Rok z Fundacją Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak
Rok 2018 w Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak upłynął bardzo pracowicie i
owocnie pod znakiem wielu wydarzeń ważnych nie tylko dla wolontariuszy czy
podopiecznych, ale także dla lokalnej społeczności, jak chociażby setna rocznica odzyskania
niepodległości. Zorganizowaliśmy wiele spotkań i warsztatów, zrealizowaliśmy wiele
projektów.
Carpathia Education Valley
Kolejny rok działalności rozpoczęliśmy planami rozwoju w kierunku metod edukacji dzieci i
młodzieży. Służyło temu spotkanie przedstawicieli naszej Fundacji z pracownikami
naukowymi UR z Wydziału Pedagogicznego. Celem spotkania było omówienie możliwości
współpracy Uniwersytetu z Fundacją w zakresie projektu wdrażania nowoczesnych metod
spersonalizowanej edukacji.
Carpathia Education Valley to pilotażowy projekt, którego celem było pokazanie metod
wykorzystywanych w edukacji spersonalizowanej, opartej o nauczanie projektowe. Warsztaty
odbywały się w grupach tematycznych: fizyka – matematyka – robotyka, historia – archeologia,
geografia – przyroda oraz język angielski. Uczestnicy samodzielnie zdobywali wiedzę
dotyczącą omawianych tematów.
W ramach zajęć uczestnicy grupy fizycznej mieli okazję budować elektroniczne roboty oraz
programować je. Samodzielnie zbudowali łazik marsjański, stworzyli też makietę Wielkiego
Zderzacza Hadronów.
Grupa historyczno-archeologiczna uczestniczyła w wycieczce do skansenu Karpacka Troja w
Trzcinicy koło Jasła. Dzieci mogły obejrzeć unikatowe wyroby z ceramiki, krzemienia, kości,
brązu czy żelaza. Na kolejnych zajęciach stworzyły wykrywacz metali, który użyli podczas
wykopalisk na pokazowym stanowisku archeologicznym na terenie Wioski Dziecięcej.
Dowiedziały się też, jak dokumentuje się znaleziska.
Natomiast w trakcie warsztatów przyrodniczo-geograficznych podopieczni poszukiwali
informacji o terenach polarnych, stworzyły zamknięty ekosystem – las w słoiku oraz barometr.
W ramach zajęć z języka angielskiego każdy uczestnik został objęty indywidualnym
programem nauki dostosowanym do jego umiejętności. Efektem pracy jest drama
przygotowana przez młodzież.
Dzień Dziecka
Już po raz kolejny Fundacja zorganizowała Dzień Dziecka. Jako że to święto najmłodszych, to
dla nich przygotowano mnóstwo atrakcji, m.in. gry i zabawy z nagrodami, warsztaty kręcenia
lizaków, warsztaty wypieku chleba, malowanie twarzy, modelowanie balonów i pokaz wielkich
baniek mydlanych. Dodatkowo imprezę uświetniły występy dzieci z okolicznych szkół. W tym
dniu swój debiut miała grupa wokalna Sing Star składająca się z podopiecznych Fundacji.
Aktywne wakacje
Tegoroczne wakacje obfitowały w różnorakie wydarzenia. Dzieci, które nie wyjechały na letni
wypoczynek, mogły skorzystać z licznych warsztatów na terenie Wioski Dziecięcej. W czasie
cyklu spotkań dotyczących zdrowego żywienia uczestnicy pogłębili wiedzę na temat tego, jak
jeść, by dostarczać organizmowi odpowiednich składników pokarmowych. Jednak nie były to
jedynie zajęcia teoretyczne. Dzieci wraz z rodzicami pod okiem pani dietetyk przygotowywały
zdrowe przekąski na słodko, jak i na słono.

Nie zabrakło również zajęć sportowych, wśród których podopieczni mogli wybrać nordic
walking, koszykówkę, biegi czy piłkę nożną. Wraz z wolontariuszami wybrali się też na spacer
ścieżką dydaktyczno-przyrodniczą. Młodzież zorganizowała dla swoich młodszych kolegów
warsztaty taneczne, na których uczyli się podstawowych kroków.
