – serdecznie 
dziękujemy!
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Programy, Konkursy

Efekty aktywności Fundacji w aplikowaniu do pozyskania środków fi nansowych Unii 
Europejskiej, czy państwowych Funduszy są konsekwencją powołania przy Fundacji 
„WRÓĆ”, we wrześniu roku 2005 Działu Programów i Szkoleń. Oparty na pracy wolon-
tariuszy, rodziców i przyjaciół, kierowany przez Macieja Włodarskiego i Mariusza Ko-
walika Zespół zajął się przygotowywaniem szeroko prowadzonego cyklu szkoleń dla 
rehabilitantów województwa pomorskiego. Już w 2005 roku realizowano założenia i plan 
szkoleniowy, czterech kursów Metody Terapii Basenowej Halliwick oraz sześciu kursów 
języka migowego. Ponadto w 2006 roku Zespół kontynuował realizację Programów w 
ramach EFS, opracował i zgłosił wiele Projektów mających na celu wzbogacać i uatrak-
cyjniać formę rehabilitacji i prowadzonych zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi w Ośrod-
ku Hipoterapii Fundacji „WRÓĆ” oraz pozytywnie wpłynąć na jakość i atrakcyjność życia 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Trójmieście i okolicach.  

 W roku 2007 Zespół kontynuował swe prace i w efekcie stworzył kolejne Pro-
gramy Szkoleniowo – Edukacyjne, w procesie realizacji Programów Unijnych z Europej-
skiego Funduszu Społecznego wyszkolono kolejnych 48 rehabilitantów a w pozostałych 
Kursach i szkoleniach 29 osób. Zespół prowadził też prace doradcze dla rodzin osób 
niepełnosprawnych w ramach realizacji programów PFRON – Komputer dla Homera,  
Likwidacja Barier Architektonicznych, Sprawny Dojazd i innych.

Projekty realizowane w 2008: 

EFS 6.1.1 „Wróć do Pracy” – Asystent osoby niepełnosprawnej – szkolenie dla 50 
bezrobotnych kobiet z terenu powiatu nowodworskiego, wartość dofi nansowania 
-  685 000,00 zł
EFS, POKL  9.1.2  „Wróć do Edukacji”  - wsparcie w edukacji dla grona 200 dzie-
ci i młodzieży powiatu nowodworskiego w tym dzieci niepełnosprawnych, wartość 
dofi nansowania - 675 000,00 zł
EFS, POKL 7.2.2 z  zakresu Ekonomii Społecznej, wydanie publikacji, prezentacja 
działań Fundacji na Konferencji „Przetarte Szlaki Ekonomii Społecznej”, wartość 
dofi nansowania - 167 000,00 zł
Realizacja Programu PFRON Partner III A, wsparcie rehabilitacji osób niepełno-
sprawnych, wartość dofi nansowania – 235 000,00 zł
Partner III B, wydanie „Bajki, która zmienia Świat” 
wartość dofi nansowania – 110 000.00 zł
Realizacja Programu PFRON Partner III B, szkolenie pomorskich fi zjoterapeutów 
– Metoda Halliwick, wartość dofi nansowania – 68 000,00 zł 
Realizacja Programu PFRON „Wyrównywanie różnic między regionami”, war-
tość dofi nansowania – 78 000.00 zł 

 W 2008 roku Zarząd Fundacji oraz Zespół Programów i Szkoleń, zgodnie  z wy-
tycznymi Rady Fundacji – uchwałą z lutego 2008, sfi nalizował pozyskanie nieruchomości 
i w efekcie przeprowadzonych prac inwestycyjnych i remontowych dokonano otwarcia 
w Jezierniku Ośrodka Rehabilitacji Edukacji i Wychowania z myślą o grupie najgłębiej 
niepełnosprawnych dzieci z rejonu powiatu Nowy Dwór Gdański i ościennych.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Dzięki osobistemu zaangażowaniu Pana Wójta Kazimierza Stadnickiego oraz Radnych 
Gminy Ostaszewo  pozyskaliśmy budynek, który po remoncie i adaptacji spełnia  dosko-
nale  rolę OREW. 

Serdecznie dziękujemy władzom Gminy Ostaszewo za profesjonalna współpracę 
i okazaną pomoc.

OSIĄGNIECIA I NAGRODY FUNDACJI W 2008 ROKU

Laureat konkursu Tygodnika  Newsweek Sto procent z 1% - aktywne działania na 
rzecz świadomości społecznej
Laureat Konkursu Fundacji ORLEN „Złota Tarcza Bezpieczeństwa” - Niepełno-
sprawni uczestnicy ruchu drogowego, działania na rzecz osób, szczególnie dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej
Nagroda Pana Starosty Nowodworskiego za działalność na rzecz osób niepełno-
sprawnych
Nagroda Marszałka Senatu, Pana Bogdana Borusewicza za działalność na rzecz 
osób niepełnosprawnych

Kadra i pracownicy Fundacji
             
Od początku działania Fundacja stara się pozyskać wykwalifi kowaną kadrę terapeutów 
jednocześnie szkoląc własnych współpracowników tak, aby powstał zespół konsultacyj-
no – rehabilitacyjny Fundacji. 

W 2008 roku swoją pracą wspierali działania Fundacji:

Pani Dr n. med. Jadwiga Hawanek
Pani Dr n. med. Hanna Prais
Pani mgr Lilianna Klimont
Pani mgr Marta Płońska rehabilitant metody NDT Bobath
Pani mgr Beata Zawadzka pedagog specjalny, oligofrenopedagog
Pani mgr Adrianna Szczepaniuk Instruktor Jazdy Konnej – Szef naszej Stajni
Pani mgr Katarzyna Wydorska oligofrenopedagog, Hipoterapeuta
Pani mgr Barbara Leszniewska Psycholog
Pani mgr Joanna Włodarska Instruktor Metody Halliwick
Pani Elżbieta Swajda fi zjoterapeuta, masażystka
Pani Marta Kusyk Terapeuta Zajęciowy
Pan lek med. Hieronim Wagner konsultacje i koordynacja medyczna
Pan mgr Tadeusz Włodarski prace projektowe i koncepcje rozwojowe
Pan mgr Tomasz Wagner  Radca Prawny, pomoc prawna
Pan mgr Mariusz Kowalik Dział Programów i Szkoleń, programy, szkolenia

1.

2.

3.

4.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Kursy i szkolenia realizowaliśmy przy wsparciu:

Pani Beryll Kelsey Lektora – Seniora Metody Halliwick, 
Pani Nedy Rotar ze Słowenii Lektora Metody Halliwick, Wykładowcy Seniora NDT 
– Bobath, 
Pani mgr Anny Olasińskiej Lektora Metody Halliwick, Terapeuty NDT – Bobath.

