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JAK POMAGAMY
Prowadzimy bezpłatne zajęcia rehabilitacji i hipoterapii• 
Finansujemy program „Wakacje Dzieciom”• 
Organizujemy bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla Dzieci Poszkodowanych w Wypad-• 
kach Komunikacyjnych
Prowadzimy Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Jezierniku, miejsce • 
kompleksowej rehabilitacji i edukacji dzieci głęboko niepełnosprawnych
Prowadzimy bezpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego• 
Dla najmłodszych wydajemy Bajki, ucząc wrażliwości, szacunku do drugiej istoty i przy-• 
rody, wskazujemy drogę do prawdziwej integracji
Prowadzimy zajęcia terapeutyczne z udziałem zwierząt z naszego Mini-Zoo• 
Prowadzimy kursy i szkolenia oraz zajęcia terapii wodnej metodą Halliwick i Watsu• 
Środowisko wodne ma ważny, terapeutyczny wpływ na funkcjonowanie osoby niepeł-• 
nosprawnej, dlatego podejmujemy wysiłek zbudowania Pierwszego w Polsce Centrum 
Rehabilitacji Technikami Wodnymi

OSIĄGNIĘCIA I NAGRODY
Nagroda Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej im. Jerzego Bonieckiego• 
Nagroda tygodnika Newsweek „Sto procent z 1%” – działania na rzecz świadomości • 
społecznej
Nagroda w Konkursie ORLEN „Złota Tarcza Bezpieczeństwa”• 
Nagroda Ministra Rozwoju Regionalnego „Najlepsza Inwestycja w Człowieka”• 
Nagroda Starosty Nowodworskiego za działania na rzecz osób niepełnosprawnych• 

MOŻESZ NAM POMÓC POPRZEZ
Przekazanie 1% podatku na rzecz Fundacji WRÓĆ oraz propagowanie tej idei wśród • 
przyjaciół
Wolontariat – zostań wolontariuszem Fundacji• 
Darowizny – Osoby Prawne mogą przekazać Fundacji dowolną darowiznę i odliczyć ją • 
od kwoty opodatkowania
Odwiedź stronę www.fundacjawroc.pl   • 

• 
• 
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Rada Fundacji
Przewodniczący Rady Fundacji: Lek. Med. Hieronim Wagner
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Kazimiera Włodarska
Janina Wagner

Zarząd Fundacji
Prezes Zarządu: inż. Maciej Włodarski
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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 Sądzie Rejonowym w Gdańsku VII Wydz. Gospodarczy KRS 
pod numerem: 0000129427, numer identyfikacyjny Regon: 192778182.
 Fundacja powstała z inicjatywy Pani Kazimiery Włodarskiej, której wnuczka Ola zosta-
ła wielorako niepełnosprawna w wyniku wypadku komunikacyjnego, którego sprawca 
zbiegł z miejsca wypadku. Fundację tworzą rodzice, rodziny, przyjaciele i bliscy dzieci 
poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.
 

Fundacja ma status Organizacji Pożytku Publicznego.

Pracą Fundacji kieruje społecznie jednoosobowy Zarząd, przy również społecznym za-
angażowaniu trzyosobowej Rady Fundacji, od 2005 roku zespół ten jest wspomagany 
przez kilkuosobowy Dział Programów i Szkoleń.

Największym Partnerem działań Fundacji stał się w roku 2009  
Pomorski Oddział Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jest nam ogromnie miło, że od roku 2008 Programy Fundacji znalazły uznanie, pomoc 
i wsparcie  w  finansowaniu ze strony tak potężnej Instytucji jaką jest PFRON, fakt, że 
Fundacja skupia grono rodziców i opiekunów głęboko niepełnosprawnych dzieci, dys-
ponujących ogromnym doświadczeniem i realną wiedzą w zakresie potrzeb swych pod-
opiecznych, zbliża nas i łączy we wspólnym działaniu. 

FUNDACJA współpracuje ściśle z londyńską YMCA i jej Dyrektorem Andrzejem Łow-
czynowskim, z International Halliwick Association reprezentowanym przez Panią Beryll 
Kelsey z Wielkiej Brytanii. Współpracujemy także z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku i jego Prezesem Panią Joanną 
Cwojdzińską, od 2006 roku z Fundacją „Zielony Liść” z Torunia, od roku 2007 z Kaszub-
ską Fundacją Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj Trochę Słońca”. 

W roku 2009 kontynuowaliśmy współpracę ze Starostwem Powiatowym w Nowym Dwo-
rze Gdańskim, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, 
Radą Gminy Ostaszewo  Firmą EUROSZKOLENIA, Partnerem naszych projektów Unij-
nych a także  z WTZ Marzęcino, WTZ Nowy Dwór Gdański, Szkolnym Ośrodkiem Wy-
chowawczym w Nowym Dworze Gdańskim i wieloma Organizacjami działającymi na 
rzecz Osób niepełnosprawnych, dla których Ośrodek Hipoterapii w Jantarze był miej-
scem uatrakcyjnienia pobytów rehabilitacyjnych nad polskim morzem.
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Cele Fundacji 

finansowanie pomocy medycznej i rehabilitacji ofiar 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. • 

Celem naszych działań jest zapewnienie naszym podopiecznym, osobom niepeł-
nosprawnym w tym dzieciom i młodzieży poszkodowanej w wypadkach komu-
nikacyjnych życia godnego, pełnego sensu i radości. Wspieranie Ich w drodze 
rehabilitacji leczniczej, społecznej, także poprzez tworzenie miejsc, gdzie niepeł-
nosprawne dzieci i młodzież mogą czuć się bezpiecznie, w otoczeniu pełnym ak-
ceptacji, prawdziwej integracji i miłości. 

Dzięki współpracy z Radą Gminy Ostaszewo i Wójtem tej Gminy Panem Kazimierzem 
Stadnickim, Fundacja w drodze bezpłatnej dzierżawy użytkuje od 2008 roku budynek po 
szkole podstawowej w Jezierniku. Zrealizowano tam Projekt Fundacji – Ośrodek Reha-
bilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy – miejsce edukacji i rehabilitacji głęboko niepełno-
sprawnych dzieci powiatu Nowy Dwór Gdański i ościennych.

Przy tradycyjnej już pomocy Gospodarstwa Rolnego WUFLOR, Fundacja korzysta nie-
odpłatnie z rozległych terenów zielonych, zabudowań gospodarczych, pomieszczeń i 
sprzętu. 
W Jantarze prowadzimy ośrodek Hipoterapii i Rekreacji Konnej dla Osób Niepełnospraw-
nych , tu tworzymy przyjazne miejsce dla naszych dzieci, organizujemy Im wakacje, tu 
mają wspaniały kontakt z przyrodą – morzem, plażą, lasem i zwierzętami.

Od kwietnia 2004 roku Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. 
Umożliwiło to rozszerzenie prowadzonej działalności społecznie użytecznej w sferze 
zadań publicznych, takich jak: działania na rzecz osób niepełnosprawnych, krajoznaw-
stwa, edukacji  oraz wypoczynku dzieci.
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Programy realizowane w 2009 roku

I. HIPOTERAPIA 

Ośrodek Hipoterapii i Rekreacji Konnej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. We 
współpracy z licencjonowanymi hipoterapeutami realizujemy program zgodny z zalece-
niami Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego. W 2009 roku dzięki realizacji Pro-
gramu PFRON Zlecanie Zadań Konkurs nr I, ciągłe zajęcia hipoterapii objęły ponad 128 
osób z województwa pomorskiego.
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.

W gronie naszych podopiecznych są: 
Dzieci poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, • 
Dzieci z Ośrodków Rehabilitacji Edukacji i Wychowania, • 
Podopieczni Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysło-• 
wym,
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 Warsztat ach Terapii Zajęciowej w Marzęcinie, Nowym Dworze • 
Gdańskim.
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Bezpłatne zajęcia prowadzone są w okresie roku szkolnego od Poniedziałku do Piątku  
w godzinach 1000 c 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. 

W roku 2009 realizowana była: 
1. fizjoterapia na koniu, 
2. psychopedagogiczna jazda konna, 
3. terapia z koniem, 
4. nauka jazdy konnej dla niepełnosprawnych
5. zajęcia korekcyjno - rozwijające przy pomocy konia , realizowane z małymi dziećmi

Rok 2009 był kolejnym rokiem intensywnego rozwoju Ośrodka Hipoterapii i Rekreacji 
Konnej dla Osób Niepełnoprawnych, dokonano zakupu kolejnych koni Huculskich, do 
Ośrodka trafiły srokata Viktoria, gniady Narcyz i kasztanka Wydma, nasi Sponsorzy 
sprezentowali Ośrodkowi kolejnego konia o imieniu Rodezja a Państwo Góreccy założy-
ciele i twórcy Kaszubskiej Fundacji „Podaruj Trochę Słońca” przekazali Fundacji cudow-
nego myszatego konika rasy Konik Polski o imieniu Popis.

Rozrasta się Ośrodek, odwiedza nas coraz więcej gości z terenu całej Polski, w okresie 
letnim zatrudniamy czterech – pięciu Instruktorów i Hipoterapeutów, asystuje im co naj-
mniej czterech Asystentów osób Niepełnosprawnych, w trakcie realizowanych Turnusów 
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Rehabilitacyjnych adresowanych do dzieci poszkodowanych w wypadkach komunika-
cyjnych ilość kadry Ośrodka rozrasta się do ponad 20 osób. Nowy Szef Stajni, mgr 
Mirosław Cimek kontynuuje wypracowane przez swych poprzedników dobre praktyki 
organizacji i funkcjonowania Ośrodka.

Aktualnie posiadamy 19 koni w tym 9 koni do Hipoterapii – siedem koni huculskich, 
szczególnie przydatnych w hipoterapii, Konika Polskiego i Haflingera. Mamy stały kon-
takt ze środowiskiem lekarzy i terapeutów. Prowadzimy regularne codzienne bezpłatne 
zajęcia rehabilitacyjne, wspiera nas w formie konsultacji i wskazań dla dzieci, Pani dr 
med. Hanna Preis, specjalista rehabilitacji leczniczej.  