W czasie warsztatów teatralno-muzycznych uczestnicy przygotowali występ na spotkanie
świąteczne. Młodsza grupa wykonywała zespołowo utwory Juliana Tuwima. Te zajęcia były
doskonałą okazją do nauki wyrażania uczuć i emocji. Oczywiście inscenizacja nie mogła odbyć
się bez odpowiedniej scenografii, która także została przygotowana w trakcie warsztatów.
Dzieci stworzyły również wspaniałe kukiełki z drewnianych łyżek oraz kolorowych guzików,
wstążek i filcu.
W ramach pracowni rozwoju wolontariatu odbyło się kilka spotkań, na których młodzież
trenowała komunikację interpersonalną. Uczestnicy określali też swoje mocne strony.
Zastanawiali się nad tym, w jakich miejscach i środowiskach mogą bezinteresownie nieść swoją
pomoc.
Dzieci pojechały na wycieczkę do Teatru Maska w Rzeszowie. Obejrzały inscenizację „Gra”
uczącą bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wzięły też udział w warsztatach teatralnych, na
których poznały różne rodzaje lalek oraz nauczyły się, jak wprawiać je w ruch. Podopiecznym
bardzo podobały się te zajęcia, a zwłaszcza część praktyczna, kiedy mogli spróbować swoich
sił w animacji kukiełek.
Lato zakończyliśmy piknikiem rodzinnym na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego
MOSIR w Brzozowie. Na dzieci i ich rodziców czekało mnóstwo atrakcji, m.in. konkursy z
nagrodami, dmuchane zjeżdżalnie, malowanie twarzy czy występy młodych artystów.
Wolontariat Międzynarodowy
W tym roku podopieczni brali udział w warsztatach prowadzonych przez holenderskiego
artystę Stefana Venbroeka. Projekty, nad którymi pracuje, są różnorodne, od fresków, przez
animacje, po ilustracje do czasopism. Inspiruje się codziennymi scenami, w których postać
ludzka jest często światem centralnym lub bajkowym, który łączy z abstrakcyjnymi wzorami,
teksturami i jaskrawymi kolorami. Jego prace artystyczne, jak również filmy animowane były
wystawiane na festiwalach w wielu krajach Europy, jak również w Nowym Yorku. Wśród jego
klientów są takie firmy jak: Elle, MTV czy Volkswagen.
Fundacja wraz z organizacją AIESEC realizowała projekt w ramach wolontariatu
międzynarodowego p.n. „ Health+”. Wolontariusze z Indii i Hong Kongu przeprowadzili
warsztaty o tematyce zdrowotnej i przybliżyli dzieciom kulturę Indii i Chin.
Twórcza jesień
Od września podopieczni mieli też okazję doskonalić umiejętności fotograficzne. Uczyli się
korzystać z różnorakich funkcji aparatu. Podczas plenerów zdobywali wiedzę zarówno
teoretyczną, jak i praktyczną. Z radością i poświęceniem starali się zrobić jak najpiękniejsze
zdjęcia. Wykonane przez nich fotografie zostały zaprezentowane w postaci wystawy na
spotkaniu świątecznym w Szkole Podstawowej w Brzozowie.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z kosmetyki naturalnej. Dzieci zbierały zioła,
uczyły się je rozróżniać oraz poznały ich właściwości. Przy pomocy prowadzącej przygotowały
balsam z żywokostu oraz pomadkę czekoladowo-pomarańczową. Uczestnicy mogli też
obserwować proces powstawania mydeł z naturalnych barwników i aromatów. Sami
przygotowywali naturalne mydełka.

Pracownicy Grupy Pracuj z Rzeszowa przeprowadzili cykl warsztatów dotyczących
świadomego wyboru drogi edukacyjno-zawodowej. Przedstawili młodym ludziom obecną
sytuację na rynku pracy, podpowiedzieli również, jak napisać dobre CV i jak najlepiej
zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej. Uczestnicy zajęć byli zadowoleni, że mogą
świadomie wkroczyć na ścieżkę kariery zawodowej.
