FUNDACJA DRUŻYNA CHRYSTUSA – DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO
Sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie z działalności za rok 2017

§ 2 pkt 1
Nazwa fundacji, siedziba i adres, aktualny adres do korespondencji oraz adres poczty
elektronicznej, data wpisu w KRS i numer KRS-u, statystyczny numer identyfikacyjny w
systemie REGON, dane dotyczące członków zarządu fundacji (imię i nazwisko, pełniona
funkcja) oraz określenie celów statutowych fundacji

Nazwa:

Fundacja Drużyna Chrystusa – dar środowiska piłkarskiego

Siedziba:

Kraków

Adres:

ul. Niebieska 53, 30-694 Kraków - Kosocice

Adres do korespondencji:

ul. . Niebieska 53, 30-694 Kraków - Kosocice

Adres poczty elektronicznej: fundacja@fundacjadruzynachrystusa.org
Data wpisu do KRS:

15.03.2015

Numer KRS:

000547610

Numer REGON:

361022298

Informacje o członkach zarządu:
Andrzej Głowacki – prezes Zarządu
Maria Jurzecka – Szymacha – członek Zarządu
Marcin Chmura – członek Zarządu

Celami statutowymi fundacji są:

a. Pomoc społeczna, w tym pomoc dzieciom i młodzieży, bez względu na pochodzenie,

kolor skóry i wyznawaną religię, w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie
szans tych osób,
b. Ochrona zdrowia i promocja sportowego trybu życia.
c. Działalność charytatywna.
d. Promocja i organizacja wolontariatu
e. Sport, krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzieży
f.

Wspieranie rozwoju różnorodnych talentów wśród dzieci i młodzieży

g. Działalność wspomagająca technicznie, informacyjnie lub finansowo organizacje

pozarządowe lub jednostki kościelne, których cele statutowe obejmują prowadzenie
działalności pożytku publicznego, w prowadzeniu tej działalności,
h. Dbałość o wszechstronny - materialny i duchowy - rozwój osobowości młodego

człowieka,
i.

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, połączona z działalnością edukacyjną i
wychowawczą,

j.

Inicjowanie i koordynacja twórczych kontaktów pomiędzy grupami dzieci i młodzieży
z kraju i zagranicy w duchu tolerancji, otwartości i dialogu,

§ 2 pkt 2
Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a
także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. Organizowanie i dofinansowanie obozów sportowych np. piłkarskich, rekolekcji,

szkoleń, akcji propagujących zdrowy tryb życia,
b. Udzielania pomocy rzeczowej i finansowej dzieciom i młodzieży w trudnej

sytuacji materialnej,
c. Fundowanie stypendiów i zapomóg dla dzieci i młodzieży,
d. Współorganizowanie

akcji

propagujących

wolontariat

oraz

pozyskiwanie

wolontariuszy do pracy w Fundacji,
e. Organizowanie zbiórek publicznych i innych form pozyskiwania środków dla

celów działania Fundacji,
f.

Organizowanie wycieczek krajoznawczych, wyjazdów na mecze np. piłkarskie i
inne wydarzenia sportowe i kulturalne oraz innych form wypoczynku dzieci i
młodzieży,

g. Współpraca

z

władzami

samorządowymi,

rządowymi,

organizacjami

pozarządowymi i instytucjami kościelnymi w zakresie wymienionym w celach
działań Fundacji,
h. Organizowanie imprez artystycznych, kulturalnych, religijnych i sportowych, w

szczególności o charakterze edukacyjnym, wychowawczym i charytatywnym,
i.

Organizację

kongresów,

sympozjów

i

konferencji

naukowych,

imprez

kulturalnych i sportowych, turniejów, kolonii, obozów, koncertów i szkoleń z
udziałem przedstawicieli z Polski i innych państw,
j.

Logistyczne oraz finansowe wspieranie oraz koordynację inicjatyw mających na
celu wzajemne przełamywanie barier i stereotypów, szczególnie wśród młodych
kibiców piłkarskich,

k. Działalność wydawniczą oraz redagowanie i prowadzenie serwisów internetowych

oraz innych form udostępniania wiedzy

Nasza Fundacja prowadzi działania, których celem jest m.in. chęć przywrócenia radości,
poczucia własnej wartości młodego człowieka, który z różnych przyczyn je utracił. Działania
ludzi zaangażowanych w to dzieło oparte są na wspólnych spotkaniach, modlitwie i adoracji.
Inspiracją do ich podjęcia są słowa Jezusa Chrystusa z Ewangelii wg Świętego Mateusza:
„Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnieście uczynili”
W dniach 31.07-05.08.2017 roku dwadzieścia czworo

dzieci i sześciu wolontariuszy -

opiekunów wzięło udział w obozie sportowo – rekreacyjnym. Pochodziły one z czterech
regionów Polski [wschodniej, zachodniej, południowej oraz północnej]. Każdego dnia
zorganizowane były

zajęcia integracyjne, zabawy grupowe oraz gry sportowe. Dzięki

obecności księdza Patryka mogliśmy uczestniczyć w codziennej Eucharystii sprawowanej w
ośrodku piłkarskim. Każdego popołudnia uczestnicy brali udział w grach i zabawach
zespołowych, które tworzyły cykl konkursów. Dnia 03.08.2017 r. zorganizowaliśmy wyjazd
do Warszawy, którego głównym punktem było zwiedzanie Stadionu Narodowego w
Warszawie oraz wspólny posiłek.

