Fundacja „Przywołaj Uśmiech”

Fundacja „Przywołaj Uśmiech” powstała w 2004 r. Na terenie Zatora i okolic prężnie działa od 2011
roku, obecnie siedzibę ma w Łowiczkach. Swoją opieką obejmuje około 50 osób niepełnosprawnych,
głównie dzieci. Jest jedyną na terenie gminy Zator placówką posiadającą status organizacji pożytku
publicznego.
Fundacja została powołana w celu prowadzenia działań w zakresie dobroczynności, polegających na
pomocy osobom niepełnosprawnym oraz pochodzącym z rodzin ubogich. Placówka ta wspiera
wszechstronny rozwój dzieci, prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą, a także rehabilitacyjną.

Misja Fundacji:
Podstawową misją fundacji jest niesienie pomocy tym wszystkim, którzy jej najbardziej potrzebują,
a w szczególności osobom niepełnosprawnym, chorym, zwłaszcza dzieciom. Bezpośrednim celem
fundacji jest pomoc zdrowotna jej podopiecznym, a także wspieranie ich rodzin.

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”:
Poprzez wszelkie działania mające na celu poprawę stanu zdrowia swoich podopiecznych, fundacja
stara się przywoływać uśmiechy na ich twarzach, daje im nadzieję na lepsze jutro i szansę na poprawę
jakości ich życia. Podejmuje realne czynności, mające na celu wsparcie osób potrzebujących.
Dzięki działaniom fundacji jej podopieczni mogą korzystać m.in. z następujących zajęć: logopedii,
rehabilitacji ruchowej, terapii SI, zajęć na basenie, zajęć z pedagogiem i psychologiem oraz
hipoterapii.

Ważniejsze dokonania i zrealizowane projekty:
Realizowane przez fundację projekty mają na celu zwiększenie samodzielności dzieci i młodzieży,
ograniczenie postępujących zmian chorobowych i poprawę kondycji psychofizycznej jej
podopiecznych. Fundacja stwarza im więc możliwości wzięcia udziału w inicjatywach, które
przyczyniają się do poprawy ich stanu zdrowia, a w których niejednokrotnie nie mogliby uczestniczyć
m.in. ze względu na brak środków finansowych.
2012 rok – projekt „Okruchy? Nie, my chcemy więcej”,
2012 rok – otwarcie Niepublicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym „Szczęśliwy Karpik”,
nagroda za najlepszą inicjatywę w konkursie „Kalejdoskop Inicjatyw”,
2014 rok – projekt „Dla ciała i dla ducha”
2014 rok – projekt „Przystanek człowiek”,
2015-2017 rok – projekt „Promyk nadziei”,
2016 rok – projekt „Szansa na moje sprawne jutro. Zajęcia terapeutyczne dla niemowląt i dzieci do 2
roku życia” .

W ramach projektów prowadzone były m.in.: rehabilitacja ruchowa, zajęcia na basenie, terapia SI,
terapia pedagogiczna i psychologiczna, zajęcia logopedyczne, muzykoterapia, hipoterapia.

Niepubliczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym
W 2012 r. Fundacja otworzyła Niepubliczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym „Szczęśliwy
Karpik”, które obecnie pod swoją opieką ma ponad 30 dzieci, w tym 8 dzieci niepełnosprawnych. Jest
to jedyne na terenie zatorszczyzny przedszkole integracyjne.
Celem istnienia przedszkola „Szczęśliwy Karpik” jest integracja dzieci zdrowych i niepełnosprawnych,
wsparcie rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez wielokierunkowe działania
dydaktyczne i wychowawcze. Przedszkole zapewnia warunki sprzyjające rozwijaniu zdolności
i zainteresowań dzieci. Ponadto organizuje zajęcia z języka angielskiego dla wszystkich dzieci
uczęszczających do przedszkola. Przygotowuje je do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.
Integracyjny charakter przedszkola „Szczęśliwy Karpik” i zajęć w nim prowadzonych daje szansę
rozwoju zarówno dzieciom niepełnosprawnym jak i pełnosprawnym, uczy tolerancji i wzajemnego
szacunku.
W ramach prowadzonego przez przedszkole oddziału integracyjnego dzieci mogą zostać objęte
programem kształcenia specjalnego, wczesnego wspomagania rozwoju oraz pomocy psychologicznopedagogicznej. W zależności od specjalnych potrzeb każdego dziecka przedszkole zapewnia
indywidualną rehabilitację ruchową, terapię logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną, integrację
sensoryczną oaz konsultacje z fizjoterapeutą.

Z życia Fundacji:
Fundacja organizuje wycieczki dla dzieci i wyjazdy integracyjne. Do tej pory, dzięki jej inicjatywom,
dzieci odwiedziły m.in. Zatorland, wyruszyły do Zawoi, odwiedziły Ogród Doświadczeń w Krakowie,
Filharmonię krakowską, Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, Muzeum Inżynierii w Krakowie,
Muzeum Koziołka Matołka w Pacanowie, gospodarstwo agroturystyczne „Rogate Ranczo”.
Fundacja podejmuje różnorodne inicjatywy, dzięki którym może wspierać potrzebujących:
- przeprowadza zbiórki żywności, które pozwalają rozdysponować żywność wśród najbardziej
potrzebujących rodzin z terenu zatorszczyny, Fundacja współpracuje z Bankiem Żywności w Krakowie,
- prowadzi indywidualne poradnictwo dla rodzin osób niepełnosprawnych,
- organizuje bale karnawałowe i andrzejkowe,
- corocznie w Fundacji odbywa się Święto Pieczonego Ziemniaka połączone z piknikiem rodzinnym,
- 04.10.2015 r. odbył się Mecz Charytatywny o Puchar Burmistrza Zatora i Dyrektora TVP Kraków na
rzecz dzieci niepełnosprawnych z Fundacji „Przywołaj Uśmiech”,
- Fundacja uhonorowała swoich Dobroczyńców Certyfikatami Dobroczynności, w tym roku specjalny
Certyfikat trafił do Firmy WAKO, został złożony na ręce Pana Jana Wasilewski i Pana Zbigniewa
Kowalika,

- 23.01.2016 r. Fundacja zorganizowała I Noworoczny Wieczorek Charytatywny podczas którego
wystąpili podopieczni Fundacji w przedstawieniu „Hej kolęda, kolęda...”, odbył się także Noworoczny
Koncert Charytatywny w wykonaniu Moniki Hodur, Szymona Wielgosza i Olgi Możdżeń, a także pokaz
tańca w wykonaniu Klaudii Goczał i Jakuba Zielezińskiego.
Działania podejmowane przez Fundację są możliwe także dzięki finansowemu, rzeczowemu, a przede
wszystkim duchowemu wsparciu ludzi dobrej woli - Darczyńców i Przyjaciół Fundacji.

Fundacja zaprasza do odwiedzenia swojej placówki w Łowiczkach!
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