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Sprawozdanie merytoryczne za rok 2021 

 

  

 
ZADANIA/PROJEKTY/PRODUKTY 

1. Tytuł: Europejski korpus Solidarności (EKS) 

Termin: cały rok 
Grupa docelowa: 

młodzi wolontariusze z różnych krajów, osoby na rzecz których 

pracują 
oraz polscy wolontariusze 

Koordynacja pobytu wolontariuszy w 4 organizacjach i instytucjach na terenie 

Krakowa. W projektach uczestniczyło 33 wolontariuszy i wolontariuszek. Ich 
pobyty trwały między 6 a 10 miesięcy. 

Realizacja poszczególnych projektów EKS zależała od sytuacji epidemicznej w 

Europie, a ta nie sprzyjała zaangażowaniu młodych ludzi w wyjazdy 
wolontariackie. Wolontariusze częściowo przerywali udział w projekcie lub 

rezygnowali. Nowe osoby, które udawało się pozyskać, przyjeżdżały na krótsze 
okresy. 

2. Tytuł: Zagraniczne mobilności zawodowe dla uczniów szkół 

specjalnych 

Termin: cały rok 
Grupa docelowa: uczniowie szkół specjalnych uczący się 

zawodu, posiadający orzeczenie o niepełnosprawności 

W roku 2021 kontynuowaliśmy realizację dwóch projektów, jeden z programu 

ERASMUS+, drugi ze środków POWER. Poszczególne mobilności były 

realizowane na przemian z obu projektów, co wynika z przełożenia części działań 
z roku 2020 wynikającego z ograniczeń związanych z Covid-19. Z zaplanowanych 

w sumie 12 zagranicznych mobilności zawodowych udało się zrealizować 3. 
Realizacja kolejnych praktyk została przełożona na rok 2022. 

Oba projekty są kontynuacją cyklu zagranicznych praktyk zawodowych dla 

uczniów szkół specjalnych. Oprócz szkół krakowskich i z Bochni, z którymi 
realizowane były poprzednie edycje, do konsorcjum dołączył Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy dla osób niewidomych i słabowidzących z Chorzowa. Po 
raz pierwszy młodzież, oprócz Niemiec, wyjedzie także do Grecji, gdzie 

realizowane będą praktyki dla kucharzy i pracowników obsługi hotelowej.  
Realizacja zagranicznych mobilności zawodowych będzie zależała od sytuacji 

epidemicznej w Europie. 
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3. Tytuł: Centrum Integracji Społecznej w Tychach 
Termin: 1.01.2021-31.12.2021 

Grupa docelowa: osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo 

Kontynuacja zadania finansowanego ze środków Gminy Tychy, Powiatowego 
Urzędu Pracy w Tychach.  

Prowadzone były zajęcia aktywizacji społecznej i zawodowej dla 35 
beneficjentów skierowanych przez MOPS i PUP. 

 

4. Tytuł: POPŻ 

Termin: 1.01.2021 – 31.07.2021 
Grupa docelowa: najubożsi mieszkańcy Tychów 

Program polegał na wydawaniu bezpłatnej żywności dla najbardziej 

potrzebujących mieszkańców Miasta Tychy. Wsparciem objętych było 1300 osób 
skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydanych zostało 71 480 kg 

żywności o wartości 352 132 złote (21 rodzajów produktów). Uczestnicy projektu 
objęci byli również wsparciem szkoleniowym – warsztaty dotyczące planowania 

budżetu domowego, zdrowego i zbilansowanego odżywiania, etc. Projekt 
finansowany był ze środków Urzędu Miasta w Tychach. Żywność przekazywana 

była na mocy porozumienia zawartego ze Śląskim Bankiem Żywności w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w latach 2014-20. 

5. Tytuł: Razem dla seniorów - nowe usługi społeczne dla Seniorów 
(RPO1) 

Termin: cały rok 
Grupa docelowa: niesamodzielne osoby w wieku 60+ 

Wsparciem objętych były  120 osoby. Zrealizowano 14 109  godzin usług 
opiekuńczych i asystenckich. W ramach projektu funkcjonuje w Tychach Klub 

Seniora.  
Projekt realizowany jest na terenie miasta Tychy, Bierunia, Lędzin, Chełmu 

Śląskiego, Bojszów, Imielina, Kobióra. 

Projekt finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego. 

6. Tytuł: Razem dla seniorów - nowe usługi społeczne dla Seniorów 

(RPO2) 
Termin: cały rok 

Grupa docelowa: niesamodzielne osoby w wieku 60+ 

Wsparciem objęte było  57  osób. Zrealizowano 5750  godzin usług 

asystenckich. W ramach projektu funkcjonuje w Tychach Klub Seniora (ul. 
Budowlanych 19). Projekt realizowany jest na terenie miasta Tychy. Projekt 

finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego. 

