
Sprawozdanie z działalności za rok 2011  

Fundacja Dzieciom "Zdążyd z pomocą" Grupa Zadao OPP Nr. 12 swoim zakresem działao obejmuje 

całą tzw. wschodnią ścianę kraju. W roku 2011 wymieniona grupa zaistniała na terenie 4 gmin i 2 

miast - gminy i miasta Terespol, gminy Rokitno, Gminy Zalesie i Gminy Jabłoo, oraz miasta Biała 

Podlaska. 

Grupa realizuje zadania wchodzące w zakres pożytku publicznego w zakresie :  

- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowe oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

- działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, 

- działalności charytatywnej, 

- wypoczynku dzieci i młodzieży, 

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

- ekologii i ochrony zwierząt oraz środowiska dziedzictwa przyrodniczego, 

- turystyki i krajoznawstwa, 

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

 

Działania w poszczególnych dziedzinach są zróżnicowane -od wsparcia rzeczowego po finansowe. 

Grupa Zadao ma zawsze na uwadze wprowadzenie we wszystkich działaniach elementu 

wychowawczego, dyscyplinującego oraz kształtującego. 

W roku 2011 było przeprowadzono kilka ciekawych spotkao i zajęd, które niewątpliwe były radosnym 

wydarzeniem dla dzieci z naszego regionu. Ciekawą formą spędzenia wolnego czasu w wakacje była 

organizacja gier i zabaw na świeżym powietrzu na stadionie w Terespolu. Na płycie boiska można 

było podziwiad: wesołe miasteczko, zabawy animacyjne dla dzieci przygotowane przez Teatr z Lublina 

(malowanie buziek, pokazy i nauka żonglowania, zabawy z chustą, zabawy w magicznych tunelach, 

balonowe cudo). Ze wszystkich tych atrakcji w dniu 17 lipca, kiedy to odbywał się festyn pt "Niedziela 

w Terespolu " dzieci mogły korzystad bezpłatnie dzięki wsparciu Grupy Zadao OPP Nr 12. 

W sierpniu natomiast do Terespola została zaproszona grupa aktorów i artystów cyrkowych do 

odegrania sztuki dla najmłodszych "Gdzie jest Pinokio", oraz przeprowadzenie 2-dniowych 

warsztatów teatralnych. Wydarzenie to było bardzo miło przyjęte przez najmłodsze pociechy kilku 

okolicznych gmin.  

Innym bardzo ważnym wydarzeniem była 3-dniowa wycieczka w Góry Świętokrzyskie z pełnym 

pakietem dostępu do atrakcji, wyżywienie, noclegi jako forma atrakcyjnego wypoczynku 

wakacyjnego. 40 osobowa grupa dzieci z powiatu bialskiego (dzieci m.in. z miejscowości Jabłoo, 

Wisznice, Rokitno, Małaszewicze, Koroszczyn, Terespol, Łobaczew i Neple) mogła korzystad z tej 



formy letniego wypoczynku dzięki wsparciu Fundacji Dzieciom "Zdążyd z pomocą" Grupy Zadao OPP 

Nr 12. 

Opiekunowie-nauczyciele swój wolny czas poświęcili na wzorową nieodpłatną opiekę nad 

podopiecznymi.  

Ponadto w grudniu odbyło się kilka spotkao z 6 osobową grupą w celu utworzenia grupy kolędniczej. 

Było to bardzo kształcące przedsięwzięcie dla młodych ludzi. Odpowiednia determinacja uczestników 

i chęd pokazania siebie z tej dobrej strony została zakooczona sukcesem. 

Dzieci zaprezentowały widowisko obrzędowe "Krakowskie Wesele" w kilkudziesięciu domach 

prywatnych jak też podczas różnych uroczystości związanych z okresem Bożego Narodzenia. 

Publiczne wystąpienia wzmocniły pewnośd siebie tych dzieci, pokazały możliwośd wzajemnego 

wspierania się, oraz stworzyły też bardzo potrzebną tym dzieciom szansę wypracowania drobnego 

wynagrodzenia za swoją pracę. 

Zrealizowane projekty miękkie to nie wszystko. Udało się bowiem dla dwojga dzieci zakupid i 

podarowad komputery.  

Kolejne działania już są zaplanowane na rok następny. 
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