Fundacja przy pomocy i dofinansowaniu z PFRON dokonała w 2009 roku kolejnego 
zakupu trzeciego już samochodu osobowego typu BUS do przewozu dzieci niepełno-
sprawnych i sprzętu rehabilitacyjnego. Samochód umożliwia dotarcie do Ośrodka Hipo-
terapii i Ośrodka Rehabilitacji dzieciom niepełnosprawnym z okolicznych miejscowości. 
Zajęcia Hipoterapii i jazdy konnej dla niepełnosprawnych możemy prowadzić niezależnie 
od pory roku i pogody, nasza ogrzewana gazem, kryta ujeżdżalnia jest też wspaniałym 
miejscem wspólnych zabaw, współzawodnictwa oraz integracji dzieci i młodzieży.

W roku 2009, dzięki wsparciu naszego strategicznego sponsora Gospodarstwa WU-
FLOR rozbudowaliśmy stajnię, zbudowano kolejnych 6, komfortowych boksów dla koni 
o powierzchni 12m2 każdy, boksy posiadają automatyczne poidła, rozsuwane drzwi, pa-
śniki i żłoby”, rozsuwane boki umożliwią w przyszłości automatyzację prac usuwania 
obornika.

W 2009 roku korzystając z atrakcyjnego położenia naszego Ośrodka prowadziliśmy na-
dal zajęcia Hipoterapii na plaży łącząc je z elementami Talasoterapii i Sylwoterapii.

Nasze konie

Pierwsze konie kupiliśmy w roku 2002, do dziś z ogromną cierpliwością i wręcz zrozu-
mieniem noszą na swoich grzbietach naszych podopiecznych, dając im nowe odczucia 
i doznania  a także szansę jaką w hipoterapii wszyscy upatrujemy.
 
W kolejnych latach trafialiśmy na dobrych wrażliwych, pełnych przyjaznych gestów ludzi, 
Państwa Wrabec, Wołujewicz, Andryka, Góreckich to dzięki nim stajnia rozrastała się w 
imponującym tempie, przybywały nowe konie, cieszyliśmy się prezentami, które w krót-
kim czasie niosły radość i kolejne szanse naszym podopiecznym.
  
Ośrodek w Jantarze jest już Ośrodkiem profesjonalnym, w pełni wyposażonym, z licz-
ną, kompetentną kadrą, z krytą ujeżdżalnią, z cudownymi wyselekcjonowanymi i wy-
uczonymi końmi, jest przedsięwzięciem dużej skali, jego utrzymanie, zadbanie o dobre 
samopoczucie naszych podopiecznych o godne warunki pracy ludzi, o dobrostan koni 
wymaga ogromnego wysiłku organizacyjnego, finansowego i ciągłej systematycznej 
ciężkiej pracy. 
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Aktualnie stajnia liczy 19 koni, oto one:
WIKTORIA – Przygotowywana do pracy w hipo-
terapii i w rekreacji. Szybko się uczy i niebawem 
dołączy do ulubieńców dzieci. Kupiona do Fundacji 
razem z córką Wydmą w 2009 roku.

RYTM – ur.2001, skaro-gniady wałach typu szla-
chetnego, użyczony Fundacji w 2006 roku, Znako-
micie sprawdza się pod początkującymi jeźdźcami. 
Koń bardzo wysoki, ulubieniec młodzieży. Koń o 
wybitnym spokoju i zrównoważeniu.

POPIS – ur.2008, myszaty ogierek rasy konik pol-
ski. Ze względu na wrodzony zrównoważony tem-
perament i spokój, z pewnością niebawem znako-
mity koń do hipoterapii i rekreacji.

PALOMA – ur.1994 gniado-srokata klacz rasy wiel-
kopolskiej. Kupiona przez Fundacje w 2007 roku, 
klacz dla Integracyjnego Klubu Jazdy Konnej. Spo-
kojna ale z dużym temperamentem. Koń dla bar-
dziej zaawansowanych jeźdźców i instruktorów.

OKOŃ – ur.2000, myszaty wałach rasy huculskiej. 
Kupiony dla Fundacji w roku 2002 przez Pana Mar-
ka Wolujewicza, idealny koń, nie pozbawiony tem-
peramentu, hipoterapia i jazdy rekreacyjne.
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NEKTOR – ur.2000, gniado-srokaty wałach rasy 
huculskiej. Tak jak Papa świetny koń dla dzieci i 
dorosłych zarówno do hipoterapii jak i do jazdy re-
kreacyjnej.

KUBUŚ – ur.1997, gniado-srokaty wałach rasy 
huculskiej. Świetny koń dla najmniejszych uczest-
ników zajęć ze względu na niski wzrost. Kupiony 
przez Fundację w roku 2006, koń do hipoterapii, 
bardzo spokojny i przyjazny. Na pastwisku jego 
nieodłącznym towarzyszem jest Hafi.

HAFI v ur.1998, kasztanowaty wałach rasy haflin-
ger. Kupiony i użyczony Fundacji w roku 2006. Na-
jbardziej wszechstronny z koni – pracuje w hipoter-
apii, pod siodłem oraz w zaprzęgu. Jego ulubionym 
kolegą jest Kubuś.

DANTE – ur.2001,ciemnogniady wałach rasy sp. 
Ofiarowany Fundacji w 2003 roku przez Pana Mar-
ka Miernikiewicza, koń po kursie woltyżerskim, koń 
do pokazów – atrakcja w stajni Fundacji. Bardzo 
żywy koń wierzchowy. Świetny dla bardziej zaa-
wansowanych jeźdźców i instruktorów.

DARYL – ur.2001, ciemnogniady wałach rasy 
wielkopolskiej. Kupiony i użyczony Fundacji w 2007 
roku, koń dla Integracyjnego Klubu Jazdy Konnej.
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CYGAN – ur.2003, skaro-gniady wałach typu szla-
chetnego. Kupiony i użyczony Fundacji w 2007 
roku, Koń dla Integracyjnego Klubu Jazdy Kon-
nej, koń przyuczony do zaprzęgu w parze z Majką. 
Bardzo spokojny i sympatyczny koń. Idealny dla 
początkujących.

BASTYLIA – ur.1986, kara klacz rasy śląskiej. 
Najstarszy koń w stajni. Ciągle w świetnej formie 
i o żywym temperamencie. Użyczona Fundacji w 
2006 roku. Bardzo spokojny i miły koń zarówno na 
lonżę jak i jazdy rekreacyjne.

RODEZJA – ur.2003 siwa klacz rasy wielkopolskiej. 
Kupiona dla Fundacji w 2009 roku. Klacz z ogrom-
nym temperamentem i wrażliwością. Wymaga zaa-
wansowanych umiejętności jeździeckich.

WYDMA – ur.2009, kasztanowata klacz rasy hucul-
skiej, córka Wiktorii.

WABANKA – ur.2005, skaro-gniada klacz rasy 
śląskiej. Użyczona Fundacji w roku 2007, aktualnie 
ujeżdżana i przygotowywana do pracy z dorosłymi 
podopiecznymi Fundacji, Wabanka dnia 26 styc-
znia 2009 roku urodziła piękne źrebię – któremu 
nadano imię Brendy”. Duża, spokojna klacz
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PAPA - ur.2001, karo-srokaty wałach rasy huc-
ulskiej. Kupiony w 2002 roku dla Fundacji przy 
zaangażowaniu i ogromnej pomocy Pani Małgorzaty 
Wrabec i pracowników Firmy Ernst & Young, ulubi-
eniec dzieci, kon uniwersalny - hipoterapia i jazda 
rekreacyjna. Łagodny i miły koń zarówno dla dzieci 
jak i dorosłych.

NARCYZ - ur.2005, gniady walach rasy huculskiej. 
Kupiony dla Fundacji w 2009 roku. Bardzo miły i 
energiczny konik.

BRENDY - ur.2009, kara klaczka rasy śląskiej. 
Córka Wabanki.

MAJKA - ur.2004, kara klacz typu szlachetnego. 
Kupiona i użyczona Fundacji w 2007 roku, koń 
dla Integracyjnego Klubu Jazdy Konnej. Spokojna 
i miła klacz. Świetna dla początkujących. Przyuc-
zona do zaprzęgu w parze z Cyganem.

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

Szef Stajni 2009
Pan mgr Mirosław Cimek, Instruktor Jazdy Konnej, Pedagog, Informatyk

Pani mgr Julia Tyszko, Hipoterapeuta, Pedagog
Pani Mgr Jolanta Saja, Hipoterapeuta, Pedagog, Oligofrenopedagog
Pani mgr Katarzyna Wydorska, Hipoterapeuta, Oligofrenopedagog
Pani Marta Cichoń Instruktor Jazdy Konnej
Pani Aleksandra Zaranek, Instruktor Jazdy Konnej 

II. KONCEPCJA HALLIWICK 

Rewelacyjna i unikalna koncepcja terapii 
wodnej i nauki pływania dla osób niepełno-
sprawnych, szczególnie z zaburzeniami po-
chodzenia neurologicznego, słuchu i wzroku, 
jak również z zaburzeniami emocjonalnymi, 
jest stosowana w procesie rehabilitacji na-
szych podopiecznych. Koncepcja  Halliwick 
była programem szeroko realizowanym przy 
udziale wyszkolonych przez nas w latach 
2003 – 2009 pomorskich terapeutów. Łącz-
nie wyszkoliliśmy już 228 Instruktorów Me-
tody Halliwick.

W roku 2009 zajęcia tradycyjnie odbywały się na basenach w Gdańsku i w Ośrodku Fun-
dacji, która posiada na swoim terenie basen o bezpiecznej głębokości 1,2m. Programem 
objęte zostały niepełnosprawne dzieci, podopieczni Fundacji oraz dzieci przyjeżdżające 
na organizowane przez Fundację wakacje i ferie. 
Z obserwacji przeprowadzonych przez Fundację wynika, iż jednym z najczęściej spo-
tykanych problemów dotykających dzieci niepełnosprawne jest brak wykwalifikowanej 
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 2009r. działania 
mające na celu zmniejszenie skali niedoboru wysoko wykwalifikowanej kadry terapeu-
tów poprzez prowadzenie warsztatów adresowanych do rodziców  dzieci niepełnospraw-
nych przyjeżdżających do Jantaru z dziećmi na turnusy rehabilitacyjne. 