7. Tytuł: Tyskie Centrum Wolontariatu 
Termin: cały rok 

Grupa docelowa: mieszkańcy Tychów 
 

Kontynuowało działalność Centrum Wolontariatu w Tychach. Zarejestrowano 
206 wolontariuszy, umowy wolontariackie podpisało 188 osób, które pracowały 

w 10 organizacjach i instytucjach. Koncentrowano się na zadaniach związanych 
ze wspieraniem osób znajdujących w izolacji i kwarantannie covid. Zadanie 

finansowane ze środków Urzędu Miasta Tychy. 

8. Tytuł: Bez przeszkód 

Termin: cały rok 
Grupa docelowa: osoby niepełnosprawne w tym osoby 

niewidome i niedowidzące  

Zrekrutowano 16 uczestników projektu w tym 5 osób niewidomych. W XI.2021 

rozpoczęto realizację zajęć obejmujących 3 ścieżki wsparcia: 
1) CIS – 1 osoba 

2) Aktywizacja społeczna, szkolenia zawodowe, staże – 8 osób 

3) Klub Integracji Społecznej – zajęcia aktywizacji społecznej – 7 osób 
Fundacja uzyskała wpis do ewidencji wojewody śląskiego podmiotów 

prowadzących Kluby Integracji Społecznej. 
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9. Tytuł: Asystent osoby z niepełnosprawnościami AOON 2021 
Termin: cały rok 

Grupa docelowa: osoby do 16 r. życia i dorosłe z orzeczeniem o 
niepełnosprawności z terenu 10 powiatów województwa śląskiego 

i małopolskiego 

Projekt polegał na świadczeniu usług asystenckich w ilości 46 200 godzin 
adekwatnych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, mających na celu 

pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu 
społecznym. Usługi asystenckie realizowane były w miejscu zamieszkania 

uczestników projektu oraz w trakcie asystowania w wyjściach i dojazdach w 
miejsca wskazane przez uczestników projektu (np. placówki służby zdrowia, 

placówki oświatowe, urzędy, placówki kultury, itp), dla 207 osób w tym: 

- 53 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności  

oraz 

- 154 osób dorosłych niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o 

znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności z terenu 10 powiatów: 
ŚLĄSKIE: 

1. Powiat m. Tychy,  
2. powiat bieruńsko-lędziński,  

3. powiat mikołowski,  
4. Powiat m. Mysłowice,  

5. powiat pszczyński 
 

MAŁOPOLSKIE: 

1. Powiat m. Kraków 
2. powiat krakowski 

3. powiat chrzanowski 
4. powiat oświęcimski 

5. powiat wadowicki 

 
Projekt finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 

10.

/A 

Tytuł: ASYSTENT 85+ 

Termin: do 30.09.2021 
Grupa docelowa: osoby mieszkające w Krakowie w wieku 85 lat 

i więcej 

Projekt polegał na świadczeniu usług asystenckich, które mają na celu 

aktywizację społeczną, dla seniorów w wieku 85+, którzy mieszkają na terenie 
miasta Krakowa, w ilości 3000 godzin. 

10.

/B 

Tytuł: ASYSTENT 85+ 

Termin: od 01.10.2021 do 31.12.2021 
Grupa docelowa: osoby mieszkające w Krakowie w wieku 85 lat 

i więcej 

Kontynuacja projektu. Okres realizacji do 01.09.2023, w 3 etapach. Projekt 

polegał na świadczeniu usług asystenckich, które mają na celu aktywizację 
społeczną, dla seniorów w wieku 85+, którzy mieszkają na terenie miasta 

Krakowa. 
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11. Tytuł: Centrum Wielokulturowe 
Termin: od 1.03.2021 r. do 31.12.2021 r. 

Grupa docelowa: Cudzoziemcy mieszkający w Krakowie 

Projekt polega na utworzeniu Centrum Wielokulturowego w ramach którego 
działa Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców, gdzie 4 dni w tyg. przez 10 

godzin dziennie udzielamy porad w co najmniej 4 językach (polski, angielski, 
ukraiński i rosyjski) oraz porad prawnych. W ramach Centrum realizujemy szereg 

działań aktywizujących Cudzoziemców, integrujących ich ze społecznością 
lokalną oraz przedstawiających kulturę różnych krajów. 

Bezpośrednim i trwałym rezultatem realizacji projektu było powstanie w 

Krakowie od 1 marca 2021 r.  Centrum Wielokulturowego w ramach którego 
działa Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców.  