Wykaz pracowników w Ośrodku-Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym 
Fundacji w Jezierniku

mgr Joanna Włodarska – Dyrektor
mgr Beata Zawadzka – z-ca Dyrektora ds. edukacji
mgr Violeta Szewczak – Nauczyciel – Terapeuta
mgr Anna Dorota Spychała – Neurologopeda
mgr Hanna Chabros – Nauczyciel – Terapeuta, Oligofrenopedagog
mgr Magda Szwec – Nauczyciel – Terapeuta, Oligofrenopedagog
mgr Agnieszka Rugała – Nauczyciel - Terapeuta, Oligofrenopedagog
mgr Edyta Macieja – Nauczyciel - Terapeuta, Oligofrenopedagog
mgr Anna Strzelecka – Nauczyciel - Terapeuta, Oligofrenopedagog
Ewa Makowska – Fizjoterapeuta
Joanna Krasowska – Terapeuta Zajęciowy
Marta Kusyk – Terapeuta Zajęciowy
Agnieszka Trzaskowska – Asystent Fizjoterapeuty
Aleksandra Stępniak – Asystent Osoby Niepełnosprawnej
Janina Szymanowska – Asystent Osoby Niepełnosprawne
Marianna Oleksak – Asystent Osoby Niepełnosprawnej
Iwona Mazur – Asystent Osoby Niepełnosprawnej
Justyna Bień – Asystent Osoby Niepełnosprawnej
Katarzyn Bojarska – Asystent Osoby Niepełnosprawnej
Renata Szczepanik – Asystent Osoby Niepełnosprawnej
Katarzyna Włuka – Asystent Osoby Niepełnosprawnej
Monika Opałka – Asystent Osoby Niepełnosprawnej
Bożena Pietrzak – Asystent Osoby Niepełnosprawnej
Paulina Kołodziejczyk – Asystent Osoby Niepełnosprawnej
Ewa Chojnacka – Asystent Hipoterapeuty
Larysa Kawalec – Asystent Osoby Niepełnosprawnej, wolontariusz
Monika Baranowska – Obsługa Biura Programów Fundacji
Małgorzata Bsowska – Obsługa Biura Porgramów Fundacji - wolontariusz
Iza Kowalska – sekretariat – OREW
Małgorzata Nasternak – dział czystości
Wojciech Suchecki – kierowca
Marek Kościak – kierowca

-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
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Kadra prowadząca zajęcia w ramach projektu „Wróć do Pracy” oraz  „WRÓĆ do 
Edukacji”

Magdalena Urbańska-Huk – nauczyciel dyplomowany, Psycholog v-ce dyrektor Porad-
ni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy, prowadzi zajęcia terapeutyczne z 
uczniami i rodzicami, szkoli w policealnym Studium Zawodowym „Fama” przyszłych asy-
stentów osób niepełnosprawnych, prowadzi grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych, 
przez wiele lat pracowała jako Psycholog w Liceum Integracyjnym w Bydgoszczy.

Dorota Korowiecka – nauczyciel dyplomowany, Psycholog Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej nr 1 w Bydgoszczy, prowadzi zajęcia terapeutyczne dla uczniów o różnych 
potrzebach, doradza w wyborze zawodu, jest konsultantem KO i osobą prowadzącą 
zajęcia dla dyrektorów różnych typów szkół. Szkoli w policealnym Studium Zawodowym 
„Fama” przyszłych asystentów osób niepełnosprawnych, przez wiele lat pracowała jako 
Psycholog w Liceum Integracyjnym w Bydgoszczy.

Ewa Jurkiewicz – nauczyciel dyplomowany, pedagog z ponad trzydziestoletnim stażem 
pracy. Pracuje w Zespole Szkół nr 9 w Bydgoszczy. Przez wiele lat prowadziła grupę 
wsparcia dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, jest realizatorem 
licznych programów profi laktycznych, od trzech lat realizuje zajęcia w ramach Grantu 
Oświatowego dla uczniów i rodziców dzieci z trudnościami w zachowaniu. Uczestnik 
projektów badawczych przygotowanych przez Akademię Świętokrzyską.
Za swoją pracę kilkakrotnie wyróżniona Nagrodami Dyrektora Szkoły, otrzymała też za 
działalność pozaszkolną Nagrodę Prezydenta Miasta Bydgoszczy i wyróżnienia w Kon-
kursie Profi laktyk Roku.

Maria Musielak – nauczyciel dyplomowany w Zespole Szkół nr 9 w Bydgoszczy, jest 
nauczycielem chemii i informatyki. Jako informatyk prowadziła kursy dla nauczycieli w 
ramach programu przygotowanego przez fi rmę Microsoft – jest edukatorem tego pro-
gramu w woj. kujawsko-pomorskim. Znajomość pracy z komputerem wykorzystuje do 
pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych (dyslektyków, dysortografów, dys-
grafi ków). Swoją wiedzą dzieli się z nauczycielami i rodzicami podczas organizowanych 
przez siebie kursów. 
Jest propagatorką wiedzy i umiejętności posługiwania się Internetem w różnych środo-
wiskach – ostatnio takie kursy prowadziła na zlecenie UM dla seniorów.
Swoją pasją zaraziła też uczniów, którzy w ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzili Ka-
wiarenkę Internetową dla rówieśników i przygotowali prowadzoną do dziś stronę inter-
netową szkoły.
Dzięki swojej pasji w konkursach organizowanych przez MEN dwukrotnie wygrała wy-
posażenie pracowni komputerowej dla szkoły. Wielokrotna laureatka Nagrody Dyrektora 
Szkoły.

Małgorzata Bartowska – nauczyciel mianowany plastyki i jęz. angielskiego w Szkole 
Podstawowej w Samsiecznie (woj. kujawsko-pomorskie). Propagatorka idei wychowa-
nia przez sztukę. Realizatorka programów i konkursów dla dzieci organizowanych przez 
UM w Bydgoszczy. Swoją wiedzę z powodzeniem wykorzystuje w pracy z dziećmi nie-
pełnosprawnymi realizującymi obowiązek szkolny w trybie nauczania indywidualnego. 
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Przygotowuje rodziców tych dzieci do organizowania im czasu wolnego w taki sposób, 
żeby dzieci bawiąc się przygotowywały się do nauki w szkole. Pomaga im też w rehabi-
litacji przez zabawę (malowanie dłońmi, stopami).
Przygotowywała wolontariuszy do pracy z dziećmi z Zespołem Downa uczącymi się w 
Szkole Podstawowej – Integracyjnej w Bydgoszczy – dla nich opracowała program nauki 
jęz. angielskiego, dzięki któremu dzieci te łatwiej pokonywały trudności w nauce języka 
obcego.
Współpracowała z wolontariatem miejskim i jego opiekunem przygotowując młodzież do 
indywidualnej pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w domu. Wielokrotnie nagradzana 
Nagrodą Dyrektora Szkoły.

Barbara Szwajkowska – nauczyciel dyplomowany, dyrektor w Zespole Szkół nr 9 w 
Bydgoszczy, nauczyciel religii, etyki i przedsiębiorczości. Współpracuje z PPP nr 1 w 
Bydgoszczy przy tworzeniu klas, w których uczą się dzieci niepełnosprawne ruchowo. 
Współorganizator wolontariatu szkolnego w Bydgoszczy, członek kapituły samorządo-
wego konkursu „Ośmiu Wspaniałych” i „Bydgoski Wolontariusz Roku”. Szkoła, którą kie-
ruje jest otwarta na osoby niepełnosprawne realizujące obowiązek szkolny i obowiązek 
nauki w różnym trybie. 
Wspiera nauczycieli w organizacji różnorodnych zajęć dla młodzieży zagrożonej nie-
dostosowaniem społecznym. Współpracuje z fundacją „Mam marzenie”, dzięki jej ini-
cjatywie co roku podczas Balu Maturalnego uczniowie zbierają pieniądze na spełnienie 
marzenia dzieci z oddziałów onkologicznych.

Andrzej Pyszka – nauczyciel dyplomowany w Gimnazjum nr 23 w  Bydgoszczy. Zało-
życiel i komendant Maltańskiej Służby Medycznej w Bydgoszczy. Propagator pierwszej 
pomocy przedmedycznej wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta. Organizator licz-
nych szkoleń i pokazów technik oraz metod pomocy w nagłych wypadkach, razem z 
wolontariuszami zabezpiecza medycznie większość imprez organizowanych przez UM 
w Bydgoszczy, współpracuje z wolontariatem miejskim szkoląc wolontariuszy w zakresie 
pierwszej pomocy. Pasjonat idei przygotowywania dzieci już w grupach przedszkolnych 
do udzielania pierwszej pomocy.