Wyszkolona w trakcie kursów Metody Halliwick realizowanych przez Fundację „WRÓĆ” 
Pani Krzysztofa Święcicka jest autorem pierwszej pracy magisterskiej powstałej w opar-
ciu o materiały dostarczone przez International Halliwick Association na potrzeby szko-
leń przeprowadzonych w poprzednich latach przez Fundację oraz w oparciu o badania i 
obserwacje w trakcie realizowanych terapii wodnych z dziećmi niepełnosprawnymi rejo-
nu Trójmiasta i województwa pomorskiego. 
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III. MINI ZOO 

Rok 2009 był kolejnym rokiem działania naszego terapeutycznego Mini Zoo. Współtwo-
rzone z Oliwskim Ogrodem Zoologicznym pod Patronatem jego Dyrektora Pana Michała 
Targowskiego, z myślą o dzieciach i młodzieży niepełnosprawnej daje im ogromne szan-
se i możliwości. Znajdują się tu specjalnie oswajane i przygotowywane zwierzęta. 
Szanowny Pan Michał Targowski, Dyrektor Oliwskiego ZOO, człowiek wielce wrażliwy, 
zawsze pomocny, nasz Przyjaciel, w roku 2009 sprezentował Fundacji dwie młode Lamy, 
mamy nadzieję na rozmnożenie tego gatunku, ku uciesze naszych najmłodszych gości. 
Ze szczególną nadzieją obserwujemy reakcje dzieci niepełnosprawnych mając świado-
mość, że wspomagamy leczenie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości ruchowych, auty-
zmu, urazów neurologicznych, porażenia mózgowego.

Zapraszamy do odwiedzin Mini Zoo wszystkie dzieci. Czekają tam na nie między innymi: 
lamy, owce wrzosówki, świnki wietnamskie, strusie afrykańskie i emu, różne ozdobne 
ptactwo, kozy karłowate, syryjskie, osioł Herkules.

IV. WIDOCZNI = BEZPIECZNI 

Rok 2009 był okresem aktywnej kontynuacji, 
obejmującej cały region, akcji edukacyjnej 
prowadzonej nieprzerwanie od 2002 roku, 
realizowanej wraz z policją i nauczycielami 
ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. 
Docieraliśmy szczególnie do małych dzieci 
z regionów wiejskich. Spotkania mają na 
celu przekazanie dzieciom wiedzy jak bez-
piecznie dojść do szkoły i wrócić do domu 
– jest to szczególnie ważne jesienią i zimą, 
ze względu na szybko zapadający zmrok. 
Dziecko musi być widoczne – jest wtedy 
bezpieczniejsze. W 2009 kontynuowaliśmy 
akcję dystrybucji Opasek Odblaskowych, w 
realizowanej wraz  z Redakcją Gazety – „Dziennik Bałtycki” Akcji przekazaliśmy dzie-
ciom ponad 3000 sztuk opasek. Trafiły one głównie do dzieci i młodzieży rejonu Żuław 
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Wiślanych, Powiatu Nowodworskiego, Malborskiego i Tczewskiego. 

W 2009 roku Fundacja wydała i rozpowszechniła w nakładzie 4000 szt. specjalny In-
formator: „CO PO WYPADKU DROGOWYM”, kompendium wiedzy z dziedziny wiedzy 
prawnej, zakresu i możliwości pomocy oraz przysługującego wsparcia społecznego.

W roku 2009 Fundacja wydała nakładem 8000 egz. książkę „Drogowy Elementarz 
Zajączka Frania”, wydawnictwo edukacyjne z zakresu wiedzy o bezpiecznym udziale 
dziecka w ruchu drogowym, finansowane dzięki pomorskiemu oddziałowi PFRON i ze 
środków pozyskanych przez Fundację w Akcji 1%, adresowane do najmłodszych dzieci 
w wieku 3 – 7 lat, mieszkańców województwa pomorskiego.

V. WAKACJE DZIECIOM

To program Fundacji mający swój początek w roku 2003, kiedy to po raz pierwszy udało 
nam się zorganizować bezpłatny wypoczynek dla dziesięciorga głęboko niepełnospraw-
nych dzieci wraz z ich rodzicami i opiekunami. 

Od roku 2007 Program realizowany jest wspól-
nie z Fundacją Zielony Liść z Torunia, przy 
jej ogromnym zaangażowaniu organizacyj-
no finansowym, mamy przyjemność tworzyć 
prawdziwe partnerstwo, oddane działaniom 
na rzecz ofiar wypadków komunikacyjnych

W roku 2009 wprowadzono nową formułę 
realizacji Programu, wspierani kadrą tera-
peutyczną Ośrodka Rehabilitacji Edukacji 
Wychowania Fundacji „WRÓĆ” w Jezierni-
ku zaproponowaliśmy rodzicom i opiekunom 

dzieci niepełnosprawnych, poszkodowanych w wypadkach, kompleksową rehabilitację 
i całodzienną opiekę nad ich podopiecznymi, formuła ta dała szansę rodzinom na pełny 
odpoczynek i odprężenie, z każdym dniem zyskiwała uznanie naszych gości.

Plan zajęć w trakcie pobytu:
Śniadanie• 
Rehabilitacja – fizjoterapia, fizykoterapia, logopedia, psycholog, nauczyciele – oli-• 
gofrenopedagodzy, sala doświadczania świata, hydroterapia
Obiad• 
Rehabilitacja – hipoterapia, zajęcia w basenie, zajęcia na plaży, w tym odpoczynek • 
opalanie i kąpiele, zajęcia indywidualne z nauczycielami – oligofrenopedagogami
Kolacja• 
Relaks – ogniska, spacery, imprezy integracyjne• 

W roku 2009 wsparciem w ramach Programu Wakacje = Dzieciom objęliśmy 57 osób. 

Rok 2009 był kolejnym rokiem współpracy z Fundacją ”Zielony Liść”, Turnus Rehabilita-
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cyjny dla podopiecznych „Zielonego Liścia” to przykład ogromnej pracy i troski naszych 
przyjaciół w stosunku do dzieci ofiar wypadków, cieszymy się, że w tak zacnym gronie 
wspólnie, łatwiej i lżej kroczymy do bliskich nam celów. W Fundacji „Zielony Liść” zna-
leźliśmy ogromne wsparcie finansowe dające szansę kontynuacji rehabilitacji naszym 
bliskim i naszym podopiecznym – serdecznie dziękujemy!

VI. OŚRODEK REHABILITACJI EDUKACJI WYCHOWANIA

Rok 2009 był rokiem aktywnego rozwoju placówki, zakończono prace adaptacyjno 
remontowe, powstały nowe sale rehabilitacyjne i do fizykoterapii, dokonano zakupów 
sprzętu rehabilitacyjnego, przybyły działy – krioterapii, laseroterapii, magnetoterapii, ku-
piono wannę do hydroterapii z opcją kąpieli perełkowej, ozonoterapii i chromoterapii. 
Przy wsparciu środków finansowych z Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego zbu-
dowano profesjonalna automatyczna kotłownię, zapewnia ona komfortowe warunki w 
pomieszczeniach w trakcie całego roku i dodatkowo generuje 2000l ciepłej wody na 
godzinę na potrzeby działu hydroterapii.

Aktualnie OREW wspiera codziennie grupę trzydzieściorga głęboko niepełnosprawnych 
dzieci, w roku 2010 po modernizacji sali terapeutycznej grupa ta zwiększy się o czworo 
podopiecznych.
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Głównymi celami placówki w stosunku do podopiecznych są:
poprawa rozwoju psychoruchowego i społecznego, • 
poprawa ogólnego stanu zdrowia i sprawności, • 
poprawa umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym, • 
zapobieganie pogarszania się stanu zdrowia, • 
rozwój osobowości, • 
utrzymanie dobrej kondycji psychicznej, • 
rozwój zainteresowania ludźmi, więzi społecznych oraz form komunikowania się, • 
rozwój zainteresowania otaczającym światem, poznawanie rzeczy, zjawisk, proce-• 
sów w nim zachodzących, 
rozwój myślenia, • 
rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań oraz umożliwienie samorealizacji • 
w tych dziedzinach , 
osiąganie autonomii wewnętrznej, • 
osiągnięcie niezależności osobistej, • 
rozwój umiejętności współżycia w grupie, • 
pomoc w stawaniu się członkiem społeczności lokalnej. • 

Powyższe cele są realizowane między innymi poprzez:
terapię zajęciową, • 
wychowanie, naukę, zajęcia rewalidacyjno-wychowacze, przez które realizowany • 
jest obowiązek szkolny oraz edukacja ustawiczna, 
terapię psychologiczną, • 
terapię logopedyczną, • 
rehabilitację leczniczą i opiekę zdrowotną w ramach świadczeń medycznych, • 
socjoterapię, • 
wychowanie przedszkolne, • 
naukę zachowań prozdrowotnych, • 
terapię przez sztukę, • 

OREW realizuje swoje zadania w oparciu o indywidualne programy opracowane dla każ-
dego dziecka, obejmujące wszystkie jego potrzeby, z uwzględnieniem motywacyjnego i 
wychowawczego potencjału grupy.

Zajęcia indywidualne i grupowe z nauczycielem-terapeutą
Podczas zajęć podopieczni OREW są usprawniani ruchowo, uczeni są samoobsługi, 
komunikacji werbalnej i pozawerbalnej. Pro-
wadzone zajęcia pozwalają na wielo zmy-
słowe poznawanie świata i kształtowanie 
umiejętności społecznych, wyrabianie orien-
tacji przestrzennej oraz usprawnianie (roz-
wijanie): percepcji wzrokowej i koordynacji 
wzrokowo-ruchowej, percepcji słuchowej i 
koordynacji słuchowo-ruchowej.
Uczniowie oddziału edukacyjno-terapeu-
tycznego realizują podstawę programową 
dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysło-
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wo w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Zajęcia logopedyczne
Podopieczni FUNDACJI WRÓĆ podlegają 
kompleksowej terapii. Oprócz zajęć rehabi-
litacyjnych, pedagogicznych czy psycholo-
gicznych Fundacja oferuje dzieciom zajęcia 
logopedyczne. Terapia logopedyczna pro-
wadzona jest dwa razy w tygodniu, po 45 
minut przez mgr Magdalenę Nosko.