 
Punkt Informacyjny działał od wtorku do piątku (a od września od poniedziałku 

do piątku) w godz. 9:00 do 19:00 i udzielał informacji w j. polskim, ukraińskim, 

rosyjskim i angielskim. Dodatkowo odbywały się dyżury konsultantek w ostatni 
tydzień miesiąca w sobotę i niedzielę w godzinach od 9:00-14:00. Konsultantki 

udzielały informacji telefonicznie, drogą mailową, osobiście, a także podczas 
dodatkowych dyżurów w innych lokalizacjach. 

Punkt zrealizował w okresie od 1. marca do 31. grudnia 2047 godzin usług w 
tym 1932 godzin usług w tygodniu oraz 115 godzin usług w weekendy. Wliczając 

pomoc prawną obsłużono w Punkcie Informacyjnym dla Obcokrajowców 2 048 

osób. 
Ponadto W okresie od marca do grudnia CW zorganizowało 110 wydarzeń w 

formule online i na żywo w tym 20 spacerów (w językach: polskim, ukraińskim, 
rosyjskim, białoruskim, angielskim i hiszpańskim), 19 LIVEów, 7 warsztatów 

kulinarnych i śniadań wielokulturowych, 11 spotkań dla wolontariuszy, 10 

spotkań sieciujących dla organizacji, 3 spotkania dla kobiet i 3 gry miejskie, a 
także 2 pikniki wielokulturowe, projekcje filmów, koncerty, szkolenia i lekcje 

historii, w których wzięło udział ok. 1000 osób, nie licząc uczestników pikników, 
projekcji filmów organizowanych na otwartej, ogólnodostępnej miejskiej 

przestrzeni.  
Centrum rozpoczęło swoją działalność w okresie pandemicznym więc duża część 

aktywności odbywała się online także całościowa liczba odbiorców według 

statystyk FB, to niemal 23 000 osób.  
 

 
 

12. Tytuł: Międzypokoleniowy konkurs tańca amatorskiego w 
Tychach 

Termin: 12.04.2021-31.12.2021 
Grupa docelowa: seniorzy 60+ 

W ramach projektu zrealizowano cykl 82 godzin warsztatów tanecznych dla 
seniorów, w którym wzięło udział 54 uczestników oraz przeprowadzony został 

międzypokoleniowy konkurs tańca amatorskiego (150 uczestników). Projekt 
finansowany przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach. 
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13. Tytuł: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – usługi 
realizowane dla MOPS Tychy 

Termin: 21.08.2021-19.12.2021 
Grupa docelowa: osoby niepełnosprawne 

W ramach projektu zrealizowano 8836 godzin usług asystenta osobistego dla 
osób niepełnosprawnych z terenu miasta Tychy. Wsparciem objęto 54 osoby. 

Projekt realizowany na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Tychach w ramach programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – 

edycja 2021”,  finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. 
 

14. Tytuł: Festiwal Wielokulturowy 
Termin: 01.09.2021-30.11.2021 

Grupa docelowa: Cudzoziemcy mieszkający w Krakowie 

Festiwal Wielokulturowy w 2021 roku odbył się pod hasłem Nowi Krakowianie – 
określenie to, odnosi się do nowych obywateli Krakowa, którzy przybywając z 

najdalszych zakątków świata, zdecydowali się wybrać Kraków jako miejsce 
swojego zamieszkania, pracy bądź edukacji. Jest to wydarzenie integracyjno – 

kulturalne. W ramach tegorocznej edycji odbyło się 41 wydarzeń, pośród których 
odnaleźć można było: spotkania, prelekcje, warsztaty prawne, integracyjno-

adaptacyjne, kulinarne, językowe, muzyczne i taneczne, spacery tematyczne, 

koncerty muzyczne, dyskusje panelowe, konkursy oraz akcje społeczne 
animujące i poszerzające przestrzeń współpracy, otwartości i dialogu.   

 

15. Tytuł: Działalność gospodarcza 
Termin: cały rok 

Grupa docelowa: wszyscy odbiorcy działań statutowych fundacji 

Od kilku lat współpracujemy z FAIRBUND e.V. z Lipska przy organizacji 2-
tygodniowych praktyk dla osób uczących się w zawodzie nauczyciel przedszkolny 

i opiekun osób niepełnosprawnych. Uczestnicy rekrutowani są w szkole 

Niemieckiego Czerwonego Krzyża i Środkowoniemieckiej Szkole Zawodowej 
Joannitów w Lipsku. Realizują swoje praktyki w krakowskich szkołach, 

przedszkolach, klubach młodzieżowych i placówkach dla osób 
niepełnosprawnych. Również w tej pozycji zostało ujęte zadanie związane z 

wysyłaniem wolontariuszy z polski na wolontariat europejski a także usługi 

opiekuńcze realizowane dla MOPS Lędziny, treningi pamięci, zajęcia 
rehabilitacyjne dla seniorów z PCPR Lędziny, komercyjne usługi opiekuńcze, 

imprezy taneczne dla seniorów. 

 
 

 