Maria Jolanta Matuszewska – pedagog w Zespole Szkół nr 9 w Bydgoszczy, obecnie 
pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Fama” w Bydgoszczy, edukator UE 
w zakresie komunikacji społecznej, współorganizator wolontariatu miejskiego w Byd-
goszczy, prowadzący szkolenia dla wolontariuszy i organizacji pozarządowych z terenu 
miasta. Pracownik dydaktyczny Pomorskiego Towarzystwa Edukacyjnego – przygoto-
wujący słuchaczy do egzaminu zewnętrznego w specjalności opiekunka środowiskowa 
i asystent osoby niepełnoprawnej (w ostatnich trzech latach 90% słuchaczy zdało ze-
wnętrzny egzamin praktyczny z wynikiem pozytywnym).
Organizator licznych kursów dla opiekunów osób niepełnosprawnych przygotowujących 
do profesjonalnej opieki nad nimi. 
Prowadzi grupy wsparcia dla rodziców dzieci z trudnościami w zachowaniu i dzieci o 
różnych potrzebach edukacyjnych. Realizatorka wielu programów profi laktycznych dla 
różnych grup młodzieży. Współorganizator wolontariatu szkolnego w Bydgoszczy, czło-
nek kapituły samorządowego konkursu „Ośmiu Wspaniałych” i „Bydgoski Wolontariusz 
Roku”. 
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Wieloletni doradca ds. wychowania w CEN w Bydgoszczy. Uczestnik projektów badaw-
czych przygotowanych przez Akademię Świętokrzyską, współpracownik KO w zakresie 
szkoleń wizytatorów i dyrektorów szkół z woj. kujawsko-pomorskiego.
Za swoją pracę dwukrotnie nagrodzona Nagrodą Prezydenta Miasta Bydgoszczy, oś-
miokrotnie Nagrodą Dyrektora Szkoły. Otrzymała liczne podziękowania Prezydenta Byd-
goszczy za działalność na rzecz wolontariatu. 

Ta grupa osób stanowi doskonały przykład współpracy zespołowej. Ich największym 
atutem jest komunikatywność i umiejętność dostosowania się do potrzeb uczestników 
szkolenia. Potrafi ą zainteresować grupę niekonwencjonalnymi metodami pracy, a przy 
tym są profesjonalistami w swojej dziedzinie. Uczestnicy szkolenia podczas ewaluacji 
bardzo wysoko ocenili prowadzone  przez nich zajęcia. Byli zadowoleni nie tylko sposo-
bu ich prowadzenia, ale również z atmosfery jak na nich panowała.
Prowadzący okazali się osobami bardzo zdyscyplinowanymi, w pełni rozumiejącymi po-
trzeby Fundacji w zakresie przygotowania pracowników. 

Wolontariusze

 Miło jest pisać o Tych ludziach, o ich bezinteresowności, oddaniu i miłości do 
drugiego człowieka. Trudno realizować pomoc, zawłaszcza dzieciom, bez wzmożonej, 
troskliwej i mądrej opieki.  
Chcielibyśmy ponownie serdecznie podziękować naszym Rodzicom, słowo Wolonta-
riusz nie jest w stanie w pełni oddać ich ogromnego zaangażowania, okazanej troski, 
ciągłej gotowości do bycia obecnym w kręgu naszych problemów i przeżyć. Z podzi-
wem ale i z obawą obserwujemy jak Ci nasi najwięksi Przyjaciele ofi arowują nam resztki 
swych sił, jak w chwilach decydujących dla zdrowia najbliższych stają się podporą ze 
wszelkich podpór najsilniejszą. 

Serdeczną pamięcią i podziękowaniem otaczamy naszą długoletnią  wolontariusz-
kę,  księgową, Panią Wiesławę Koc, życzymy jej w ciężkich chwilach choroby, wielu 
sił i sukcesu  w walce o zdrowie.
Dziękujemy Pani Beryl Kelsey z International Halliwick Association, za przekazanie 
wartości najwyższych w najpiękniejszej formie, zaszczepienie w nas kolejnych po-
kładów sił i nadziei, ukazanie nowego świata, nowych celów i możliwości. 
Dziękujemy Pani Nedzie Rotar za pomoc i poświęcenie własnego autorytetu i pozy-
cji znanego na świecie szkoleniowca NDT Bobath w umożliwieniu realizacji szkoleń 

•

•

•

Serdeczną pamięcią, głębokim uczuciem otaczamy we wspomnieniu Panią 
Józefę Olszewską, odszedł od nas w 2008 roku, oddany, wrażliwy Przyjaciel, 
osoba szczególnie subtelna, obdarzona ogromnym talentem plastycznym. 
To dzięki Niej  na nasze aukcje trafi ały przepiękne Gobeliny, Arrasy, Tkaniny 
artystyczne. Pożegnała nas wszystkich  pięknymi strofami Swych wierszy. 
Miłość do naszej Cioci zostawiamy w sercu na zawsze. 
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NDT Bobath dla protegowanych Fundacji
Dziękujemy Pani mgr Annie Olasińskiej za wsparcie naszych starań i prowadzenie 
Kursów Koncepcji Halliwick
Dziękujemy serdecznie Pani Anicie Jankowskiej, Jadach za systematyczne, wielkie 
wsparcie i pomoc w sferze druku materiałów Fundacji, sprawozdań, za wielkie za-
angażowanie przy wydaniu “Bajki, która zmienia świat”.
Dziękujemy Pani Małgorzacie Ressel za dźwiganie ciężaru księgowości i korespon-
dencji oraz za ogromną pomoc w obsłudze programów Unijnych, za twórcze wspo-
maganie Fundacji, wnoszące zawsze pozytywny efekt i wspierające nas fi nanso-
wo. 
Dziękujemy serdecznie Pani Katarzynie Jasińskiej za tradycyjnie już nieodgadnio-
ną wieczną ofi arność, obecność, wsparcie, poświęcony czas, okazywaną troskę i 
przyjaźń.
Dziękujemy Pani Beacie Zielińskiej oraz  Firmie Aqua Port, za tradycyjną ogromną 
pomoc, wsparcie, okazaną troskę i przyjaźń.
Dziękujemy naszemu Przyjacielowi Adamowi Długołęckiemu, za wszelkie dobro, 
pamięć i niepohamowaną ofi arność. 
Dziękujemy Kancelarii VAT z Elbląga, za pomoc i wsparcie prawne.
Dziękujemy Mariuszowi Kowalikowi za ogrom pracy włożonej w rozwój i działanie 
Działu Programów i Szkoleń. 
Dziękujemy Państwu Witeckim i Bilskim za wieloletnie wsparcie, bardzo  ważne dla 
nas darowizny i pomoc.
Dziękujemy Panu Piotrowi Bałtroczykowi za aktywne wsparcie, promocję progra-
mów i ideałów Fundacji, zawsze dzielne, wrażliwe i pełne zrozumienia i akceptacji 
przyjmowanie naszych wszelkich próśb.
Dziękujemy Panu Dr Piekałkiewiczowi, za wsparcie i systematyczną, okresową 
opiekę nad naszymi konikami. 
Dziękujemy Panu Maciejowi Grzegorczykowi. Młodemu, miłemu, skromnemu czło-
wiekowi, który swą systematyczną pracą, zaangażowaniem, pragnieniem zgłębie-
nia problematyki osób niepełnosprawnych nadał naszej stronie internetowej nową 
formę i nowe pełniejsze brzmienie. 
Dziękujemy Fundacji „Zielony Liść” za ogromną pomoc w fi nansowaniu rehabilitacji 
naszych bliskich, za bardzo ważny i pełny ogromnego szacunku dla dzieci ofi ar 
wypadków kontakt i wspólne działanie. 
Dziękujemy serdecznie zespołowi pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy, De-
partamentu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  za wyjątkowy, pełen głębokiej serdeczności 
i szacunku kontakt i współpracę. 
Dziękujemy Paniom: Beacie Zawadzkiej, Katarzynie Włuce, Bożenie Pietrzak, Jani-
nie Szymanowskiej, Joannie Włodarskiej, Panom: Markowi Kościakowi, Wojciecho-
wi Sucheckiemu za społeczne godziny poświęcone dystrybucji „Bajki, która zmienia 
Świat”.
Dziękujemy wszystkim Firmom zaangażowanym w remont Obiektu OREW w Jezier-
niku, szczególnie serdecznie pragniemy podziękować Panu Leonardowi Kibortowi, 
Panu Rafałowi Rutkowskiemu, Firmie Ravin, Firmie AURA, Firmie Aqua Port, Firmie 
Kotłospaw, Firmie Ryma Med., Panu Ryszardowi Sroce, Firmie Accurro Somer, Fir-
mie Państwa Bożyczko z Elbląga, Firmie Nasza Szkoła, dziękujemy za wsparcie, 