Na zakończenie obozu dzieci obdarowano medalami,

nagrodami rzeczowymi, koszulkami okolicznościowymi. Upominki zostały ufundowane
przez przyjaciół Fundacji.

Oprócz wspomnianych nagród, niesamowitych przeżyć i

wspomnień, powstał film, którego sceny i zdjęcia kręcone były podczas trwania obozu.
Warto nadmienić, iż nagrody przekazane dzieciom pochodziły z wielu źródeł, m.in.: firmy
Makina, Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz osób prywatnych.
W czerwcu zorganizowaliśmy trzy turnieje charytatywne pod nazwą „Turniej Zwycięzców”,
których głównym celem jest szerzenie wśród społeczeństwa idei dzielenia się oraz niesienia
pomocy potrzebującym bliźnim. Pierwszy z nich odbył się w dniu 3 czerwca na obiektach
Centrum Sportu i Kultury w Sidzinie, drugi w dniach 17 -18 czerwca na obiektach LKS
Łapanów. Ostatni z turniejów zorganizowano w Nowym Dworze Gdańskim 24-25 czerwca
2017 r.. Łącznie wzięło w nich udział ponad 500 dzieci z roczników 2010 i młodszych oraz
około 200 rodziców, kibiców, lokalnych mieszkańców. Każdy z uczestników mógł wziąć
udział w specjalnie zorganizowanych konkursach piłkarskich. Wszystkie drużyny otrzymały
pamiątkowy, identyczny puchar, a dziecko unikalny, fundacyjny medal. Całość przebiegała w
fantastycznej, życzliwej atmosferze, gdzie tak naprawdę wynik sportowy zszedł na dalszy
plan. Każdy kto choć w najmniejszy sposób pomógł innym w tym dniu został prawdziwym
ZWYCIĘZCĄ.

Ponadto w tym roku Fundacja przyznała siedem stypendiów. Miały charakter sfinansowania
wyprawki szkolnej, zakupu roweru, dofinansowania obozów sportowych i zakupu sprzętu
sportowego dla młodych piłkarzy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Cieszy
nas fakt, że również w ten sposób możemy wspomóc rozwój utalentowanych dzieci i
młodzieży tak by rozwijały swoje talenty oraz zainteresowania.
Bardzo nas cieszy rozwój jednego z punktów statutowych odnoszącego się do promowania
idei wolontariatu. Blisko 60 wolontariuszy zaangażowanych było w organizację Turniejów
Zwycięzców natomiast około 20 jest zaangażowanych

praktycznie w każde działanie

podejmowane przez Fundację. Przede wszystkim bardzo mocno włączyli się w organizację
oraz przeprowadzenie Turnieju Zwycięzców oraz Piłkarskich Wakacji.
Przy okazji Świąt Wielkiej Nocy oraz Bożego Narodzenia Fundacja wspiera rodziny
potrzebujące pomocy materialnej. Polega ona głównie na zakupie prezentów, produktów
spożywczych oraz transporcie [bądź przesłaniu] i wręczeniu paczek. W działania te również
bardzo mocno zaangażowani są wolontariusze wspierający Fundację. W grudniu po raz
pierwszy wspomogliśmy w ten sposób dzieci z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w
Krakowie.
W roku 2017 po raz pierwszy wolontariusze i przyjaciele Fundacji utworzyli drużynę
piłkarską, która wystartowała w amatorskich rozgrywkach pod nazwą Playarena. Głównym
celem tego przedsięwzięcia jest integracja wolontariuszy, przyjaciół Fundacji oraz szerzenie
idei współpracy, jedności, zasad fair oraz zachowań godnych dla sportowców.
Dnia 27.12.2017 roku w siedzibie Fundacji odbyło się spotkanie „ludzi Fundacji”. Przybyli na
nie zaproszeni goście, darczyńcy, wolontariusze, członkowie Rady i Zarządu Fundacji oraz
ludzie wspólnoty Drużyna Chrystusa, od której wszystko się zaczęło.
Pragniemy nadmienić iż w zgodzie ze statutem wszelkie działania podjęte na rzecz Fundacji
przez członków Rady, Zarządu czy opiekunów były wykonywane bezpłatnie.
Celami Fundacji na rok 2018 są ponowna organizacja obozu sportowo – rekreacyjnego,
przyznawanie kolejnych stypendiów oraz doraźna pomoc dla potrzebujących zgodna z
zadaniami statutowymi.

§ 2 pkt 3
Informację

o

prowadzonej

działalności

gospodarczej

według

wpisu

do

rejestru

przedsiębiorców KRS
Fundacja Drużyna Chrystusa – dar środowiska piłkarskiego nie prowadzi działalności
gospodarczej