Edukacja – Rozwój – Aktywizacja
We wrześniu rozpoczęliśmy kolejny projekt składający się z kilku modułów tematycznych:
matematyka – fizyka – robotyka, biotechnologia – chemia – zdrowie, historia – przyroda –
geografia, ekonomia – przedsiębiorczość – multimedia. Założeniem projektu była praca w
małych grupach metodami edukacji spersonalizowanej.
Młodzież jako wolontariusze prowadzili część warsztatów dla dzieci. Ponadto odbyły się 3
warsztaty tematyczne dla rodziców: edukacja spersonalizowana, zdrowy styl życia,
psychologia.
Setna rocznica odzyskania niepodległości
W tym roku minęło sto lat od odzyskania przez Polskę niepodległości. Nie mogliśmy przejść
obok tego tematu obojętnie. Nasi podopieczni obejrzeli film opowiadający o pierwszych
miesiącach odrodzonego kraju. Przygotowali też broszurę informującą o postaciach, które
walczyły o wyrwanie się z kajdan niewoli. Dodatkowo poszukiwali wiadomości o życiu
codziennym w dwudziestoleciu międzywojennym. Mogli też zobaczyć książki kucharskie
wydane w latach trzydziestych.
Wolontariusze Młodzieżowej Rady Fundacji wraz z uczniami Szkoły Podstawowej w
Brzozowie przygotowali inscenizację pt. „Wdzięczni za niepodległość”, którą przedstawili
młodszym kolegom. Podopieczni Fundacji brali również udział w akademiach szkolnych z
okazji rocznicy odzyskania niepodległości.
Dzieci i młodzież uczestniczyły też w pieszym rajdzie ku uczczeniu stulecia Niepodległej pod
przewodnictwem dyrektora Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie.
Odwiedzili lokalne miejsca pamięci narodowej, m.in. Pomnik Grunwaldu, kamień
upamiętniający księdza Jerzego Popiełuszkę czy Pomnik Pamięci Narodów „Tym, którzy życie
Polsce oddali 1939–1989”.
Spotkanie świąteczne
W grudniową sobotę spotkaliśmy się wraz z naszymi podopiecznymi, ich rodzicami,
prowadzącymi zajęcia, dyrektorami szkół i wolontariuszami na wigilii. Państwo Bieńczakowie
złożyli wszystkim świąteczne życzenia, nie zabrakło też dzielenia się opłatkiem. Podopieczni
uświetnili spotkanie występami wokalno-tanecznymi. Grupa teatralna zaprezentowała
przedstawienie, nad którym pracowała w ostatnich miesiącach. A do najmłodszych przybył
święty Mikołaj z prezentami.
Powyższe działania zrealizowane były w ramach projektów: Młodzież na 5+ dofinansowanego
w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich z Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego; „Pomagamy – ocalamy – zachęcamy”
dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Podkarpackie Inicjatywy
Lokalne 2018–2019; Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej realizowanego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–
2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego; Pomoc z efektem
„W@W”- program grantowy Grupy Pracuj; Twórcze Wakacje dofinansowanego przez Gminę

Brzozów; Projekt Zdrowie dofinansowanego ze środków Powiatu Brzozowskiego; Carpathia
Education Valley- projekt pilotażowy, prowadzony przez wolontariuszy.
Wioska Dziecięca
W mijającym roku kontynuowaliśmy remont Małej Akademii Życia – budynku, który
docelowo ma służyć edukacji, rozwojowi i wypoczynkowi. Znajdą się w nim specjalistyczne
pracownie, które pozwolą naszym podopiecznym rozwijać swoje pasje i zdobywać nowe
umiejętności. Remont Malej Akademii Życia realizowany jest w ramach projektu pn.
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU EDUKACYJNO-WARSZTATOWEGO „MAŁEJ
AKADEMII ŻYCIA” jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony
atmosfery z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Rzeszowie oraz z darowizny od Króla Arabii Saudyjskiej, Salmana ibn Abd al-Aziz Al Su’ud.
Podziękowania
W tym miejscu pragniemy złożyć najszczersze podziękowania tym, którzy są z nami od lat,
wspierają zarówno finansowo, jak i ofiarując swój czas. Bez Was nie moglibyśmy zrobić tego
wszystkiego, o czym piszemy powyżej.
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