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
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atrakcyjne oferty cenowe, okazaną cierpliwość i zaufanie.
               
Lista życzliwych, pomagających nam osób, jest dla nas bardzo cenna. Dziękujemy na-
szym przyjaciołom. Doświadczenia minionych lat nakazują mieć pełną świadomość, że 
choć wokół wielu fantastycznych, chętnych i wrażliwych ludzi, to jednak główny trud i 
wysiłek kładzie się na naszej wąskiej grupie rodziców, rodzin i bliskich przyjaciół dzieci 
ofi ar wypadków.
  
 Prosimy wszystkich Państwa o odwiedzanie naszej strony internetowej 
www.fundacjawroc.pl, o aktywne uczestnictwo i wsparcie naszych wszelkich działań, o 
pamięć i świadomą fi lantropię, gdy podejmują Państwo decyzję związaną z przekaza-
niem 1% swego podatku.  

Zachęcamy wszystkich, którzy są tak blisko nas, a poprzez to tak blisko wielu potrzeb, 
oczekiwanej nadziei i wsparcia. Zachęcamy zróbcie Państwo jeszcze jeden krok, ku 
potrzebującemu dziecku, ku choremu, samotnemu człowiekowi. 
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Walne zebranie Fundacji 

 Dnia 18 lutego 2009 roku odbyło się walne zebranie Fundacji Pomocy Dzie-
ciom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych „Wróć”. Na terenie OREW w 
Jezierniku spotkali się członkowie Rady Fundacji, Zarząd, pracownicy Fundacji, reha-
bilitanci, przedstawiciele działu programu i szkoleń, nasi przyjaciele. Prezes Zarządu 
– Maciej Włodarski przedstawił sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2008, Pani 
Dyrektor OREW, Joanna Włodarska przedstawiła sprawozdanie z półrocza działalno-
ści tej placówki, Pan Mariusz Kowalik był autorem Prezentacji Multimedialnej z dzia-
łań i realizacji programów Fundacji w 2008 roku, Pani Małgorzata Ressel zreferowała 
sprawozdanie fi nansowe, przedstawiła bilans. Przewodniczący Rady Fundacji lek. med. 
Hieronim Wagner zakreślił plany Fundacji na rok przyszły. Rada Fundacji przyjęła spra-
wozdanie i zatwierdziła bilans za rok 2008, dokonała wskazań dotyczących rozpoczęcia 
rozmów z przedstawicielami samorządu i realizacji etapu dwuletniej rozbudowy OREW 
w Jezierniku w celu realizacji pełnego programu rehabilitacji dzieci i tworzenia profesjo-
nalnego miejsca  kształcenia nowych Instruktorów wg Koncepcji Halliwick.

Wykaz darczyńców – 2008 rok

Agnieszka i Sławomir Andrykowie
Agnieszka Usowska-Anioł
Aleksandra Roman
Hanna Hubar
Barbara Sobierańska
Bogusław Czoch - Wejherowo
Bożena Palmowska
Dorota Fedorczyk
Elżbieta Górecka
Hieronim Wagner
Jacek Chlebowski
Jan Fedorczyk
Jolanta Stawicka-Wasienko
Krzysztof Wiewióra
Leokadia Sowińska-Zając
Leszek Zawadzki
Lidia Flasińska
Lucyna Burczyk
Łukasz Rajzer
Maciej Plenzler
Marta i Mariusz Androsiuk
Mirosław Michalak
Nadleśnictwo Kaliska
Paweł Rek
Prywatne Biuro Podróży SINDBAD - Opole
SAN s.c. Sergiusz Koppel, Maciej Wojnar Warszawa
Stow.Akademia Roz.Filantropii - Warszawa
Tomasz Wagner           

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
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Tomasz Zdrojewski
Zakład Stolarski Marceli Piekarek

Darczyńcy 1% w 2008 roku 

 Po raz kolejny szczególnie serdecznie witamy w gronie Przyjaciół Fundacji 
wszystkich tych Państwa, którzy wybierając drogę Świadomej Filantropii, drogę uczest-
nictwa w realizacji naszego wspólnego obowiązku niesienia pomocy słabszym, obdarzy-
li działania Fundacji zaufaniem i wsparciem. 

 W tym roku grono naszych dobroczyńców jest anonimowe, nie otrzymaliśmy 
z Urzędów Skarbowych oczekiwanych informacji. Drodzy Państwo, intuicyjnie Państwu 
dziękując za ten trud, pamięć i chęć bycia aktywnym, potrzebnym, życzymy sukcesów i 
prosimy – odwiedzajcie Państwo naszą stronę internetową www.fundacjawroc.pl, spo-
glądajcie życzliwie i uważnie na nasze od tej chwili już wspólne dokonania. Najłatwiej 
pozyskać nam przyjaźń, wsparcie i zaufanie osób, z którymi mieliśmy kontakt bezpo-
średni, są One naszymi orędownikami, przekazują informacje i przekonują do nas swych 
przyjaciół i rodziny. 
 W roku 2008 Fundację wsparło w Akcji 1% ponad 550 osób, pozyskaliśmy kwo-
tę 68 468,61 zł przy udziale tych środków powstał OREW w Jezierniku, jesteśmy dumni 
i uhonorowani, mamy zaszczyt reprezentować już ogromną grupę osób, reprezentować 
ale i wśród tych osób być, to zaszczyt i ogromna satysfakcja – dziękujemy Państwu.

29.
30.



