POMAGAMY
RAZEM
Fundacja Oświatowo-Kulturalna
UCZEŃ XXI WIEKU prowadzi działalność od
roku 2013. Koncentruje się na pomocy dzieciom
w nauce oraz w efektywnym zagospodarowaniu
ich czasu wolnego. Fundacja organizuje dla
dzieci przede wszystkim zajęcia przedmiotowe i
językowe.

Fundacja OświatowoKulturalna
UCZEŃ XXI WIEKU
ul. Polna 15
05-075 Warszawa Wesoła
www.uczen21wieku.org

Od 2016 roku Fundacja we współpracy z
Kuratorium Wydziału dla Nieletnich z Sądu
Praga Południe objęła pomocą grupę dzieci z
rodzin niewydolnych finansowo i wychowawczo.
W grudniu 2016 z zajęć bezpłatnych lub
częściowo zwolnionych z opłat korzystało
21 uczniów.
Wówczas też rozpoczęła się współpraca między
firmą FORAS a Fundacją UCZEŃ XXI WIEKU.
Dalej przedstawione zostaną jej dotychczasowe
efekty i plany na przyszłość.

FORAS
ul. Nizinna 10
05-077 Warszawa Wesoła
www.foras.com.pl

wpłata od FORAS
3 000 zł
Fundacji przyznano Mały Grant na
zorganizowanie bezpłatnej imprezy
mikołajkowej dla niemal 90 dzieci
wraz z opiekunami.
Warsztatom artystycznym
towarzyszyło wyczekiwane przez
najmłodszych spotkanie z Mikołajem
oraz prezenty!

Dzięki tej kwocie Fundacja mogła
częściowo pokryć wymagany wkład
własny w przyznanym Małym Grancie,
a także sfinansować koszt zajęć
przedmiotowych.

wpłata od FORAS
4 000 zł

Kolejna kwota pozwoliła na udział Fundacji w trzyletnim
projekcie Lokalnego Systemu Wsparcia Dzielnicy Wesoła w
konsorcjum czterech organizacji, gdzie wymagany był od
Fundacji wkład własny roczny rzeczowy w kwocie 3629.67 zł,
(pokryty z otrzymanej wpłaty) i osobowy w kwocie 3020,00 zł
(pokryty przez nauczycieli i pracowników Fundacji, którzy
zrzekli się części swoich wynagrodzeń).
Projekt skierowany jest do dzieci z rodzin zagrożonych
niewydolnością finansową, z problemami wychowawczymi.
Docelowa ilość beneficjentów w projekcie miała wynosić
50 dzieci, na chwilę obecną jest ich ponad 70.
Działania projektu mają charakter edukacyjny (przede
wszystkim zajęcia pozaszkolne), profilaktyczny, opiekuńczowychowawczy, korekcyjny i socjalny, a ich głównym celem jest
wspomaganie uczniów w polepszeniu wyników w nauczaniu,
podniesieniu frekwencji w szkole, nabywaniu kompetencji
społecznych.
Dzieci korzystają w Fundacji z bezpłatnych zajęć z języka
angielskiego, nauki gry w szachy, gry planszowe, z warsztatów
plastyczno-technicznych.
Możliwość udziału w projekcie pozwoliła doposażyć Fundację
w pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego, materiały
do gry w szachy i gier planszowych oraz materiały na zajęcia
plastyczno-techniczne; zakupiono też laptop, drukarkę,
odkurzacz, sprzęt nagłaśniający.

wpłata od FORAS
4 000 zł (c.d.)

Między innymi dzięki pomocy finansowej mogliśmy po raz
kolejny zorganizować dzieciom wymarzoną imprezę
mikołajkową, będącą równocześnie oficjalną inauguracją
projektu, w której uczestniczyli również przedstawiciele władz
dzielnicy Wesoła.
Łączna ilość uczestników przekroczyła 180 osób –
w tym 120 dzieci.
Poczęstunek, liczne konkursy z nagrodami, loteria fantowa,
a przede wszystkim wizyta Św. Mikołaja – wywołały uśmiech
na twarzach dzieci.

Fundacja chce wywiązać się z obowiązku
nałożonego przez wejście w trzyletni projekt
LSW, z którego korzysta tak wiele dzieci i
planuje przeznaczyć tę kwotę na realizację
następujących celów:
• utrzymanie zmniejszonych opłat za
uczestnictwo w zajęciach dla uczniów
potrzebujących wsparcia;
• zapewnienie artykułów spożywczych i
napojów dostępnych dla wszystkich dzieci
podczas zajęć fundacyjnych
(często dzieci przychodzą głodne);
• doposażenie pracowni języka francuskiego i
niemieckiego;
• zakupienie laptopa i potrzebnego
oprogramowania.

wpłata od FORAS
4 000 zł
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Fundacja Oświatowo-Kulturalna
UCZEŃ XXI WIEKU
oraz firma FORAS
wspólnie dziękują za okazane serce i pomoc
finansową, a także rzeczową.
Inwestycja w edukację dzieci
jest inwestycją w naszą wspólną przyszłość!
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