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Projekt kampanii Pomagaj Niezłomnym „Za Życiem” jest autorskim
przedsięwzięciem Wspólnoty „Zdążyć z Pomocą”, która łączy działalność
statutową dwóch Fundacji:

Fundacji Sedeka

I.

Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA KAMPANII POMAGAJ
NIEZŁOMNYM „ZA ŻYCIEM”
1. Kierownictwo Wspólnoty: sprawuje jednoosobowo prezydent
Wspólnoty - Beata Tyszkiewicz
2. Charakter Wspólnoty: apolityczny z poszanowaniem poglądów
innych organizacji i osób prawnie działających w Polsce
3. Typ projektu: projekt strategiczny
4. Nazwa pełna projektu: Pomagaj Niezłomnym „Za Życiem”
5. Osoba zarządzająca, uprawniona do podpisywania umowy:
prezes Zarządu Fundacji, Stanisław Kowalski
6. Podstawa prawna działalności Wspólnoty:
a. Statuty Fundacji Wspólnoty
b. Umowa o partnerstwie i wzajemnej współpracy z dnia
9 listopada 2009 r. z późn. zm.
c. Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r.
7. Współpartnerami w realizacji projektu kampanii Pomagaj
Niezłomnym „Za Życiem” są:
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a. Fundacja Sedeka, zrzeszająca w formie Grup OPP (Organizacje
Pożytku Publicznego) osoby, rodziny, firmy i organizacje
zwanymi dalej Niezłomnymi lub Tytanami Niezłomności
b. Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, zrzeszająca ponad
31 tys. dzieci chorych i niepełnosprawnych z całego kraju (dane
na początek 2017 roku), zwanymi dalej Małymi Niezłomnymi
lub Małymi Tytanami Niezłomności.
8. Główny cel Wspólnoty:
Organizowanie i niesienie pomocy we wszelkich sytuacjach
wymagających pomocy, szczególnie zagrożonemu życiu człowieka,
który ma tworzyć moralnie zdrową rodzinę, zabiegać o rozwój
cywilizacyjny i duchowy społeczeństwa oraz dążyć do wzrostu
potęgi państwa i jego obronności. W swej działalności Wspólnota
dokłada starań do stałej poprawy sytuacji rodzin z osobami
niepełnosprawnymi, zgodnie z Konwencją z Nowego Jorku z dnia
13 grudnia 2006 roku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1169).

II.

CHARAKTERYSTYKA WSPÓŁPARTNERÓW W KAMPANII
POMAGAJ NIEZŁOMNYM „ZA ŻYCIEM”

Współpartner 1

Współpartner 2

Fundacja Sedeka

Fundacja Dzieciom
„Zdążyć z Pomocą”

KRS

0000338389

0000037904

Adres siedziby

00-131 Warszawa,
ul. Grzybowska 4 lok. 132

01-685 Warszawa,
ul. Łomiańska 5

Numer NIP

527-26-12-458

118-142-83-85
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Telefon

22 486 96 42

22 833 88 88

Numer infolinii
dla
Podopiecznych

tymczasowo brak

22 486 96 99

Faks

brak

22 833 31 00

E-mail

fundacja@sedeka.pl

fundacja@dzieciom.pl

Strona
internetowa

www.sedeka.pl

www.dzieciom.pl

Minister
właściwy

Minister Obrony
Narodowej

Minister Zdrowia

Alior Bank SA

Alior Bank SA

73 1060 0076 0000 3310
0022 1923

92 1060 0076 0000 3210
0019 6507

Fundacja nie pobiera
żadnej prowizji, pomaga
każdej osobie w każdym
wieku i sytuacji.

Fundacja nie pobiera
żadnej prowizji, pomaga
dzieciom chorym
i niepełnosprawnych
z całego kraju.

Nr rachunku
bankowego

Zakup wydawnictw Wspólnoty w BREMO: www.bremo.pl
Dla uczestników kampanii Pomagaj Niezłomnym „Za Życiem” są
bezpłatne pamiątkowe egzemplarze wydawnictw: Arkana ducha
i materii oraz Afirmacja miłości i radości życia ze spersonalizowanymi
dedykacjami.

III.