26

Sprawozdanie fi nansowe za 2008 rok

1. PRZYCHODY

Nawiązki sądowe• 59.640,00

Przychód z odpłatnej działalności pożytku publicznego 
(Mini zoo, jazda konna, opłaty za wynajem pokoi)

• 70.737,05

Przychód z odpłatnej działalności pożytku publicznego 
(Sprzedaż napojów i wypożyczanie rowerów)

• 31.791,00 

Darowizny od rodziców i przyjaciół• 30.652,50

Darowizny – Akcja 1%• 68.468,61     

Wpłaty na kurs Metody Halliwick• 16.100,00

Wpłaty na rehabilitację dzieci• 35.200,00

Nagrody Przyznane Fundacji• 26.500,00 

Dochód z akcji promocyjnej (CH Klif)• 2.000,00

Pozostałe przychody, z tego:

Amortyzacja środków trwałych,  zakupionych z darowizn• 47.031,48

Refundacja płac – poborowy odbywający służbę zastępczą• 3.882,66

Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wyposażenia stano-
wisk pracy

• 88.500,00

Refundacja kosztów transportu dzieci do OREW• 33.680,00

Program Partner III B• 110.000,00

Program Partner III B       Kurs Metody Halliwick• 64,315,50

Program Partner III A      Rehabilitacja osób niepełnosprawnych• 225.655,40

Program “Wróć do Pracy”• 540.306,00

Program “Wróć do edukacji”• 139.000,00

Program 7.2.2• 42.000,00

Zwiększenie dochodów – zysk 2007• 28.556,51

Przychody z operacji fi nansowych• 106,56

Pozostałe przychody• 565,50 

Ogółem przychody: 1.664.688,77
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2. KOSZTY ADMINISTRACYJNE

Amortyzacja środków trwałych• 62.648,12

Materiały biurowe• 6.093,39 

Zakup paliwa• 38.534,60

Zakup napojów i artykułów spożywczych• 8.387,27

Zakup pasz dla zwierząt i koni• 35.703,98

Zużycie energii• 9.281,23

Pozostałe materiały (części do samochodu, remont ogrodzeń pa-
stwisk, boksów dla koni)

• 9.618,65

Usługi pocztowe• 7.217,66

Usługi komputerowe• 477,02

Usługi obce (remontowe, prawne, księgowe, informatyczne, do-
stawa mediów)

• 20.214,22

Usługi bankowe• 2.265,50 

Usługi weterynaryjne• 3.283,59

Podatki, ubezpieczenia• 3.137,60

Wynagrodzenia rehabilitantów i terapeutów, składki ZUS• 116.048,79 

Zwrot kosztów dojazdu wolontariuszy• 544,34      

Koszty operacji fi nansowych• 10.483,88

Odsetki zapłacone kontrahentom• 49,41

Ogółem koszty 333.989,25                

3. KOSZTY STATUTOWE

Zakup artykułów higienicznych i lekarstw• 8.350,90      

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego• 872,21

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych• 239.247,30

Dodatkowe Świadczenia rehabilitacyjne dla dzieci niepełno-
sprawnych poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych

• 3.400,00

Szkolenie rehabilitantów• 10.250,00

Pomoc fi nansowa dla dzieci niepełnosprawnych poszkodowa-
nych w wypadkach komunikacyjnych

• 825,00

Zakup wyposażenia i sprzętu do rehabilitacji -  OREW Jeziernik• 82.943,23

Koszty Akcji 1%• 6.231,60

Program Partner III B• 126.268,90

Program Partner III B Kurs Metody Halliwick• 76.726,95
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Program “Wróć do Pracy”• 532.397,17

Program “Wróć do edukacji”• 111.121,57

Program 7.2.2• 40.907,43

                                                                                                               

Ogółem koszty 1.239.542,26

Koszty administracyjne 333.989,25
Koszty statutowe 1.239.542,26
Razem Koszty 1.573.531,51

Przychody 1.664.688,77

Dochód 91.157,26
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AWYTKAzsreiW

zcop21 tek roku koniec roku

awrt awytkAA e 283 870,71 724 131,77
I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 2 904,20
II Rzeczowe aktywa trwa e 283 870,71 721 227,57
III Nale no ci d ugoterminowe
IV Inwestycje d ugoterminowe
V D ugoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe
B Aktywa obrotowe 25 791,35 81 277,45
I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 0,00
II Nale no ci krótkoterminowe 11 752,16 64 794,33
III Inwestycje krótkoterminowe 14 039,19 16 483,12
1 rodki pieni ne 14 039,19 16 483,12
2 Pozosta e aktywa finansowe

C Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe 15 255,10 0,00

Suma bilansowa 324 917,16 805 409,22

AWYSAPzsreiW

zcop21 tek roku koniec roku

A Fundusze w asne 35 561,51 101 157,26
I Fundusz statutowy 10 000,00 10 000,00
II Fundusz z aktualizacji wyceny
III Wynik finansowy netto za rok obrotowy 25 561,51 91 157,26

1 Nadwy ka przychodów nad kosztami (wielko  
dodatnia) 25 561,51 91 157,26

2 Nadwy ka kosztów nad przychodami (wielko  
ujemna)

B Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania 286 409,65 704 251,96

I Zobowi zania d ugoterminowe z tytu u kredytów i 
po yczek 0,00 250 000,00

II Zobowi zania krótkoterminowe                 
i fundusze specjalne 2 911,13 94 455,72

1 Kredyty i po 00,530 1600,0ikzcy
2 Inne zobowi zania 2 911,13 33 420,72
3 Fundusze specjalne
III Rezerwy na zobowi zania
IV Rozliczenia mi dzyokresowe 283 498,52 359 796,24
1 Rozliczenia mi dzyokresowe przychodów 283 498,52 359 796,24
2 Inne rozliczenia mi dzyokresowe

Suma bilansowa 321 971,16 805 409,22

Stan na 

Stan na 

BILANS na dzie  31.12.2008 r.
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 Kwota za 
poprzedni rok 

obrotowy 

 Kwota za 
bie cy rok 
obrotowy 

1 2 3 4
A. Przychody z dzia alno ci statutowej 336 021,35 1 664 016,71
I. Sk adki brutto okre lone statutem
II. Inne przychody okre lone statutem 336 021,35 1 664 016,71
1 Przychody z dzia alno ci statutowej nieodp atnej po ytku publicznego 189 299,34 236 561,11
2 Przychody z dzia alno ci statutowej odp atnej po ytku publicznego 90 897,30 104 528,05
3 Pozosta e przychody okre lone statutem 55 824,71 1 322 927,55
B. Koszty realizacji zada  statutowych 146 111,24 1 198 230,92

149 Koszty realizacji zada  statutowych dzia alno ci nieodp atnej po ytku 
publicznego 133 363,46 1 159 243,35

2 Koszty realizacji zada  statutowych dzia alno ci odp atnej po ytku 
publicznego 12 747,78 38 987,57

3 Pozosta e koszty realizacji zada  statutowych 0,00 0,00
C. Wynik finansowy na dzia alno ci statutowej (wielko  dodatnia 

lub ujemna) (A-B) 189 910,11 465 785,79
D. Koszty administracyjne 118 040,97 315 063,92
1 Zu ycie materia ów i energii 58 924,93 53 909,22
2 Us ugi obce 23 134,93 39 304,40
3 Podatki i op aty 803,02 3 137,60
4 Wynagrodzenie Fizjoterapeutów, ubezpieczenia spo eczne, inne 

wiadczenia 27 392,97 116 048,79
5 Amortyzacja 1 633,44 12 944,74
6 Pozosta e 6 151,68 89 719,17
E. Pozosta e przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 0,00 565,50
F. Pozosta e koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) 43 131,48 49 752,79
G. Przychody finansowe 20,48 106,56
H. Koszty finansowe 196,64 10 483,88
I. Wynik finansowy brutto na ca okszta cie dzia alno ci (wielko  

dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 28 561,50 91 157,26
J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00
I. Zyski nadzwyczajne - wielko  dodatnia 0,00 0,00
II. Straty nadzwyczajne - wielko  ujemna 0,00 0,00
K. Wynik finansowy ogó em (I+J) 28 561,50 91 157,26
I. Ró nica zwi kszaj ca koszty roku nast pnego (wielko  ujemna) 0,00 0,00
II. Ró nica zwi kszaj ca przychody roku nast pnego (wielko  dodatnia) 0,00 0,00