Praca na zajęciach logopedycznych obejmuje:
usprawnianie artykulatorów; • 
ćwiczenia oddechowe; • 
trening jedzenia; • 
wychowanie słuchowe; • 
trening słuchu; • 
wdrażaniu alternatywnej komunikacji; • 
bogacenie czynnego i  biernego słownika; • 
doskonaleniu wymowy już ukształtowanej; • 
ćwiczenia z zakresu prozodii mowy; • 
usprawnianie pisania i czytania; • 
stymulacji polisensorycznej. • 

Ćwiczenia logopedyczne uwzględniają indywidualne potrzeby oraz możliwości psycho-
fizyczne uczniów.

Rehabilitacja w OREW
Wiemy jak ogromny wpływ na funkcjonowanie osób niepełnosprawnych ma przeprowa-
dzenie w sposób ciągły, systematyczny i fachowy procesu rehabilitacji. Rehabilitacja w 
naszym Ośrodku dzieli się na:

Kinezyterapię, • 
Fizykoterapię,• 
Masaż i Hydroterapię,• 
Metody neurorozwojowe stosowane w przebiegu mózgowego porażenia dziecięce-• 
go (NDT Bobath ). 

 
Kinezyterapia odbywa się w trzech gabinetach rehabilitacyjnych wyposażonych w wy-
sokiej jakości sprzęt rehabilitacyjny. Cały zakres szeroko rozumianej terapii ruchem jest 
prowadzony przez wykwalifikowaną kadrę, w skład której wchodzą czterej fizjoterapeu-
ci.
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Systematyka kinezyterapii:
O działaniu miejscowym, ćwiczenia: bierne; czynno – bierne; samowspomagane; czyn-
ne w odciążeniu; czynne wolne; czynne oporowe; prowadzone; ćw. redresyjne; wyciągi 
redresyjne; ćw. synergistyczne; oddechowe; relaksacyjne wg  Jacobsona i Schulca; po-
izometryczna relaksacja mięśni; pionizacja i nauka chodzenia, terapia neurorozwojowa 
NDT Bobath.
O działaniu ogólnym, ćwiczenia: ogólnousprawniające; terapia w wodzie metodą Halli-
wick; ćw. gimnastyki porannej; sport niepełnosprawnych.
W gabinetach rehabilitantów znajdują się kozetki, łóżko do terapii metodą NDT Bobath, 
maty fizjoterapeutyczne, wałki, półwałki, kliny poduszki sensoryczne, dyski sensomoto-
ryczne, piłki rehabilitacyjne, kolorowe zabawki.
Ponadto w naszym Ośrodku znajdziemy rowery stacjonarne, rotory, chodziki, parapodia, 
wózki rehabilitacyjne i aktywne, specjalistyczne siedziska Mygo do treningu jedzenia, 
schody stacjonarne oraz tor z przeszkodami, stół do terapii ręki.
Każde dziecko w Ośrodku w Jezierniku ma rehabilitację. Jedna jednostka terapeutyczna 
trwa 60 minut i w zależności od wskazań i indywidualnych możliwości dziecka odbywa 
się od dwóch do pięciu razy w tygodniu.
Wykorzystując wiedzę, umiejętności i doświadczenie oraz zasób sprzętu i pomocy na-
ukowych nasi fizjoterapeuci, biorąc pod uwagę ubytek funkcji danego dziecka, uczą: 
kontroli głowy, obręczy barkowej i tułowia; aktywnego podporu na przedramionach, kon-
troli tułowia, prawidłowego chodu czy jazdy na wózku, przenoszenia ciężaru ciała, wyko-
nywania czynności dnia codziennego. Mówiąc ogólnie poprawiają jakość i komfort życia 
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naszych podopiecznych.
Zabiegi fizykoterapeutyczne są wykonywane po uprzednim zaleceniu lekarskim. Zakres 
fizykoterapii obejmuje: leczenie ciepłem i zimnem, magnetoterapię, elektroterapię, lase-
roterapię oraz hydroterapię.
Masaż leczniczy, również wykonywany zgodnie z zaleceniem lekarskim,  prowadzony 
jest z zakresu:

masażu klasyczny o charakterze pobudzającym lub rozluźniającym, • 
masażu segmentarnego, • 
masażu izometrycznego, • 
drenażu limfatycznego. • 

VII. Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

Utworzenie Wypożyczalni.
W 2009 roku Fundacja poszerzyła swoją działalność o utworzenie Wypożyczalni Sprzę-
tu Rehabilitacyjnego w ramach realizacji Programu PFRON „Ograniczenie skutków nie-
pełnosprawności”. Celem Wypożyczalni jest działalność zmierzająca do ograniczenia 
skutków niepełnosprawności osób o różnych przyczynach niepełnosprawności i ich 
szybki powrót do aktywności zawodowej i społecznej oraz przyspieszenie procesu ada-
ptacyjnego. Wypożyczalnia mieści się na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno 
Wychowawczego w Jezierniku (gmina Ostaszewo, powiat Nowy Dwór Gdański).

Umożliwiamy mieszkańcom województwa pomorskiego (a w szczególności powiatu 
nowodworskiego) nieodpłatne wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, na podstawie 
umów użyczenia, połączone z właściwym doborem i dopasowaniem sprzętu stosownie 
do potrzeb i możliwości klientów.

W dzisiejszych czasach nie wszyscy mogą pozwolić sobie na zakup nowego sprzętu, 
który z jednej strony jest niezbędny, a z drugiej bardzo kosztowny. Wiele osób mających 
trudności w samodzielnym poruszaniu się czy rehabilitacji i terapii, a których sprawność 
fizyczna wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu, potrzebuje pomocy w pozyska-
niu sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i terapeutycznego, dzięki któremu mo-
głyby sprawniej funkcjonować. Ponadto, niekiedy w życiu osób niepełnosprawnych, na 
skutek różnych uwarunkowań zdrowotnych czy społecznych zdarzają się takie sytuacje, 
kiedy konkretny sprzęt jest potrzebny od zaraz. Jednakże określone procedury formalne 
w różnego typu instytucjach, jakie osoba niepełnosprawna musi pokonać w celu uzyska-
nia nowego sprzętu są często dość długotrwałe. Dużą barierę stanowi bardzo wysoki 
koszt sprzętu rehabilitacyjnego, szczególnie łóżek rehabilitacyjnych. Ideą wypożyczalni 
Fundacji WRÓĆ osoba niepełnosprawna będzie mogła otrzymać sprzęt niemalże od 
ręki.

W jaki sposób można wypożyczyć sprzęt? 
Osoba zainteresowana składa wniosek do Zarządu Fundacji WRÓĆ (formularz wniosku 
jest dostępny w zakładce „pliki do pobrania” lub u Dyrektora ds. Edukacji i Rehabilita-
cji OREW). Warunkiem zawarcia umowy jest przedstawienie przez wypożyczającego 
Orzeczenia o niepełnosprawności, bądź stosownego, pisemnego wskazania lekarza 
prowadzącego lub rehabilitanta. Dobór i dopasowanie sprzętu realizowane jest przez 
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rehabilitanta Fundacji WRÓĆ. Sprzęt dostarczony jest do osoby wypożyczającej trans-
portem i na koszt Fundacji.

Po rozpatrzeniu wniosku, podpisywana jest Umowa użyczenia sprzętu i jego dostawy 
do klienta. Maksymalny termin wypożyczenia sprzętu to okres 3 miesięcy (w uzasadnio-
nych przypadkach jest możliwość przedłużenia umowy).

Wykaz sprzętu w Wypożyczalni

W chwili obecnej Wypożyczalnia dysponuje:
Balkonik (2 kółka obrotowe + 2 nasadki) • 
Balkonik składany (2 kółka + 2 kółka) • 
Klin rehabilitacyjny 40×50x20 • 
Kula pojedyncza • 
Kula pojedyncza z obejmą • 
Łóżko rehabilitacyjne • 
Łóżko rehabilitacyjne DALI • 
Materac przeciwodleżynowy • 
Mata rehabilitacyjna • 
Materac rehabilitacyjny • 
Oprzyrządowanie do wózków aktywnych • 
Pionizator CHARLIE • 
Podnośnik wannowy • 
Poduszka do wózka inwalidzkiego • 
Poduszka sensoryczna • 
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Półwałek rehabilitacyjny 60×30x10 • 
Półwałek rehabilitacyjny 60×40x20 • 
Rower rehabilitacyjny YORK niski • 
Rower rehabilitacyjny YORK wysoki • 
Rotor • 
Siedzisko typu MYGO • 
Stepper treningowy • 
Stolik do terapii ręki • 
Tablice do terapii ręki • 
Taśma polar-band • 
Tor do nauki chodu z przeszkodami • 
Trener równowagi • 
Trener równowagi – wycinek kuli • 
Trójnóg z uchwytem laski • 
Wałek rehabilitacyjny 10×30 • 
Wałek rehabilitacyjny 20×60 • 
Wózek sanitarny • 
Wózki aktywne • 
Wózki elektryczne • 
Wózek KIMBA CROSS – rozmiar 3 • 

Programy, Konkursy

Efekty aktywności Fundacji w aplikowaniu środków finansowych Unii Europejskiej, czy 
państwowych Funduszy są konsekwencją powołania przy Fundacji „WRÓĆ”, we wrze-
śniu roku 2005 Działu Programów i Szkoleń. Oparty na pracy wolontariuszy, rodziców i 
przyjaciół, kierowany przez Macieja Włodarskiego i Mariusza Kowalika Zespół zajął się 
przygotowywaniem szeroko prowadzonego cyklu szkoleń dla rehabilitantów wojewódz-
twa pomorskiego. Już w  2005 roku przygotowano założenia i plan szkoleniowy, czterech 
kursów Metody Terapii Basenowej Halliwick oraz sześciu kursów języka migowego. W 
2006 roku Zespół kontynuował realizację Programów w ramach EFS, opracował i zgłosił 
wiele Projektów mających  na celu wzbogacać i uatrakcyjniać formę rehabilitacji i prowa-
dzonych zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi w Ośrodku Hipoterapii Fundacji „WRÓĆ” 
oraz pozytywnie wpłynąć na jakość i atrakcyjność życia dzieci i młodzieży niepełno-
sprawnej w Trójmieście i okolicach.  

W roku 2007 Zespół kontynuował swe prace i w efekcie stworzył kolejne Programy 
Szkoleniowo – Edukacyjne, w procesie realizacji Programów Unijnych z Europejskie-
go 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.

