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Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą” w Opolu  
- opis dobrej praktyki 

 
 

 
Nazwa podmiotu: 
Fundacji Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą” 

 
Prowadzone podmioty: 
Klub Integracji Społecznej - ul. Konstantego Damrota 2a/6-7 
Świetlica środowiskowa „Parasol” - ul. Odrzańska 4 
Świetlica środowiskowa „Promyk" - ul. oj. Czaplaka 1B 
 
Adres: 
ul. Konstantego Damrota 2a/6-7 
45-064 Opole 
 
Dane kontaktowe: 
tel/fax.  77 44 11 229 
tel.  505 287 466 
tel.  506 160 982 
 
Data powstania: 8.12.2005 r. 
 
www: http://www.dobroczynca.org/  
 

 

 

Cele fundacji i ich realizacja 
 

 
Fundacja „Bądź Dobroczyńcą” powstała pod koniec 2005 r. z inicjatywy Wiesławy 

Czyżyk oraz Małgorzaty Czerwińskiej, dwóch mieszkanek Opola, mających ogromną 

potrzebę niesienia pomocy dzieciom z ubogich rodzin, często dotkniętych patologiami oraz 

różnymi rodzajami dysfunkcji. Dodatkowo pragnienie to spotęgowane zostało poprzez 

kontakt z dziećmi zagrożonych wykluczeniem społecznym w pogotowiu opiekuńczym. 

Działania fundacji z czasem skierowane zostały także do osób niepełnosprawnych oraz 

kobiet samotnie wychowujących dzieci.  

W zarządzie Fundacji jest 7 osób. Fundacja realizuje cele statutowe nieodpłatnie,  

w tym m.in.: 

 finansuje śniadania i obiady dla najbiedniejszych uczniów w szkołach, 

 organizuje i bierze udział w akcjach dożywiania dzieci,  

 finansuje zakup leków i sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego,  

 
 

 

Samorząd 
Województwa Opolskiego 

 

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ 
W OPOLU 

Obserwatorium Integracji Społecznej 

4 5 – 3 1 5  O P O L E   ul. Głogowska 25C 
TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX (77) 44 15 259 

 
ROPS w Opolu 

 



 

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 organizuje terapię dla dzieci i młodzieży uzależnionej od alkoholu i narkotyków,  

 prowadzi doradztwo oraz udziela doraźnej pomocy kobietom pracującym  

i samotnie wychowującym dzieci w zakresie godzenia roli zawodowej  

z rodzicielską,  

 wspiera grupy szczególnego ryzyka, w tym trudną młodzież z rodzin 

patologicznych i sprawiających problemy wychowawcze,  

 organizuje placówki świadczące pomoc młodzieży.  

Łącznie w ramach prowadzonych działań Fundacja wspiera ok. 300 osób, głównie 

dzieci i młodzież. 

 

Świetlice środowiskowe 

 

W celu realizacji swoich założeń Fundacja utworzyła dwie świetlice środowiskowe: 

„Parasol” i „Promyk” w Opolu, skupiające 76 osób. Świetlice prowadzone są przez 

wolontariuszy i wspierają instytucje oświaty oraz lokalną społeczność w procesie 

wychowywania dzieci i młodzieży. Wolontariusze pomagają w nauce i odrabianiu lekcji, 

organizują czas wolny poprzez różnego rodzaju zajęcia dydaktyczne i rekreacyjne. 

Wychowankowie świetlic mogą także korzystać ze wsparcia psychologicznego, 

pedagogicznego oraz materialnego.  

Ważną częścią działalności fundacji jest współpraca z bankiem żywności, dzięki 

któremu stale prowadzona jest dystrybucja żywności dla ubogich. 

W 2011 r. fundacja, w ramach realizacji zadań mających na celu poprawę jakości 

życia swoich podopiecznych, zaczęła realizować programy profilaktyczne w zakresie 

organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży. Jest to alternatywa wobec pokusy używania 

substancji psychoaktywnych. W tym celu w świetlicy „Parasol” zaczęto prowadzić zajęcia 

sportowo-rekreacyjne oraz rozszerzono dostępność do porad prawnych dla osób 

uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, w tym dla osób doznających i stosujących 

przemoc.  