OPIS KAMPANII POMAGAJ NIEZŁOMNYM „ZA ŻYCIEM”
1. Opis celu projektu.
Kampania ma pomóc zgromadzić środki finansowe:
a. Małym Tytanom Niezłomności – chorym i niepełnosprawnym
dzieciom na ich osobowe subkonta
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b. Tytanom Niezłomności – osobom, rodzinom, firmom,
organizacjom na ich indywidualne subkonta
2. Poszczególne etapy tworzenia i realizacji projektów
szczegółowych.
a. Kampania Pomagaj Niezłomnym „Za Życiem” ma na celu
zainspirowanie do wspierania tych, którzy są zmuszeni pokonać
nadzwyczajne trudności w drodze do sukcesu, odzyskania
zdrowia i życiowej sprawności. Poprzez tę akcję włączamy się
w budowę systemu wsparcia dziecka, rodziny, firmy oraz
organizacji prospołecznych.
b. Kampania ma charakter strategiczny, długofalowy i składać się
będzie z projektów szczegółowych. Pierwszym projektem
szczegółowym będzie zorganizowanie Dnia Matki pod hasłem
„Matki Niezłomne”, podczas którego uhonorujemy kobiety
poświęcające swoje życie opiece nad niepełnosprawnymi
i chorymi dziećmi, a także matki wielodzietne. Chcemy poprzez
tę inicjatywę promować wartości rodzinne. Podczas
wydarzenia wyróżnimy także tytułem Kreatora Niezłomności
osoby, firmy i organizacje, które wesprą kampanię.
c. Cele projektów szczegółowych będą określane na podstawie
najpilniejszych potrzeb i zadań Fundacji. Po przeprowadzeniu
weryfikacji zostaną wskazane priorytetowe potrzeby.
Następnie rozpocznie się etap poszukiwania darczyńców oraz
sponsorów. Cele szczegółowe będą realizowane dzięki
darczyńcom, którzy wpłacą dowolną kwotę na konto darów
Fundacji Sedeka: 73 1060 0076 0000 3310 0022 1923.
d. Po zebraniu odpowiedniej kwoty rozpocznie się realizacja
projektu szczegółowego. Dany projekt kończy się prezentacją
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przebiegu akcji, jej wyników oraz wyróżnieniem darczyńców
(Kreatorów Tytanów Niezłomności).
e. Następnie rozpoczyna się realizacja kolejnego projektu
szczegółowego w ramach realizacji projektu strategicznego.
Przez cały czas trwania kampanii będą realizowane działania
menedżerskie, m.in.: koordynacja kampanii oraz
poszczególnych projektów, przygotowanie materiałów
promocyjnych, przesłanie książki pamiątkowej Arkana ducha
i materii osobom i firmom wytypowanym przez Fundację,
promocja kampanii w mediach, promocja na stronie
internetowej www.sedeka.pl/niezlomni oraz na fanpage’u
Fundacji.
f. Szefem przedsięwzięć menedżerskich jest Agnieszka
Olszewska, tel. 600 315 110, e-mail: a.olszewska@dzieciom.pl.
Rzecznikiem prasowym jest Monika Sadowa, tel. 882 174 171,
e-mail: m.sadowa@dzieciom.pl.
3. Opis odbiorców projektu, którymi są:
a. Tytani Niezłomności – osoby, rodziny, firmy i organizacje
zrzeszone w ramach Grup OPP (Organizacji Pożytku
Publicznego) w Fundacji Sedeka, które realizują własne cele
prospołeczne, podejmują inicjatywy, m.in. kulturalne,
edukacyjne, sportowe, pomagając sobie i innym, oraz dążą do
największych sukcesów w tworzeniu potęgi i obronności kraju
poprzez zasługi w różnych dziedzinach życia społecznego;
b. Mali Tytani Niezłomności – ponad 31 tys. chorych
i niepełnosprawnych dzieci z całego kraju, podopiecznych
Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, które wymagają
długotrwałej rehabilitacji i kosztownego leczenia.
4. Termin realizacji projektu.
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Projekt długoterminowy. Rozpoczęcie projektu: 01.01.2017 r.
Zakończenie: w przypadku braku środków dla jego realizacji.
5. Etapy realizacji projektu.
I etap – Zdefiniowanie celu kampanii (Projekt szczegółowy nr 1:
„Matki Niezłomne” i inne).
II etap – Zakres menedżerski: koordynacja, promocja kampanii.
III etap – Wskazanie potrzebujących wsparcia.
IV etap – Poszukiwanie i pozyskiwanie sponsorów i darczyńców.
V etap – Udzielanie pomocy beneficjentom.
VI etap – Organizowanie imprez, konferencji i innych spotkań
w celu prezentacji zasług ofiarodawców i sponsorów kampanii.
Schemat realizacji projektu zawiera Rys. 1.