W roku 2008 zespół opracował i realizował projekty: 
EFS 6.1.1 „Wróć do Pracy”1.  – Asystent osoby niepełnosprawnej – szkolenie dla 50 
bezrobotnych kobiet z terenu powiatu nowodworskiego 
EFS, POKL  9.1.2  „Wróć do Edukacji”2.   – wsparcie w edukacji dla grona 200 dzieci 
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i młodzieży powiatu nowodworskiego w tym dzieci niepełnosprawnych
EFS, POKL 7.2.2 z  zakresu Ekonomii Społecznej3. , wydanie publikacji, prezenta-
cja działań Fundacji na Konferencji „Przetarte Szlaki Ekonomii Społecznej”
Program PFRON Partner III A4. , wsparcie rehabilitacji osób niepełnosprawnych
Program PFRON , Partner III B5. , wydanie „Bajki która zmienia Świat”
Program PFRON Partner III B6. , szkolenie pomorskich fizjoterapeutów – Metoda 
Halliwick
Program PFRON „Wyrównywanie różnic między regionami”7. .

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

Projekty zrealizowane w roku 2009:
Projekt 1. „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w OREW Jeziernik i w 
Ośrodku Hipoterapii i Rekreacji Konnej dla Osób Niepełnosprawnych  
w Jantarze”,  w ramach Programu PFRON Zlecanie Zadań Konkurs nr I.  
Wartość Projektu: 498 000,00 zł.
Projekt w ramach EFS, POKL  9.1.2  „Wróć do Edukacji”2.   - kontynuacja wspar-
cia w edukacji grona ponad 200 dzieci i młodzieży powiatu nowodworskiego w tym 
szczególnie dzieci niepełnosprawnych. Wartość Projektu: 330 600,00 zł
Projekt 3. „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnospraw-
nych”  w ramach Programu PFRON  „Ograniczanie Skutków Niepełnosprawności” 
Wartość Projektu: 495 000,00 zł
Projekt 4. „Bajkowy Świat Zmienia Niebajkową Rzeczywistość”, Program PFRON, 
Zlecanie Zadań Konkurs nr III. Wartość Projektu: 136 000,00 zł
Projekt: 5. „Zakup Autobusu przystosowanego do przewozy dzieci niepełno-
sprawnych  na wózkach inwalidzkich” Program PFRON  „Wyrównywanie Różnic 
Miedzy Regionami II”. Wartość Projektu: 268 000,00 zł
Projekt : 6. Zakup Urządzenia Magnetotronic do Ośrodka Rehabilitacji w Jezierni-
ku,  Program PFRON. Wartość Projektu: 17 000,00 zł
Projekt Modernizacji  kotłowni, zakupu pieca CO, wymiana poszycia dacho-7. 
wego i izolacji, Realizowany  za pośrednictwem Pomorskiego Urzędu Marszałkow-
skiego. Wartość  projektu 118 000,00 zł

OSIĄGNIECIA I NAGRODY FUNDACJI W 2009 ROKU

5-tego kwietnia 2009 roku Niezależna Fundacja Popierania Kultury Polskiej im. Jerzego 
Bonieckiego wyróżniła panie Kazimierę i Joannę Włodarskie nagrodą im. Zofii i Jerzego 
Bonieckich za stworzenie i działalność Fundacji Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w 
Wypadkach Komunikacyjnych “WRÓĆ”. 

Fundacja POLCUL została założona w Sydney (Australia), Celem Fundacji jest wyróż-
nianie indywidualnych osób w Polsce czynnie zaangażowanych w tworzenie społeczeń-
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stwa obywatelskiego; swą postawą i działalnością wyrażających poszanowanie i toleran-
cję dla innych, poświęcających swój czas i energię dla wspólnego dobra, podejmujących 
inicjatywy służące demokracji.
 

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

W 2009 roku swoją pracą wspierali działania Fundacji:

Pan lek med. Hieronim Wagner, Przewodniczący Rady Fundacji, konsultacje i ko- -
ordynacja  medyczna
Pani Kazimiera Włodarska, członek Rady Fundacji,  koncepcje rozwoju Fundacji  -
Janina Wagner,  członek Rady Fundacji, koncepcje rozwoju Fundacji -
Pani Dr n. med. Hanna Prais, specjalista rehabilitacji, konsultacje i zalecenia -
Pani mgr Marta Płońska rehabilitant metody NDT Bobath -
Pani mgr Joanna Włodarska Instruktor Metody Halliwick -
Pani mgr Beata Zawadzka pedagog specjalny, oligofrenopedagog -
Pani mgr Katarzyna Wydorska oligofrenopedagog, Hipoterapeuta -
Pani mgr Barbara Leszniewska Psycholog -
Pan mgr Tadeusz Włodarski prace projektowe i koncepcje rozwojowe -
Pan mgr Tomasz Wagner  Radca Prawny, pomoc prawna -
Pan mgr Damian Szwonka Radca Prawny, pomoc prawna -
Pan mgr Mariusz Kowalik Dział Programów i Szkoleń, programy, szkolenia -

Kursy i szkolenia realizowaliśmy przy wsparciu:
Pani Beryll Kelsey Lektora – Seniora Metody Halliwick -
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Kadra Ośrodka -Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Fundacji „WRÓĆ” 
w Jezierniku

mgr Joanna Włodarska – pedagog, oligofrenopedagog, Dyrektor Ośrodka  -
mgr Beata Zawadzka – pedagog specjalny, oligofrenopedagog,  z-ca Dyrektora ds.  -
edukacji
mgr Violeta Szewczak – Nauczyciel – Terapeuta, oligofrenopedagog -
Joanna Krasowska – Terapeuta Zajęciowy -
Marta Kusyk - Terapeuta Zajęciowy -
mgr Magda Nosko – Logopeda -
mgr Marta Wilk Psycholog -
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 -
Kamila Felczuk – Fizjoterapeuta -
Anna Basis – Fizjoterapeuta -
Aleksandra Stępniak – Asystent Osoby Niepełnosprawnej -
Janina Szymanowska – Asystent Osoby Niepełnosprawnej, Asystent Fizjoterapeu- -
ty, dział Hydro
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 -
Monika Opałka – Asystent Osoby Niepełnosprawnej -
Paulina Kołodziejczyk – Asystent Osoby Niepełnosprawnej -
Larysa Kawalec – Asystent Osoby Niepełnosprawnej, Siostra Medyczna  -
Iza Kowalska – sekretariat – OREW -
Małgorzata Nasternak – dział czystości -
Wojciech Suchecki – kierowca -
Marek Kościak – kierowca -

Kadra prowadząca zajęcia w ramach projektu  „WRÓĆ do Edukacji” to profesjonali-
ści prowadzący zajęcia nowoczesnymi metodami, otwarci na potrzeby środowiska osób 
niepełnosprawnych doskonale znający ich potrzeby. 
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 
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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 profilaktycznych, 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 Profilaktyk 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 firmę 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-
grafików). 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. 
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 wolontariu-
szy do indywidualnej pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w domu. Wielokrotnie nagra-
dzana 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. 
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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 profilaktycznych dla 
różnych grup młodzieży. Współorganizator wolontariatu szkolnego w Bydgoszczy, czło-
nek kapituły samorządowego konkursu „Ośmiu Wspaniałych” i „Bydgoski Wolontariusz 
Roku”. 
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, 
ośmiokrotnie Nagrodą Dyrektora Szkoły. Otrzymała liczne podziękowania Prezydenta 
Bydgoszczy za działalność na rzecz wolontariatu. 

Ta ośmioosobowa grupa stanowi doskonały przykład współpracy zespołowej. Ich naj-
większym atutem jest komunikatywność i umiejętność dostosowania się do potrzeb 
uczestników szkolenia. Potrafią zainteresować grupę niekonwencjonalnymi metodami 
pracy, a przy tym są profesjonalistami w swojej dziedzinie. Uczestnicy szkolenia pod-
czas ewaluacji bardzo wysoko ocenili prowadzone przez nich zajęcia. Byli zadowoleni 
nie tylko sposobu 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.
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Wolontariusze

Jeszcze „wczoraj” byliśmy innymi ludźmi, bez „doświadczeń”, bez paraliżującej wiele lat 
po „wypadku” traumy, nie byliśmy sami, żyliśmy pełnią sił i śmiało patrzyliśmy innym w 
oczy.
Dziś jak nikt potrafimy ocenić i docenić bezinteresowną pomoc, wsparcie, pracę ofiaro-
waną słabszym.
Miło jest pisać o Tych ludziach, o ich oddaniu i miłości do drugiego człowieka. Trudno 
realizować pomoc, zawłaszcza dzieciom, bez wzmożonej, troskliwej i mądrej opieki.  
Chcielibyśmy tradycyjnie 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. 

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 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 finanso-
wo. 
Dziękujemy Panu Michałowi Targowskiemu, Dyrektorowi Oliwskiego ZOO za wielo- -
letnią przyjaźń i wsparcie, za piękne prezenty i ogromną wrażliwość adresowaną do 
społeczności dzieci niepełnosprawnych
Dziękujemy Panu Dr Michałowi Pietrucinowi Prezesowi  Banku Spółdzielczego w  -
Stegnie za pomoc w finansowaniu przedsięwzięć Fundacji, za okazane zaufanie i 
zrozumienie 
Dziękujemy Pani Anicie Jankowskiej – Jadach i Firmie Amj Marketing za współpracę  -
pełną sympatii i zrozumienia problemów Fundacji, za serdeczność, pomoc i gest.
Dziękujemy Panu Grzegorzowi Pilarskiemu, właścicielowi sieci restauracji w Gdań- -
sku za otwarte serce i charytatywną pomoc w obsłudze zagranicznych grup pod-
opiecznych Fundacji Wróć
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 ofiarność. 
Dziękujemy Kancelarii VAT z Elbląga, za pomoc i wsparcie prawne. -
Dziękujemy Panu Radcy Prawnemu, Damianowi Szronce za serdeczność, ogrom  -
pomocy i wsparcie podopiecznych Fundacji
Dziękujemy Mariuszowi Kowalikowi za ogrom pracy włożonej w rozwój i działanie  -
Działu Programów i Szkoleń. 
Dziękujemy Państwu Witeckim za wieloletnie wsparcie, bardzo ważne dla nas da- -
rowizny i pomoc.
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 
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formę i nowe pełniejsze brzmienie. 
Dziękujemy Fundacji „Zielony Liść” za ogromną pomoc w finansowaniu rehabilitacji  -
naszych bliskich, za bardzo ważny i pełny ogromnego szacunku dla dzieci ofiar 
wypadków kontakt i wspólne działanie. 
Dziękujemy serdecznie zespołowi pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy, De- -
partamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Pomorskiego Urzędu Marszał-
kowskiego oraz  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
za wyjątkowy, pełen głębokiej serdeczności i szacunku kontakt i współpracę. 
Dziękujemy Starostwu Powiatu Nowodworskiego, za wsparcie i akceptację planów  -
Fundacji
Dziękujemy Radzie Gminy Ostaszewo oraz panu Wójtowi Gminy Ostaszewo,  za  -
wsparcie, zrozumienie potrzeb społeczności osób niepełnosprawnych i wspólne na 
Ich rzecz działania
Dziękujemy PCPR w Nowym Dworze Gdańskim za wsparcie naszych starań w dro- -
dze realizacji Projektów i Programów adresowanych do osób niepełnosprawnych

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 
ofiar wypadków.  
Prosimy wszystkich Państwa o odwiedzanie naszej strony internetowej  
www.fundacjawroc.pl, o aktywne uczestnictwo i wsparcie naszych wszelkich działań, 
o pamięć i świadomą filantropię, 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. 