Fundacja prowadzi również poradnictwo prawne dla osób zamieszkałych w budynku 

socjalnym przy ul. Odrzańskiej w Opolu, a w okresie zimowym prowadzi akcje „Sportowa 

zima” i „Nasza zima” w celu zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. 

 

Klub Integracji Społecznej 

 

W 2011 r. w Fundacji powstał Klub Integracji Społecznej. Pomysł utworzenia takiej 

placówki był ściśle związany z realizacją projektu „Od Zależności do Samodzielności - 
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utworzenie Klubu Integracji Społecznej oraz aktywizacja zawodowa osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym w powiecie opolskim i Opolu". 

KIS zaczął funkcjonować od 1 lutego 2011 r. (z terminem zakończenia działalności na 

31 stycznia 2012 r.) Skierowany był do mieszkańców powiatu opolskiego i miasta Opola. 

Przed jego realizacją fundacja przeprowadziła analizę rynku pracy, aby lepiej dostosować 

ofertę do potrzeb beneficjentów. Głównym celem projektu była aktywizacja społeczna  

i zawodowo osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a w szczególności osób nie 

posiadających zatrudnienia. Rekrutację do projektu przeprowadzono na podstawie rozmowy 

o pracę, co pozwoliło ocenić motywację osób do zmiany swojej sytuacji życiowej. Mimo dużej 

liczby chętnych (ok. 100 osób) do projektu zakwalifikowano 20 mężczyzn i 20 kobiet. Każdy 

z uczestników miał opracowany przez doradcę zawodowego i psychologa Indywidualny Plan 

Działań. Była to niezwykle innowacyjna część projektu, ponieważ w przeciwieństwie do 

innych działań realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, uczestnicy 

mieli możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych dostosowanych do własnych 

indywidualnych potrzeb, wybierając różne profesje. Dodatkowo wszyscy uczestnicy projektu 

odbyli szkolenie aktywnego poszukiwania pracy i umiejętności społecznych, aby bardziej 

świadomie poruszać się po rynku pracy.  

W Klubie Integracji Społecznej udostępniono dla uczestników projektu sprzęt biurowy 

(komputery, telefony, ksero, faks, Internet) oraz zapewniono specjalistyczne doradztwo 

ukierunkowane na aktywne poszukiwanie pracy.  

Już w trakcie realizacji projektu 21 osób znalazło stałą prace w formie umowy o pracę 

lub umowy zlecenia. Dodatkowo, utrzymano funkcjonowanie KIS-u po 31 stycznia 2012 r. 

Obecnie z jego usług korzysta ok. 50 osób. Klub stał się miejscem spotkań i wsparcia dla 

osób z różnych środowisk. Umożliwił osobom dotkniętych różnymi problemami poznać inne 

osoby w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, wyzwalając większe zrozumienie i chęć 

zmiany własnego położenia.    

 

„Bosa Ekonomia Społeczna II w powiatach: nyskim, prudnickim i głubczyckim” 

 

Fundacja skupia się na realizacji projektów współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przykładem innych działań 

realizowanych z wykorzystanemu środków unijnych był projekt „Bosa Ekonomia Społeczna II 

w powiatach: nyskim, prudnickim i głubczyckim” (druga edycja, pierwsza miała miejsce  

w 2009 roku). Był on realizowany od 23 listopada 2010 r. do 22 listopada 2011 r. na terenie 

województwa opolskiego w partnerstwie z Międzynarodowym Centrum Partnerstwa Partners 

Network w Krakowie oraz Stowarzyszeniem Animatorów Inicjatyw Społeczno-

Gospodarczych Razem-a-Nie-Osobno „Rano” w Opolu.  
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Nadrzędnym celem projektu było wsparcie ekonomii społecznej oraz wzmocnienie  

i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej i przyczynienie się do 

podniesienia poziomu zatrudnienia kobiet i mężczyzn zagrożonych wykluczeniem 

społecznym w powiatach: nyskim, prudnickim i głubczyckim. Osiągnięto go m.in. poprzez  

rozwój wiedzy i umiejętności niezbędnych do zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii 

społecznej, grupowe doradztwo w tym zakresie oraz wykreowanie 59 Animatorów  

i Animatorek Ekonomii Społecznej w trzech wskazanych powiatach, których zadaniem jest 

wdrażanie partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej.  