Schemat realizacji projektu strategicznego kampanii Pomagaj Niezłomnym
„Za Życiem”
Rys. 1
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6. Wykaz tematyczny postulowanych przedsięwzięć pożytku
publicznego w ramach realizacji projektu strategicznego kampanii
Pomagaj Niezłomnym „Za Życiem”, zawiera Tabela Nr 3.
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Zadania tematyczne pożytku publicznego do Projektu kampanii Pomagaj
Niezłomnym „Za Życiem” realizowanych przez Grupy OPP w Fundacji
Sedeka
Tabela Nr 3
1. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
72, 20, Z, Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk
społecznych i humanistycznych
85, 60, Z, Działalność wspomagająca edukację
86, 21, Z, Praktyka lekarska ogólna
86, 90, A, Działalność fizjoterapeutyczna
93, 19, Z, Pozostała działalność związana ze sportem
94, 99, Z, Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowanych
94, 99, Z, Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego
94, 99, Z, Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
94, 99, Z, Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych
94, 99, Z, Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej
i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
88, 99, Z, Działalność charytatywna
88, 99, Z, Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana
88, 10, Z, Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
87, 90, Z, Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
86, 90, E, Ochrona i promocja zdrowia
85, 59, B, Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
84, 22, Z, Obronność państwa i działalność sił zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej
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70, 22, Z, Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości
78, 10, Z, Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób
pozostających bez pracy i zagrożonych zwalnianiem z pracy
2. Działalność odpłatna pożytku publicznego
86, 22, Z, Praktyka lekarska specjalistyczna
86, 90, E, Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana
87, 90, Z, Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
88, 99, Z, Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana
94, 99, Z, Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowanej
94, 99, Z, Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
85, 60, Z, Działalność wspomagająca edukację
85, 59, B, Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
86, 90, A, Działalność fizjoterapeutyczna
86, 21, Z, Praktyka lekarska ogólna
7. Zadania priorytetowe, jako projekty szczegółowe, będą dotyczyć
następujących zagadnień:
a. Tworzenie opieki neonatologiczno-pediatrycznej na rzecz dzieci,
u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo
nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały
w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu.
b. Wczesna rehabilitacja dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie
i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą
życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie
porodu.
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c. Praca ośrodków własnych rehabilitacyjno-opiekuńczych ze
szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju
dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia
niepełnosprawnością.
d. Wsparcie osób niepełnosprawnych, które opuściły warsztaty terapii
zajęciowej, w celu podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
e. Wspieranie aktywizacji zawodowej opiekunów osób
niepełnosprawnych.
f. Wzmocnienie profilaktycznego aspektu zadań asystenta rodziny.
g. Utworzenie bazy danych i portalu o formach wsparcia dla rodziny,
osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Wysublimowane problemy zdrowotne osób niepełnosprawnych
przedstawia Tabela Nr 4.
Cele zdrowotne osób niepełnosprawnych
Tabela Nr 4
Celami poprawy zdrowia w realizacji projektu kampanii Pomagaj
Niezłomnym „Za Życiem” jest pomoc w umożliwieniu rzeczywistej i pełnej
integracji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie
psychologiczne, społeczne, funkcjonale i ekonomiczne ich rodzin, poprzez:
1. Pomoc w zapewnieniu dostępu do wszechstronnej opieki nad
kobietą w okresie ciąży (w tym powikłanej), porodu i połogu.
2. Pomoc w rozwoju wsparcia środowiskowego dla matek
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
3. Pomoc w zagwarantowaniu wsparcia rodzin i dzieci z wadą letalną.
4. Pomoc w zapewnieniu interdyscyplinarnego wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie
specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny.
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5. Pomoc w utworzeniu ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjnoopiekuńczych.
6. Pomoc w podniesieniu jakości i dostępności świadczeń opieki
zdrowotnej oraz zwiększenie efektywności i dostępności do
rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu,
powstałych w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu.
7. Wsparcie członków rodzin w opiece nad osobą niepełnosprawną
poprzez możliwość uzyskania pomocy w formie opieki społecznej.
8. Wsparcie rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych
w realizacji codziennych obowiązków domowych.
9. Pomoc w zabezpieczeniu potrzeb mieszkaniowych rodzin
wychowujących dzieci niepełnosprawne.
10. Pomoc w tworzeniu i rozwoju mieszkalnictwa chronionego oraz
wspomaganego na rzecz osób niepełnosprawnych.
11. Wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez rozwój sieci
samorządowych placówek działających na rzecz osiągania przez te
osoby samodzielności i niezależności w życiu społecznym
i zawodowym.
12. Wsparcie rodziców i opiekunów dzieci i osób niepełnosprawnych
w podejmowaniu i utrzymywaniu aktywności zawodowej.
13. Umożliwienie opiekunom osób niepełnosprawnych łączenia pracy
ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną.
14. Wsparcie opiekunów pracujących w przypadku choroby dziecka
niepełnosprawnego.
15. Pomoc w wzmocnieniu profilaktycznego aspektu zadań asystenta
rodziny.
16. Zapewnienie informacji o dostępnych formach wsparcia dla rodzin,
osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.
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17. Promowanie wartości rodzinnych w społeczności lokalnej.
18. Aktywizacja różnych organizacji pozarządowych w budowie systemu
wsparcia dziecka i rodziny.
19. Aktywizacja i wsparcie samorządów w wypełnieniu zadań własnych
na rzecz osób niepełnosprawnych.
20. Pomoc w tworzeniu prawa odpowiadającego potrzebom osób
niepełnosprawnych i ich rodzinom.
21. Pomoc w zabezpieczeniach przed popadaniem w ubóstwo rodzin
z osobą niepełnosprawną