Plany na przyszłość

Nasze cele i plany na rok 2010 to: 
Organizacja i finansowanie rehabilitacji dzieci ofiar wypadków. 1. 
Prowadzenie rehabilitacji poprzez Hipoterapię.2. 
Prowadzenie zajęć terapii basenowej wg. Koncepcji Halliwick, 3. 
Prowadzenie szkoleń dla terapeutów OREW  Jeziernik.4. 
Wydanie  kolejnej książki z serii „Bajkowy Świat Zmienia Niebajkową Rzeczywi-5. 
stość”. 
Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji Edukacji Wychowania w Jezierniku.6. 
Organizacja i finansowanie wakacji dzieciom po wypadkach. 7. 
Kontynuacja Akcji Widoczny = Bezpieczny. 8. 
Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych,9. 
Realizacja Programu Zadań Zleconych przez PFRON  w dziale rehabilitacji osób          10. 
niepełnosprawnych – konkursów I , V. 
Prowadzenie Aktywnej Poradni Poszukiwania Pracy dla osób niepełnosprawnych. 11. 
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Realizacja Ogólnopolskiej Kampanii przeciw dyskryminacji osób niepełnospraw-12. 
nych. 
Realizacja kolejnych Kursów Metod terapii basenowych  Halliwick i Watsu.13. 

Walne zebranie Fundacji 

Dnia 20 lutego 2008 roku odbyło się walne zebranie Fundacji Pomocy Dzieciom Po-
szkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych „Wróć”. Na terenie OREW w Jezierniku 
spotkali się członkowie Rady Fundacji, Zarząd, Członkowie Komisji Kontroli, pracownicy 
Fundacji, rehabilitanci, przedstawiciele działu programu i szkoleń, nasi rodzice i przyja-
ciele.
Prezes Zarządu – Maciej Włodarski przedstawił sprawozdanie z działalności Fundacji 
za rok 2009, Pani Dyrektor OREW, Joanna Włodarska przedstawiła sprawozdanie z 
działalności tej placówki.
Pan Mariusz Kowalik przedstawił sprawozdanie z realizacji programów Fundacji w 2009 
roku.
Pani Małgorzata Ressel zreferowała sprawozdanie finansowe, przedstawiła bilans, ra-
chunek wyników, stan finansowy Fundacji i informację dodatkową. 

Przewodniczący Rady Fundacji lek. med. Hieronim Wagner zakreślił plany Fundacji na 
rok przyszły. 

Wskazano w oparciu o dotychczasowe osiągnięcia Fundacji w zakresie kształcenia kadr 
terapeutów technik wodnych, kierunek tworzenia pierwszego w Polsce Centrum Szkole-
nia i Rehabilitacji Metodami Halliwick i Watsu.
Rada Fundacji przyjęła sprawozdanie i zatwierdziła bilans za rok 2009, dokonała wska-
zań dotyczących rozpoczęcia działań związanych z aktywniejszym pozyskiwaniem środ-
ków finansowych na realizację celów Fundacji.

Darczyńcy pieniężni i rzeczowi Fundacji „Wróć”

Wykaz darczyńców

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
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Adam Boryczko
Adam Hernet
Adam Kudlik
Adam Młysiak
Adam Rakowiec
Adam Wasilewski
Adam Wilkoń
Agata Suchecka
Agnieszka Mikulska
Agnieszka Wójcik
Aleksander Czaprowski
Aleksandra Puszczewicz
Alicja Pytlos
Alicja Strzałkowska
Andrzej Marcinkowski
Andrzej Musielak
Andrzej Namielski
Andrzej Patyk
Andrzej Piasecki
Andrzej Sadowski
Andrzej Siudziński
Andrzej Szandrach
Andrzej Wojcieszak
Andrzej Wyrębkiewicz
Aneta Pałka
Aneta Pochowska
Angelika Ryzińska
Anita Kosmala
Anna Kątowicz
Anna Łukowicz
Anna Tarnowska

Arkadiusz Chmara
Artur Cierzan
Artur Rudziński
Balbina Lis
Barbara Kondratiuk
Barbara Kuzebska
Barbara Szwajkowska
Barbara Tłowińska
Barbara Węsierska- Grzenia
Bartłomiej Chyc
Bartłomiej Zegarowski
Bartosz Śmieszek
Bartosz Tomaszewski
Beata Bluszko
Beata Kobus
Beata Lewandowska
Beata Lisiak
Bernard Goj
Bogusława Negowska
Bolesław Wójcik
Bożena Walentynowicz
Bronisław Podruczny
Czesław Frischkemuth
Dagmara Pawłowska
Danuta Młodzianowska
Danuta Staroń
Dariusz Moleń
Dariusz Padzik
Dorota Chabros
Dorota Rakowska
Edward Adamkiewicz

Edward Chmielewski
Edward Czekała
Edward Matusiak
Edyta Artemiuk
Edyta Oczko- Milkiewicz
Elżbieta Bogdanowicz
Elżbieta Grabowska
Elżbieta Jaworska
Elżbieta Kołodziejczak
Elżbieta Laskowska 
Elżbieta Pasek
Eugenia Mianowska
Eugeniusz Piedziuk
Eugeniusz Wyrzykowski
Ewa Jaśko
Ewa Klusiewicz
Ewa Królikowska
Ewa Lipiec
Ewa Skowron
Ewa Skowron 
Filip Betlejewski
Franciszek Małyszko
Genowefa Mironowicz
Gerard Netkowski
Grażyna Chodacka
Grażyna Spychalska
Grzegorz Bodecki
Grzegorz Chabros
Grzegorz Kwaśniewski
Grzegorz Latos
Grzegorz Łastawiecki

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
Tomasz Zdrojewski
Zakład Stolarski Marceli Piekarek
Stow.Akademia Roz.Filantropii - Warszawa
Tomasz Wagner

Darczyńcy 1% w 2009 roku 
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Grzegorz Skwarek
Grzegorz Szłod
Grzegorz Wicki
Halina Jankowska
Halina Staworzyńska
Halina Wiktorowska- Okoniew-
ska
Hanna Chabros
Hanna Jasińska
Helena Szreder
Helena Szymanowska
Henryk Kobierski
Henryk Nieckarz
Ignacy Górowski
Ignacy Walewski
Ilona Grzegorczyk
Irena Borkowska
Ireneusz Kunysz
Iwona Kalina
Iwona Kolekta
Iwona Krzyżaniak- Jasiewicz
Izabela Ciesielska
Izabela Piotrewicz
Jacek Banaszczyk
Jacek Kaczmarek
Jacek Wicki
Jadwiga Anders
Jadwiga Krzemińska
Jadwiga Netkowska
Jan Rakowski
Jan Sikorski
Jan Warmiński
Jan Wróbel
Janina Zielińska
Janusz Sitek
Janusz Szmidla
Janusz Zazula
Jarosław Dymek
Jarosław Kozłubski
Jarosław Niedzielewski
Jarosław Spryszyński
Jarosław Szabunia
Jarosław Wojcieszak
Jarosław Zieliński
Jerzy Dumkiewicz
Jerzy Fura
Jerzy Gawkowski
Jerzy Kaźmierczak
Jerzy Pieńczykowski
Jerzy Winiarek
Joanna Dąbek
Joanna Demczyńska
Joanna Lisiecka

Jolanta Januszko
Jolanta Mazurek
Józef Duran
Józef Strąk
Józef Szaranek
Justyna Adamek
Kamila Sacewicz
Kamila Żwirek
Karol Ducher
Karol Kutrowski
Karol Roman
Karolina Chmielecka
Karolina Chmielecka
Karolina Kaleta
Katarzyna Gabryelczyk
Katarzyna Nogaj
Kazimierz Siwiński
Kazimierz Szeller
Kazimierz Zięciak
Klaudia Barańska
Konrad Dzierżyc
Kornel Pośpiech
Krystyna Hilszter
Krystyna Łakoma
Krystyna Miętkiewicz
Krzysztof Braun
Krzysztof Danielczak
Krzysztof Dosz
Krzysztof Gaca
Krzysztof Lewandowski
Krzysztof Marcinkowski
Krzysztof Polit
Krzysztof Walaszczyk
Krzysztof Wiewióra
Lech Lisiecki
Lechosław Ciesielski
Leszek Bartosiak
Leszek Kruczkowski
Leszek Kryczek
Leszek Maliszewski
Lidia Pedersen
Lucyna Ścisłowicz
Ludwik Mazurek
Łukasz Karp
Łukasz Połom
Łukasz Skawiński
Maciej Brzostek
Maciej Krzemiński
Maciej Pers
Magdalena Bieniek
Magdalena Brzezińska
Magdalena Kabat
Małgorzata Domagalska