Rachunek wyników sporz dzony zgodnie z za cznikiem do rozporz dzenia Ministra Finansów z 15.11.2001          
(DZ. U. 137poz. 1539 z pó n. zm.)

eineinlógezczsyWajcyzoP

Rachunek wyników - 31.12.2008 r.
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Kalendarium

Styczeń 

Realizacja Programu Partner III A – rehabilitacja w domu osoby niepełnosprawnej, 
rozpoczynamy Projekt jeszcze w oczekiwaniu na podpisanie Umowy.
Prowadzenie Akcji – „Widoczny = Bezpieczny” adresowanej do dzieci i młodzieży 
szkolnej
Prowadzenie bezpłatnych zajęć hipoterapii. 
Rehabilitacja dzieci po wypadkach komunikacyjnych, współpraca z gabinetem fi zjo-
terapii Pani mgr Marty Płońskiej, specjalisty metody NDT–Bobath. 
Przygotowanie Akcji 1%. 
Rozpoczęcie realizacji projektu EFS 6.1.1 „Wróć do Pracy” – Asystent osoby nie-
pełnosprawnej – szkolenie dla 50 bezrobotnych kobiet z terenu powiatu nowodwor-
skiego, wartość dofi nansowania – 685 000,00 zł.
Rozpoczęcie realizacji projektu  w ramach Programu PFRON – Partner III Moduł B, 
konkurs na „Bajkę która zmienia Świat” wartość Projektu – 125 000,00 zł.

Luty 

Walne zebranie Fundacji Wróć.
Realizacja Programu Partner III A – rehabilitacja w domu osoby niepełnosprawnej.
W dniu 29 lutego w pomorskim oddziale PFRON podpisano z Fundacją “Wróć” 
umowę na realizację programu Partner III A “Wsparcie zadań i projektów realizo-
wanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe”. W 
ramach projektu Fundacja prowadzi bezpłatną, kompleksową rehabilitację osób 
niepełnosprawnych z rejonu powiatu nowodworskiego. Rehabilitanci docierają 
także do osób głęboko niepełnosprawnych nie opuszczających swych mieszkań i 
nie mogących korzystać z rehabilitacji ambulatoryjnej – wartość dofi nansowania – 
– 235 000,00 zł
Kontynuacja Akcji „Widoczny = Bezpieczny”, spotkania z dziećmi w szkołach i 
przedszkolach, przekazujemy kamizelki odblaskowe. 
Prowadzenie bezpłatnych zajęć hipoterapii. 
Rehabilitacja dzieci po wypadkach 
komunikacyjnych, współpraca z gabi-
netem fi zjoterapii Pani mgr Marty Płoń-
skiej, specjalisty metody NDT–Bobath. 
Akcja 1%, wydrukowanie i skład oraz 
dystrybucja materiałów informacyjnych 
o Fundacji, Kampania 1% wspomaga-
na plakatami.
Kontynuacja  realizacji projektu EFS 
6.1.1 „Wróć do Pracy”.
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Wyróżnienie Fundacji Wróć w drugiej edycji Programu “ORLEN Bezpieczne drogi”. 
Podczas Gali Bezpieczeństwa, która odbyła się 27 lutego w Zamku Królewskim 
w Warszawie, podsumowano dotychczasowe działania oraz wręczono nagrody w 
Konkursie Inicjatyw. Do 16 organizatorów najlepszych akcji na rzecz bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego trafi ły Złote Tarcze Bezpieczeństwa oraz nagrody fi nansowe 
o łącznej wartości 525 tys. zł. Gościem specjalnym uroczystości był Ari Vatanen, 
Europoseł i słynny kierowca rajdowy. Fundacja WRÓĆ otrzymała Nagrodę w kate-
gorii “Niepełnosprawni uczestnicy ruchu drogowego”.
Rozpoczęcie realizacji projektu PFRON „Wyrównywanie różnic między regionami”

 
Marzec 

Realizacja Programu Partner III A – rehabilitacja w domu osoby niepełnosprawnej.
Bardzo miła i owocna inicjatywa Ford Escort FanKlub Polska, który na forum swojej 
strony internetowej, poprzez apele, aukcje, licytacje podjął Akcję zbiórki środków 
Finansowych na zakup partii kamizelek odblaskowych dla dzieci. Kwota 1500 zł 
trafi ła na konto Fundacji – kupiliśmy 200 kamizelek z dodatkowym elementem – na-
drukiem logo Fanklubu.
Akcja Widoczny = Bezpieczny. W dniach 4 – 7 marca Fundacja Wróć odwiedziła 
kolejne szkoły w ramach akcji Widoczny = Bezpieczny. Łącznie odwiedzono siedem 
szkół podstawowych i gimnazjów przeprowadzając w każdej placówce spotkanie 
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na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. Integralną częścią każdego spotkania 
było rozdawanie uczniom kamizelek odblaskowych.
Prowadzenie bezpłatnych zajęć hipoterapii. 
Rehabilitacja dzieci po wypadkach komunikacyjnych, współpraca z gabinetem fi zjo-
terapii Pani mgr Marty Płońskiej, specjalisty metody NDT–Bobath. 
Akcja 1%, prowadzenie działań w celu pozyskania środków i przekazania informacji 
o Fundacji na terenie lokalnym, woj. pomorskiego oraz wśród dużych fi rm na terenie 
Polski, wysyłka i dystrybucja druków bezadresowych. 
Kontynuacja Programu w ramach EFS  6.1.1  „Wróć  do Pracy”.
Kontynuacja Programu PFRON   „Pisz bajki – zmieniaj Świat”.

Kwiecień
 

Akcja „Widoczny = Bezpieczny” – kamizelki odblaskowe dla dzieci w kolejnych 
szkołach i przedszkolach
Kupujemy nieruchomość w Nowym Dworze Gdańskim z przeznaczeniem na miej-
sce realizacji Projektu „Przeciwdziałanie skutkom niepełnosprawności” – pomysł w 
trakcie opracowywania, ma również obejmować rozwiązanie problemu braku wypo-
życzalni sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych.
Prowadzenie bezpłatnych zajęć hipoterapii. 
Realizacja Programu Partner III A – rehabilitacja w domu osoby niepełnosprawnej.
Kontynuacja Programu w ramach EFS  6.1.1 „Wróć  do Pracy”.
Kontynuacja Programu PFRON „Pisz bajki – zmieniaj Świat”.
Fundacja aplikuje w Konkursie EFS – działanie 7.2.2 – Ekonomia Społeczna.
Fundacja aplikuje w Konkursie EFS – działanie 9.12.
Rehabilitacja dzieci po wypadkach komunikacyjnych, współpraca z gabinetem fi zjo-
terapii Pani mgr Marty Płońskiej, specjalisty metody NDT–Bobath. 
Kontynuacja Akcji 1%, materiały prasowe i druki informujące o działalności Fundacji 
na lokalnym terenie. 
Spotkanie z Radą Gminy Ostaszewo – zwracamy się z prośbą o wydzierżawienie 
budynku po szkole podstawowej w Jezierniku na okres 10 lat – cel Remont i Adap-
tacja budynku na Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy.
Składamy kolejny projekt w ramach programu PFRON – Partner III Modul  B – Kur-
sy Koncepcji Halliwick.