W realizacji projektu kampanii Pomagaj Niezłomnym „Za Życiem”
wyjątkowe znaczenie posiadają rodziny osób niepełnosprawnych, gdyż
ciężar niepełnosprawności jednej osoby dotyka także pozostałych członków
rodziny. Ten ciężar niepełnosprawności jednego członka rodziny wpływa na
sytuację mieszkaniową, finansową, materialną, społeczną, a nawet
zawodową pozostałych członków rodziny.
Dlatego zachęcamy takie rodziny do zakładania własnych Grup OPP
w Fundacji Sedeka, a środki zgromadzone na własnych subkontach mogą
być, m.in. wykorzystywane na poprawę bytu materialnego, czyli
poprawienie warunków mieszkaniowych, likwidację barier
architektonicznych, turnusy wypoczynkowo-rekreacyjne, poprawianie
wykształcenia, zatrudnienie asystenta rodziny itp.

IV.

KONTROLA REALIZACJI PROJEKTU STRATEGICZNEGO KAMPANII
POMAGAJ NIEZŁOMNYM „ZA ŻYCIEM”
Realizacja projektu strategicznego kampanii Pomagaj Niezłomnym „Za
Życiem” podlega bieżącej kontroli dokonywanej przez członków Rady
Fundacji współpartnerów Wspólnoty. Obowiązuje składanie rocznych
14

sprawozdań merytorycznych i finansowych z tworzeniem rocznego
bilansu włącznie. Systematyczny wgląd w dokumentację projektu
strategicznego, a także projektów szczegółowych mają wszystkie
zainteresowane strony, uczestniczące w pozyskiwaniu przychodów
i prowadzonych wydatkach.
Kontrolny monitoring realizacji projektu jest prowadzony przez
Zarządy Fundacji i służby wewnętrzne do tego celu powołane. Jest
zatem prowadzony monitoring realizacji projektu wraz z bieżącą
oceną stosowanych instrumentów marketingowych przez Zarząd
Fundacji, a ponadto, Zarząd Fundacji:
1. Prowadzi bieżącą ocenę aktualnej sytuacji finansowoorganizacyjnej.
2. Inicjuje zmiany w zakresie projektów szczegółowych.
3. Sporządza sprawozdawczość z realizacji projektów strategicznych
i szczegółowych.
Ponadto Zarząd Fundacji dostarcza informacji zainteresowanym
stronom i jest zobowiązany do wszelkich rzeczowych wyjaśnień.
Monitoruje wydatkowanie środków finansowych z celów statutowych
Fundacji.

V.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU STRATEGICZNEGO KAMPANII
POMAGAJ NIEZŁOMNYM „ZA ŻYCIEM”
Grupę docelową projektu strategicznego kampanii Pomagaj
Niezłomnym „Za Życiem” stanowią wszystkie osoby tworzące Grupy
OPP w Fundacji Sedeka oraz dzieci i ich rodziny zrzeszeni w Fundacji
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Z początkiem 2017 roku Grup OPP było
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ponad 1100, zaś liczba dzieci zrzeszonych w Fundacji Dzieciom
„Zdążyć z Pomocą” wyniosła ponad 31 tys. osób.

VI.

ZEWNĘTRZNE GRUPY WSPARCIA W REALIZACJI PROJEKTU
KAMPANII POMAGAJ NIEZŁOMNYM „ZA ŻYCIEM”
Podstawowe grupy zewnętrzne wspierające realizację projektu
kampanii Pomagaj Niezłomnym „Za Życiem”:
1. Osoby, firmy i organizacje uczestniczące w kampanii Pomagaj
Niezłomnym „Za Życiem”, zwani Kreatorami Pomocy Tytanom
Niezłomności lub Małym Tytanom Niezłomności.
2. PFRON, zasilający wyłącznie projekty szczegółowe, jako integralne
części projektu strategicznego.
3. Środki finansowe przekazywane z Unii Europejskiej z bardzo
ograniczonym przeznaczeniem.
Wspólnota „Zdążyć z Pomocą” przyznaje zewnętrznym grupom
wsparcia odpowiednie Certyfikaty CUM LAUDE, których jeden ze
wzorów ilustruje Rys. 2.

Certyfikat CUM LAUDE (wzór)
Rys. 2
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