Małgorzata Gorzkiewicz
Małgorzata Grzębska
Małgorzata Kutrowska
Małgorzata Malinowska
Małgorzata Skrzypczak
Marcin Adamek
Marcin Ciszak
Marcin Kozłowski
Marcin Mrozek
Marek Balcer
Marek Danielewicz
Marek Kacpura
Marek Korwel
Marek Koziński
Marek Massalski
Marek Sierpień
Marek Smolarek
Marek Szypuła
Marek Witaszek
Marek Zaroślak
Marek Zdradziasz
Maria Czechoń
Maria Matuszewska
Marianna Sieńczak
Mariusz Fierek
Mariusz Kowalik
Mariusz Witkowski
Marta Królak
Marta Szymanowska
Mateusz Jurkiewicz
Medard Senski
Michał Czaja
Michał Derkowski
Michał Janowiecki
Michał Kaczyński
Michał Sawikowski
Michał Stachowiak
Mieczysław Choynowski
Mieczysław Jankowski
Mieczysław Kabat
Mieczysław Maleńki
Mirosław Bławat
Mirosław Wiechecki
Mirosława Rakoczy
Monika Banach
Monika Cieszyńska
Monika Potorska
Norbert Juraszek
Norbert Puszczewicz
Patrycja Szumała
Paweł Kośla
Paweł Pikuła
Paweł Rek
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Piotr Au
Piotr Brzozowski
Piotr Fiderewicz
Piotr Jaworski
Piotr Kubis
Piotr Mormul
Piotr Nieckarz
Radosław Chmielewski
Rafał Grzegorzewski
Rafał Skowron
Rajmund Mormul
Renata Cichosz
Renata Staroń
Renata Zalewska
Robert Klinicki
Robert Kozon
Roma Łukosz
Roman Bojczuk
Romuald Napieralski
Ryszard Antonkiewicz
Ryszard Janik
Ryszard Krzemiński
Ryszard Kwiatkowski
Ryszard Niewiadomski
Sebastian Białachowski

Stanisław Beksa
Stanisław Ciszak
Stanisław Pieczykolan
Stanisław Stencel
Stanisław Zgliniecki
Stefan Grembowski
Sylwia Ciećka
Tadeusz Doliniec
Tadeusz Harłacz
Tadeusz Jaworski
Teresa Adamiak
Teresa Wroniak
Tomasz Klusiewicz
Tomasz Przybylski
Tomasz Przygodzki
Tomasz Toruński
Tomasz Wagner
Tomasz Wiszniewski
Urszula Endler
Urszula Marcinkowska
Wacław Chojnacki
Waldemar Brzostek
Wiesław Jaworski
Wiesław Kotliński
Wiesław Kryda

Wiesław Tytek
Wincenty Żurawski
Witold Janas
Witold Jurkiewicz
Witold Kamiński
Witold Kosowski
Witold Kulik
Włodzimierz Gil
Włodzimierz Jarocki
Wojciech Grzybek
Wojciech Sienkiewicz
Zbigniew Binkowski
Zbigniew Manitius
Zbigniew Sielecki
Zbigniew Węgiel
Zdzisław Kowalski
Zdzisław Malak
Zdzisław Orszulak
Zdzisław Stachura
Zenon Wojtowicz
Zygmunt Bieńkowski
Zygmunt Janas
Zygmunt Jopkiewicz 
Zygmunt Staroń
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Po raz kolejny szczególnie serdecznie witamy w gronie Przyjaciół Fundacji wszystkich 
tych, którzy wybierając drogę Świadomej Filantropii, drogę uczestnictwa w realizacji 
naszego wspólnego obowiązku niesienia pomocy słabszym, obdarzyli działania Funda-
cji zaufaniem i wsparciem. 
W tym roku grono naszych dobroczyńców jest w większości anonimowe, nie otrzymali-
śmy z Urzędów skarbowych oczekiwanych informacji. Drodzy Państwo, intuicyjnie Pań-
stwu dziękując za ten trud, pamięć i chęć bycia aktywnym, potrzebnym, życzymy sukce-
sów i prosimy – odwiedzajcie Państwo naszą stronę internetową 
www.fundacjawroc.pl, spoglądajcie życzliwie i uważnie na nasze od tej chwili już wspól-
ne dokonania. Najłatwiej pozyskać nam przyjaźń, wsparcie i  zaufanie osób, z którymi 
mieliśmy kontakt bezpośredni, są One naszymi orędownikami, przekazują informacje i 
przekonują do nas swych przyjaciół i rodziny. W roku 2009 Fundację wsparło w Akcji 1% 
ponad 700 osób, pozyskaliśmy kwotę około 120 000,00 zł przy udziale tych środków po-
wstał OREW w Jezierniku, został zakupiony nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, zmienił 
się świat trzydzieściorga wspaniałych choć głęboko niepełnoprawnych dzieci.
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.
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Sprawozdanie finansowe za 2009 rok

1. PRZYCHODY
Nawiązki sądowe 88 491,76
Przychód z odpłatnej działalności pożytku  publicznego (Mini zoo, 
jazda konna, opłaty za wynajem pokoi w pawilonie)

56 172,00

Darowizny od rodziców i przyjaciół 10 750,17
Wpłaty na rehabilitację dzieci                                                                      33 825,00
Umowa sponsoringu  “Świat mało znany”                                                    30 000,00
Pozostałe przychody, z tego:
Amortyzacja środków trwałych zakupionych z darowizn                               47 031,48
Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego                                        10 200,00
Subwencja dla OREW z Ministerstwa Edukacji Narodowej                        739 905,00
Refundacja kosztów transportu dzieci do OREW 104 536,00
Program Partner III B                                                                                             160 000,00
Program “Wróć do pracy” 8 677,97
Program “Wróć do edukacji” 334 953,17
Program Zlecenie Zadań  I – Rehabilitacja zawodowa i społeczna 398 778,12
Program 7.2.2                                                                                               117 319,65
Program  POSN  “Wypożyczalnia” 374 282,61
Zwiększenie dochodów – zysk 2008 91 157,26
Przychody z operacji finansowych 277,73
Pozostałe przychody 5 444,80
Ogółem przychody                                                                                                  2 731 203,72

2. KOSZTY ADMINISTRACYJNE
Amortyzacja środków trwałych                                                              147 587,73
Materiały biurowe 10 112,10 
Zakup paliwa 51 875,40
Zakup napojów i artykułów spożywczych                                                                                                                  5 538,01
Zakup pasz dla zwierząt i koni 5 615,95
Zużycie energii 16 578,44
Środki czystości                                                                                                12 570,66
Pozostałe materiały (części do samochodu, remont ogrodzeń 
pastwisk, boksów dla koni)

12 043,18 
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Usługi obce (remontowe – OREW, samochody, prawne, informatyc-
zne, szkoleniowe, dostawa mediów)                                                                                   

118 926,39

Usługi bankowe 4 824,92
Usługi weterynaryjne                                                                                  4 335,76
Podatki, ubezpieczenia                                                                              1 179,00
Wynagrodzenia rehabilitantów i terapeutów , składki ZUS 520 333,62
Koszty operacji finansowych 28 834,52
Odsetki zapłacone kontrahentom 210,37
Ogółem koszty                                                                                            942 304,26

3. KOSZTY STATUTOWE
Zakup artykułów higienicznych i lekarstw 1 854,57
Dodatkowe świadczenia rehabilitacyjne dla dzieci 
niepełnosprawnych poszkodowanych w wypadkach komunika-
cyjnych

32 238,00

Szkolenie terapeutów   Fundacji 5 568,92
Dodatkowa pomoc finansowa dla dzieci niepełnosprawnych posz-
kodowanych w wypadkach komunikacyjnych

26 906,84

Zakup wyposażenia: osprzęt dla koni, wyposażenie OREW Jezi-
ernik

11 076,47

Koszty Akcji 1% 17 144,06
Koszty realizacji Programu  “Świat mało znany” 31 784,04
Program Partner III B 217 240,60
Program “Wróć do pracy” 72 312,87
Program “Wróć do edukacji”                                                                         372 970,91
Program Zlecenie zadań – Rehabilitacja zawodowa i społeczna 
osób niepełnosprawnych

407 209,00

Program 7.2.2 107 518,06
Program POSN “Wypożyczalnia” 180 648,84
Ogółem koszty 1 484 473,18

Koszty administracyjne 942 304,26
Koszty statutowe 1 484 473,18
Razem Koszty 2 426 777,44
Przychody 2 731 203,72
Dochód 304 426,28
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Kalendarium

Styczeń 

15 stycznia składamy Wniosek na realizację Projektu „Wypożyczalnia” w ramach  -
Programu PFRON Ograniczenie Skutków Niepełnosprawności.
Realizacja Programu Zlecanie Zadań I – Rehabilitacja osób niepełnosprawnych  -
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 fizjo- -
terapii Pani mgr Marty Płońskiej, specjalisty metody NDT–Bobath. 
Przygotowanie Akcji 1%.  -
Realizacja Programu „Wróć do Edukacji”. -
Prowadzenie zajęć Rehabilitacyjnych, Edukacyjnych w OREW w Jezierniku. -
Przygotowanie Wniosku do PFRON dotyczącego Programu „Ograniczenie Skutków  -
Niepełnosprawności”

Luty 

Walne zebranie Fundacji Wróć. -
Realizacja Programu Zlecanie Zadań I – rehabilitacja osób niepełnosprawnych -
Kontynuacja Akcji „Widoczny = Bezpieczny”, spotkania z dziećmi w szkołach i  -
przedszkolach. 
Prowadzenie bezpłatnych zajęć hipoterapii.  -
Rehabilitacja dzieci po wypadkach komunikacyjnych, współpraca z gabinetem fizjo- -
terapii Pani mgr Marty Płońskiej, specjalisty metody NDT–Bobath. 
Akcja 1%, wydrukowanie i skład oraz dystrybucja materiałów informacyjnych o Fun- -
dacji, Kampania 1% wspomagana plakatami, ulotkami, programami  radiowymi, ko-
respondencja do naszych darczyńców. 
Prowadzenie zajęć Rehabilitacyjnych, Edukacyjnych w OREW w Jezierniku -
Realizacja Programu „Wróć do Edukacji”. -
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Marzec 

20 Marca w Pomorskim Oddziale PFRON zostaje zawarta Umowa  o zlecenie reali- -
zacji zadań Konkurs nr I.
Realizacja Programu Zlecanie Zadań I – rehabilitacja osób niepełnosprawnych. -
Prowadzenie bezpłatnych zajęć hipoterapii.  -
Rehabilitacja dzieci po wypadkach komunikacyjnych, współpraca z gabinetem fizjo- -
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 firm na terenie 
Polski, wysyłka i dystrybucja druków bezadresowych. 
Kontynuacja Akcji „Widoczny = Bezpieczny” dystrybucja Opasek Odblaskowych -
Kontynuacja Programu „Wróć do Edukacji”. -
Przygotowania Programu „Bajkowy Świat Zmienia Niebajkową Rzeczywistość”. -
Prowadzenie zajęć Rehabilitacyjnych, Edukacyjnych w OREW w Jezierniku. -
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Kwiecień
 