Maj 

Kontynuacja Akcji „Widoczny = Bezpieczny”. 
Realizacja Programu Partner III A – rehabilitacja w domu osoby niepełnosprawnej.
27 maja 2008 na spotkaniu z cyklu „Newsweek – biznes odpowiedzialny”, wręczono 
nagrody laureatom konkursu „Sto procent z 1%“. Kampania reklamowa Fundacji 
Wróć  pt. „1% wraca” zdobyła pierwsze miejsce w kategorii plakat lokalny. Wszyst-
kim internautom, którzy zagłosowali na nasz projekt serdecznie dziękujemy.
Kolejne już – czwarte wydanie i dystrybucja (3000 szt.) opracowanej przez Panią 
Annę Strumińską i Pana Stanisława Izdebskiego z Fundacji „Hipoterapia” ulotki in-
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formacyjnej traktującej kompleksowo o Hipoterapii, Dystrybucja ulotki poprzez: ga-
binety lekarskie, Ośrodek Hipoterapii.
Prowadzenie bezpłatnych zajęć hipoterapii. 
Rehabilitacja dzieci po wypadkach komunikacyjnych, współpraca z gabinetem fi zjo-
terapii Pani mgr Marty Płońskiej, specjalisty metody NDT–Bobath. 
Integracyjny Obóz Jeździecki dla młodzieży z Polski i Anglii, podopieczni londyń-
skiej YMCA w Ośrodku Fundacji w Jantarze, spotkania z Dyrekcją YMCA, wymiana 
doświadczeń. 
Tradycyjne, coroczne już Spotkanie z Panem Mariuszem Bąkiem Prezesem Funda-
cji „Zielony Liść”, oraz z Panią Bogumiłą Bartnikowską również z Fundacji „Zielony 
Liść”, omówienie współpracy Fundacji. 
Realizacja Programu Partner III A – rehabilitacja w domu osoby niepełnosprawnej.
Kontynuacja Programu w ramach EFS  6.1.1 „Wróć  do Pracy”.
Kontynuacja Programu PFRON „Pisz bajki – zmieniaj Świat”.
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Czerwiec 

Dzień Dziecka (plenerowa impreza integracyjna). 
Realizacja Programu Partner III A – rehabilitacja w domu osoby niepełnosprawnej.
Kontynuacja Programu w ramach EFS  6.1.1 „Wróć  do Pracy”.
Kontynuacja Programu PFRON „Pisz bajki – zmieniaj Świat”.
Zakończenie Obozu Jeździeckiego dla dzieci z Anglii, podopiecznych YMCA. 
Prowadzenie bezpłatnych zajęć hipoterapii. 
Rehabilitacja dzieci po wypadkach komunikacyjnych, współpraca z gabinetem fi zjo-
terapii Pani mgr Marty Płońskiej, specjalisty metody NDT–Bobath. 
Kolejne Spotkanie z Fundacją „Zielony Liść” – uzgodnienie planu realizacji Turnusu 
Rehabilitacyjnego dla podopiecznych Fundacji „Zielony Liść”, dzieci poszkodowa-
nych w wypadkach komunikacyjnych. 
Prowadzenie zajęć terapii basenowej Metodą Halliwick. 
„Wakacje dzieciom”, pierwszych gości witamy 14 czerwca. 
Prace projektowe i przygotowania  do prac budowlano – remontowych budynku 
poszkolnego w Jezierniku.

Lipiec 

„Wakacje Dzieciom”, kontynuacja programu. 
Realizacja Programu Partner III A – rehabilitacja w domu osoby niepełnosprawnej.
Kontynuacja Programu w ramach EFS  6.1.1 „Wróć  do Pracy”
Kontynuacja Programu PFRON „Pisz bajki – zmieniaj Świat”.
Turnus Rehabilitacyjny organizowany wspólnie z Fundacją „Zielony Liść” na rzecz 
dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych podopiecznych „ Zielonego 
Liścia”. 
Prowadzenie bezpłatnych zajęć Hipoterapii. 
Rehabilitacja dzieci po wypadkach komunikacyjnych, współpraca z gabinetem fi zjo-
terapii Pani mgr Marty Płońskiej, specjalisty metody NDT–Bobath. 
Prowadzenie zajęć terapii basenowej Metodą Halliwick.
Zawarcie Umowy na realizację Projektu w ramach Programu PFRON Partner III 
Moduł B „Szkolenie pomorskich fi zjoterapeutów – Metoda Halliwick”, wartość dofi -
nansowania – 68 000,00 zł.
12 lipca rusza remont szkoły w Jezierniku.
Tworzymy OREW.
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Sierpień
 

Kontynuacja „Wakacji Dzieciom”. 
Realizacja Programu Partner III A – rehabilitacja w domu osoby niepełnosprawnej.
Kontynuacja Programu w ramach EFS  6.1.1 „Wróć  do Pracy”.
Kontynuacja Programu PFRON „Pisz bajki – zmieniaj Świat”.
Rozpoczęcie realizacji Projektu: „Szkolenie pomorskich fi zjoterapeutów – Metoda 
Halliwick”.
Zakończenie Akcji 1% - W tym roku nasi darczyńcy Akcji 1% są anonimowi. Nie-
stety Urzędy Skarbowe nie przesłały żadnych informacji o danych personalnych 
darczyńców.
W czasie tegorocznej edycji Akcji 1% Fundacja pozyskała kwotę 63 400zł. Zebrane    
fundusze zostały przeznaczone na wyposażenie i uruchomienie Ośrodka Rehabili-
tacyjno Edukacyjno-Wychowawczego w Jezierniku.
Remont  i budowa OREW w Jezierniku – pracujemy na dwie zmiany.
Rehabilitacja dzieci po wypadkach komunikacyjnych, współpraca z gabinetem fi zjo-
terapii Pani mgr Marty Płońskiej, specjalisty metody NDT–Bobath. 
Prowadzenie zajęć terapii basenowej Metodą Halliwick. 
Prowadzenie bezpłatnych zajęć hipoterapii. 
Mini Zoo Fundacji odwiedza w lipcu i sierpniu ponad 3000 dzieci i młodzieży w tym 
grupy osób niepełnosprawnych, podopieczni Caritas, nadal realizujemy Program 
Spotkania z Naturą, spotkania integracyjne, ogniska. 
Organizacja i fi nansowanie pobytów wakacyjnych, ogółem wakacje na terenie 
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Ośrodka Hipoterapii Fundacji spędziło 43 dzieci niepełnosprawnych wraz z opieku-
nami z różnych miejscowości w Polsce. 
Budowa Kadry OREW w Jezierniku – Fundacja zatrudnia 32 pracowników OREW.
W dniu 25.08.2008 r. OREW – wpisany do Rejestru Niepublicznych Placówek 
Oświatowych, Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim. 