Projekt (dla 62 osób) obejmował: 5 modułów tematycznych z zakresu ES, wizyty 

studyjne w gminie Byczyna oraz Targi Ekonomii Społecznej, które odbyły się w dniach 25-26 

października 2011 w głubczyckim ratuszu. Upowszechnił wiedzę z zakresu ES,  

nawiązywania partnerstw lokalnych i ponadlokalnych oraz zaangażowania się uczestników  

w działalność 19 NGO w celu ożywienia społeczno-gospodarczego swojego regionu  

i poprawy jakości życia mieszkańców.  

Dodatkowym, nieplanowany skutkiem projektu było przygotowanie przez członków 

Głubczyckiego Klubu Abstynenta oraz - nowopowołanego w ramach projektu  

- Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Społeczno-Zawodowego „NAPRZECIW” (w trakcie 

rejestracji KRS) dokumentacji rejestracyjnej Produkcyjnej i Wielobranżowej Spółdzielni 

Socjalnej „Feniks”.  

Oprócz Stowarzyszenia „NAPRZECIW”, w ramach projektu powstały jeszcze dwa 

podmioty z obszaru ekonomii społecznej: Stowarzyszenie „Kultura i edukacja Romów”, 

(zarejestrowane w KRS 18.04.2011 r.) i Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Idea” 

(rejestracja w KRS 31.10.2011 r.). 

Realizacja tego projektu jest pozytywnym przykładem wdrażania idei partnerstwa 

wielosektorowego (współpraca organizacji pozarządowej i instytucji rynku pracy), która może 

przyczynić się do skuteczniejszych działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu oraz integracji społecznej w regionie.   

 

Wnioski 
 
 
Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą” jest przykładem efektywnych 

inicjatyw oddolnych, które mają na celu integrację społeczności lokalnej oraz mogą 

przeciwdziałać negatywnym zjawiskom i problemom społecznym. Jest to przykład 

organizacji, która przyczynia się nie tylko do powiększania kapitału społecznego i budowy 

społeczeństwa obywatelskiego w regionie, ale też zaspokajania potrzeb mieszkańców 

Opola. Jej działania zmierzają do ograniczania barier pomiędzy różnymi grupami 

społecznymi i środowiskami zamieszkującymi ten sam obszar. Cele, które wyznaczyła sobie 
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fundacja, realizowane są w różnorodny sposób, by skuteczniej korzystać z możliwości 

oferowanych w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (powołanie  

i prowadzenie świetlic środowiskowych, klubu integracji społecznej). Wskazuje to na olbrzymi 

wkład oraz aktywność osób zaangażowanych w prowadzenie Fundacji i jej realną pomoc 

osobom potrzebującym.  

 
 
Mocne strony fundacji: 
• efektywna realizacja projektów PO KL oraz wykorzystywanie środków z EFS 
 
Największe sukcesy: 
• aktywizacja i reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
• nawiązanie partnerstwa w celu realizacji wspólnych projektów EFS 
• powstanie dwóch świetlic środowiskowych oraz klubu integracji społecznej  
 
Najważniejsze problemy: 
• niewystarczające wsparcie finansowe z zewnątrz 
•  trudności lokalowe 
 
Wyzwania na przyszłość: 
• utworzeniu spółdzielni socjalnej  
• utworzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowano w Obserwatorium Integracji Społecznej 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu 
Opole, grudzień 2012 r. 

 

 