5-tego kwietnia 2009 roku Niezależna Fundacja Popierania Kultury Polskiej im. Je- -
rzego Bonieckiego wyróżniła panie Kazimierę i  Joannę Włodarskie nagrodą im. 
Zofii i Jerzego Bonieckich za stworzenie i działalność w Fundacji Pomocy Dzieciom 
Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych “WRÓĆ”.
Realizacja Programu Zlecanie Zadań I – rehabilitacja osób niepełnosprawnych. -
Prowadzenie Akcji – „Widoczny = Bezpieczny” adresowanej do dzieci i młodzieży  -
szkolnej.
27 kwietnia w Pomorskim Oddziale PFRON zawieramy Umowę na realizację Pro- -
jektu: „Wypożyczalnia”.
Prowadzenie bezpłatnych zajęć hipoterapii.  -
Kontynuacja przygotowań Projektu „Bajkowy Świat Zmienia Niebajkową Rzeczy- -
wistość”.
Rehabilitacja dzieci po wypadkach komunikacyjnych, współpraca z gabinetem fizjo- -
terapii Pani mgr Marty Płońskiej, specjalisty metody NDT–Bobath. 
Kontynuacja Akcji 1%, materiały prasowe i druki informujące o działalności Fundacji  -
na lokalnym terenie. 
Prowadzenie zajęć edukacyjnych i rehabilitacyjnych w OREW w Jezierniku. -
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Maj 

Realizacja Programu Zlecanie Zadań I – rehabilitacja osób niepełnosprawnych. -
Kontynuacja Akcji „Widoczny = Bezpieczny”.  -
Spotkanie z Radą Gminy Ostaszewo – zwracamy się z prośbą o pozwolenie na  -
realizację  na gruncie Gminnym,  inwestycji budowy basenu rehabilitacyjnego przy 
OREW w Jezierniku.
W Pomorskim Oddziale PFRON składamy Projekt – odpowiedz na Konkurs II o  -
zlecenie realizacji zadań. 
Prowadzenie bezpłatnych zajęć hipoterapii.  -
Rehabilitacja dzieci po wypadkach komunikacyjnych, współpraca z gabinetem fizjo- -
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. 
Kontynuacja Programu  „Pisz bajki – zmieniaj Świat”. -
Prowadzenie zajęć edukacyjnych i rehabilitacyjnych w OREW w Jezierniku. -

Czerwiec 

Dzień Dziecka (plenerowa impreza integracyjna).  -
Realizacja Programu Zlecanie Zadań I – rehabilitacja osób niepełnosprawnych. -
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Otwarcie „Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych”
Aplikujemy do  Programu PFRON Zlecanie Zadań Konkurs III – Projekt - „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 fizjo- -
terapii Pani mgr Marty Płońskiej, specjalisty metody NDT–Bobath. 
Prowadzenie zajęć terapii basenowej Metodą Halliwick.  -
„Wakacje dzieciom” , mamy przyjemność witać pierwszych w tym roku Gości. -
Spotkanie Rady Fundacji, Zarządu i Projektantów, poświęcone koncepcji rozbudo- -
wy OREW w Jezierniku 
Akcja „Widoczny = Bezpieczny” – kamizelki dla dzieci coroczna Akcja na Drogach. -

Lipiec 

1 lipca aplikujemy do Programu „ Wyrównywanie różnic między regionami II” . -
„Wakacje Dzieciom”, kontynuacja programu.  -
Realizacja Programu Zlecanie Zadań I – rehabilitacja osób niepełnosprawnych. -
Kontynuacja Programu  „Pisz bajki – zmieniaj Świat”. -
Prowadzenie bezpłatnych zajęć Hipoterapii.  -
Prowadzenie „Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnospraw- -
nych”.
Rehabilitacja dzieci po wypadkach komunikacyjnych, współpraca z gabinetem fizjo- -
terapii Pani mgr Marty Płońskiej, specjalisty metody NDT–Bobath. 
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Prowadzenie zajęć terapii basenowej Metodą Halliwick. -
Kolejny etap remontu szkoły w Jezierniku,  w tym roku powstaje profesjonalna ko- -
tłownia, modernizowana jest izolacja budynku i jego dach, dokonujemy moderniza-
cji działu Hydroterapii i zakupów sprzętu rehabilitacyjnego.

Sierpień
 

Kontynuacja „Wakacji Dzieciom”.  -
Realizacja Programu Zlecanie Zadań I – rehabilitacja osób niepełnosprawnych -
Kontynuacja Programu „Pisz bajki –  -
zmieniaj Świat”.
Zakończenie Akcji 1% - W tym roku nasi  -
darczyńcy akcji 1% są w  większości 
anonimowi. Niestety Urzędy Skarbowe 
nie przesłały informacji o danych perso-
nalnych darczyńców. W czasie tegorocz-
nej edycji akcji 1% Fundacja pozyskała 
kwotę około 120 000 ,00 zł. Zebrane fun-
dusze zostały przeznaczone na wyposa-
żenie i uruchomienie Ośrodka Rehabili-
tacyjno Edukacyjno-Wychowawczego w 
Jezierniku.
Trwa Remont OREW w Jezierniku . -
Rehabilitacja dzieci po wypadkach komunikacyjnych, współpraca z gabinetem fizjo- -
terapii Pani mgr Marty Płońskiej, specjalisty metody NDT–Bobath. 
Prowadzenie zajęć terapii basenowej Metodą Halliwick.  -
Prowadzenie bezpłatnych zajęć hipoterapii.  -
Prowadzenie „Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnospraw- -
nych”.
Organizacja i finansowanie pobytów wakacyjnych, ogółem wakacje na terenie  -
Ośrodka Hipoterapii Fundacji spędziło 56 dzieci niepełnosprawnych wraz z opieku-
nami z różnych miejscowości w Polsce.
Turnus Rehabilitacyjny organizowany wspólnie z Fundacją „Zielony Liść” na rzecz  -
dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

Wrzesień 

Prowadzenie bezpłatnych zajęć hipoterapii.  -
Realizacja Programu Zlecanie Zadań I – rehabilitacja osób niepełnosprawnych. -
Kontynuacja Programu „Pisz bajki – zmieniaj Świat”. -
Zajęcia edukacyjno – rehabilitacyjne w OREW w Jezierniku -
Prowadzenie „Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnospraw- -
nych”.
Rehabilitacja dzieci po wypadkach komunikacyjnych, współpraca z gabinetem fizjo- -
terapii Pani mgr Marty Płońskiej, specjalisty metody NDT–Bobath. 
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Prowadzenie zajęć terapii basenowej Metodą Halliwick.  -
Ogólnopolski Zlot Warsztatów Terapii Zajęciowej – Projekt realizowany w Partner- -
stwie z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. 

Październik 

Prowadzenie bezpłatnych zajęć hipoterapii.  -
Realizacja Programu Zlecanie Zadań I – rehabilitacja osób niepełnosprawnych. -
Realizacja programu EFS, POKL  9.1.2  „Wróć do Edukacji” - wsparcie w edukacji  -
dla grona 200 dzieci i młodzieży powiatu nowodworskiego.
Rehabilitacja dzieci po wypadkach komunikacyjnych, współpraca z gabinetem fizjo- -
terapii Pani mgr  Marty Płońskiej, specjalisty metody NDT–Bobath. 
Prowadzenie „Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnospraw- -
nych”.
Tradycyjnie gościmy podopiecznych OREW i studentów Gdańskich uczelni –  „Star- -
szy Brat Starsza Siostra”, Projekt realizowany wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. 
Zajęcia edukacyjno – rehabilitacyjne w OREW w Jezierniku. -

Listopad
 

3 listopada , podpisujemy w Pomorskim oddziale PFRON Umowę na realizacje pro- -
jektu w ramach  Konkursu nr III – Zlecanie Zadań.
Prowadzenie bezpłatnych zajęć hipoterapii.  -
Realizacja programu EFS, POKL  9.1.2  „Wróć do Edukacji” – wsparcie w edukacji. -
Prowadzenie „Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnospraw- -
nych”.
Realizacja Programu Zlecanie Zadań I – rehabilitacja osób niepełnosprawnych. -
Zajęcia edukacyjno – rehabilitacyjne w OREW w Jezierniku. -
Rehabilitacja dzieci po wypadkach komunikacyjnych, współpraca z gabinetem fizjo- -
terapii Pani mgr Marty Płońskiej, specjalisty metody NDT–Bobath. 

Grudzień

Mikołajkowy Prezent kilka tysięcy Bajek „Drogowy Elementarz zajączka Frania” tra- -
fia do najmłodszych mieszkańców  województwa pomorskiego.
Prowadzenie bezpłatnych zajęć hipoterapii.  -
Realizacja Programu Zlecanie Zadań I – rehabilitacja osób niepełnosprawnych. -
Realizacja programu EFS, POKL 9.1.2 „Wróć do Edukacji”.   -
Prowadzenie „Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnospraw- -
nych”.
Początek działań  Dystrybucji na terenie  woj. pomorskiego, 10 000 egzemplarzy   -
Bajki „Franio  i Jego  Przyjaciele”.
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Rehabilitacja dzieci po wypadkach komunikacyjnych, współpraca z gabinetem fizjo- -
terapii Pani mgr Marty Płońskiej, specjalisty metody NDT–Bobath. 
Spotkanie opłatkowe, Jasełka w OREW Jeziernik. -
Kontynuacja Akcji „Widoczny = Bezpieczny”, dla dobra i bezpieczeństwa dzieci i  -
młodzieży z terenów wsi we współpracy z dziennikiem Bałtyckim, poprzez Piątkowe 
wydanie gazety rozdajemy 3000 opasek odblaskowych.
Dnia 31 grudnia w Starostwie Powiatowy w Nowym Dworze Gdańskim zawieramy  -

Umowę n a realizację projektu „ Likwidacja Barier Transportowych” w ramach Pro-
gramu „ wyrównywania różnic między regionami II”.

tekst: Maciej Włodarski
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