Wrzesień 

Prowadzenie bezpłatnych zajęć hipoterapii. 
Realizacja Programu Partner III A – rehabilitacja w domu osoby niepełnosprawnej.
Kontynuacja Programu w ramach EFS  6.1.1 
„Wróć  do Pracy”.
Kontynuacja Programu PFRON „Pisz bajki 
– zmieniaj Świat”.
Rozpoczęcie realizacji Projektu: „Szkolenie 
pomorskich fi zjoterapeutów – Metoda Halli-
wick”.
Rozstrzygnięcie Konkursu „Bajkowy Świat 
zmienia nie bajkową rzeczywistość”. 
Dnia 15.09.08, w trakcie uroczystości otwarcia 
OREW w Jezierniku rozstrzygnięto konkurs 
“Bajkowy Świat zmienia nie bajkową rzeczy-
wistość“. Łącznie zostały nadesłane 43 prace, 
z których Jury w składzie: Beata Zawadzka – 
Przewodnicząca, Anita Jankowska-Jadach, dr 
Jadwiga Hawranek, Katarzyna Jasińska oraz 
Joanna Włodarska wyłoniło jedną, zwycię-
ską pracę. Główną nagrodę przyznano Pani 
Dorocie Jasnoch za cykl bajek “Franio i jego 
przyjaciele“.
Podczas uroczystości dyrektor pomorskiego 
oddziału PFRON - Pan Dariusz Majorek wręczył laureatce pierwszy egzemplarz z 
10000 nakładu książki. Dodatkowo Fundatorzy Fundacji, na wniosek Jury, przyznali 
nagrodę specjalną za piękne ilustracje. Nagrodę - czek o wartości 10000zł - wręczy-
ła pani Beata Zawadzka. Obok głównej nagrody Jury przyznało jedno wyróżnienie, 
które otrzymała Pani Małgorzata Bsowska za 
cykl bajek: “Kanarkowy pamiętnik”. Zwycięz-
com serdecznie gratulujemy!!
Otwarcie OREW w Jezierniku. Dnia 15-tego 
września 2008 roku o godzinie 12.00 nastą-
piło ofi cjalne i uroczyste otwarcie Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawcze-
go (OREW) w Jezierniku. Dzięki wsparciu i 
ogromnej pomocy Wójta gminy Ostaszewo 
- Pana Tadeusza Stadnickiego oraz dzięki 
aprobacie Rady gminy Ostaszewo, było moż-
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liwe, aby budynek po szkole podstawowej w Jezierniku stał się - w efekcie przepro-
wadzonych prac budowlano-remontowych - miejscem edukacji i rehabilitacji dzieci 
głęboko niepełnosprawnych z powiatu nowodworskiego i okolic.
Rehabilitacja dzieci po wypadkach komunikacyjnych, współpraca z gabinetem fi zjo-
terapii Pani mgr Marty Płońskiej, specjalisty metody NDT–Bobath. 
Prowadzenie zajęć terapii basenowej Metodą Halliwick. 

Październik 

Prowadzenie bezpłatnych zajęć hipoterapii.  
Realizacja Programu Partner III A – rehabili-
tacja w domu osoby niepełnosprawnej.
Kontynuacja Programu w ramach EFS  6.1.1 
„Wróć  do Pracy”.
Realizacja Projektu: „Szkolenie pomorskich 
fi zjoterapeutów – Metoda Halliwick”.
Realizacja programu EFS, POKL  9.1.2  „Wróć 
do Edukacji” - wsparcie w edukacji dla grona 
200 dzieci i młodzieży powiatu nowodwor-
skiego w tym dzieci niepełnosprawnych, wartość dofi nansowania - 675 000,00 zł
„Wróć do edukacji” to projekt, który ma służyć podnoszeniu poziomu edukacji w 
powiecie Nowy Dwór Gdański. Gruntownych zmian wymaga kształcenie dzieci i 
młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym dzieci niepełnospraw-
nych, przewlekle i psychicznie chorych. Sytuacja dzieci pochodzących z rodzin o 
niskim standardzie materialnym jest bardzo trudna. Powoduje to coraz większe 
zaniedbania wychowawcze. Dzieci takie 
częściej popadają w konfl ikty z rówieśnikami 
i nauczycielami. Taka sytuacja ma wpływ na 
ich zachowanie oraz decyzje podejmowane 
w przyszłym dorosłym życiu.
Rehabilitacja dzieci po wypadkach komunika-
cyjnych, współpraca z gabinetem fi zjoterapii 
Pani mgr  Marty Płońskiej, specjalisty metody 
NDT–Bobath. 
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Tradycyjnie gościmy podopiecznych OREW i studentów Gdańskich uczelni –  „Star-
szy Brat Starsza Siostra”, Projekt realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. 

Listopad
 

Prowadzenie bezpłatnych zajęć hipoterapii. 
Początek działań  dystrybucji na terenie  woj. pomorskiego, 10 000 egzemplarzy  
Bajki „Franio  i Jego  Przyjaciele”.
Realizacja Programu Partner III A – rehabilitacja w domu osoby niepełnosprawnej.
Realizacja Programu EFS, POKL 9.1.2 „Wróć do Edukacji” – wsparcie w edukacji.
Kontynuacja Programu w ramach EFS 6.1.1 „Wróć do Pracy”.
Zakończenie Projektu: „Szkolenie pomorskich 
fi zjoterapeutów – Metoda Halliwick, przepro-
wadzono cztery kursy Koncepcji Halliwick, 
wsparto 48 osób.
Rehabilitacja dzieci po wypadkach komunika-
cyjnych, współpraca z gabinetem fi zjoterapii 
Pani mgr Marty Płońskiej, specjalisty metody 
NDT–Bobath. 
Spotkanie „Andrzejkowe” w OREW.

Grudzień
 

Prowadzenie bezpłatnych zajęć hipoterapii. 
Spotkanie „Mikołajkowe” w OREW.
Realizacja Programu Partner III A – rehabilitacja w domu osoby niepełnosprawnej.
Realizacja programu EFS, POKL 9.1.2 „Wróć 
do Edukacji”.  
Kontynuacja Programu w ramach EFS 6.1.1 
„Wróć  do Pracy”.
Dystrybucja na terenie  woj. pomorskiego, 
Bajki „Franio i Jego Przyjaciele”.
Rehabilitacja dzieci po wypadkach komunika-
cyjnych, współpraca z gabinetem fi zjoterapii 
Pani mgr Marty Płońskiej, specjalisty metody 
NDT–Bobath. 
Spotkanie opłatkowe , Jasełka w OREW Je-
ziernik.
Kontynuacja Akcji „Widoczny = Bezpieczny”, 
dla dobra i bezpieczeństwa dzieci i młodzie-
ży z terenów wsi, rozdajemy kamizelki odbla-
skowe. 
Dnia 6.12.2008 r. dzięki owocnej współpracy 
Fundacji oraz Centrum Handlowego Klif, od-
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była się w Gdyni Akcja Mikołajowa, w czasie 
której rozdanych zostało 2000 Bajek “Fra-
nio i jego przyjaciele” autorstwa Pani Doroty 
Jasnoch, laureatki konkursu “Bajkowy świat 
zmienia nie bajkową rzeczywistość”.
 W dniu 9.12.2008 r. w Ratuszu Staromiej-
skim odbyła się Uroczystość wręczenia “Na-
grody Bursztynowego Mieczyka”, w trakcie 
której Fundacja Wróć została wyróżniona za 
działalność na rzecz osób niepełnospraw-
nych i otrzymała Nagrodę Specjalną ufundowaną przez Marszałka Senatu Pana 
Bogdana Borusewicza.

Plany na przyszłość

Nasze cele i plany na rok 2009 to: 

organizacja i fi nansowanie rehabilitacji dzieci ofi ar wypadków, 
prowadzenie rehabilitacji poprzez Hipoterapię,
prowadzenie zajęć terapii basenowej wg. Koncepcji Halliwick, 
prowadzenie szkoleń dla Fizjoterapeutów, Asystentów Osób Niepełnosprawnych,
wydanie  książki “Drogowy Elementarz Zajączka Frania”,
prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji Edukacji Wychowania w Jezierniku,
organizacja i fi nansowanie wakacji dzieciom po wypadkach, 
kontynuacja Akcji Widoczny = Bezpieczny, 
uruchomienie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnospraw-
nych,
realizacja Programu Zadań Zleconych przez PFRON  w dziale rehabilitacji osób         
niepełnosprawnych.

tekst: Maciej Włodarski
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