Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
O Fundacji
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” jest organizacją pożytku publicznego, działającą od 1998 roku.
Otacza opieką chore i niepełnosprawne dzieci z całej Polski. Przekazuje fundusze na ich leczenie,
rehabilitację, zakup lekarstw, sprzętu medycznego, pomocy edukacyjnych i inne specjalne potrzeby.
Obecnie ma ponad 32 000 podopiecznych – są to dzieci z porażeniem mózgowym, wadami serca,
autyzmem, zespołem Downa, dystrofią mięśniową, epilepsją, chorobami nowotworowymi.
Fundacja uruchomiła trzy ośrodki rehabilitacyjne w Warszawie: AMICUS, BIOMICUS i CEMICUS.
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Ośrodek Rehabilitacji AMICUS
Ośrodek Rehabilitacji AMICUS powstał w 2010 roku jako
pierwszy obiekt rehabilitacyjny dla podopiecznych
Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Na 450 m. kw.
powierzchni mieszczą się 4 sale rehabilitacyjne
i 5 gabinetów.

Ośrodek Rehabilitacji BIOMICUS
Ośrodek Rehabilitacji BIOMICUS działa od 2013 roku. Powstał w odpowiedzi na potrzeby
zwiększającej się grupy podopiecznych Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Zajęcia odbywają się
w 2 przestronnych salach do terapii grupowej oraz w 7 gabinetach pracy indywidualnej. Ośrodek ma
550 m. kw. powierzchni.

Ośrodek Rehabilitacji CEMICUS
Ośrodek Rehabilitacji CEMICUS rozpoczął działalność w 2014 roku. Przyjmuje nie tylko dzieci, ale
także już dorosłych podopiecznych Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Na 550 m. kw . powierzchni
mieszczą się 4 przestronne sale przeznaczone do prowadzenia rehabilitacji ruchowej i terapii
grupowej oraz 3 gabinety pracy indywidualnej.
Ośrodki rehabilitacyjne Fundacji tworzą wszechstronną ofertę dla osób z niepełnosprawnością
i problemami zdrowotnymi. Podopieczni mogą korzystać z: rehabilitacji ruchowej, terapii kręgosłupa,
ćwiczeń w kombinezonach Adeli, Spider Suit i TheraTogs, terapii NDT Bobath, integracji sensorycznej,
treningów EEG Biofeedback, terapii psychologicznej i logopedycznej, masażu leczniczego, arteterapii,
zajęć w sali doświadczania świata.

Klub Myszki Norki
Od 2002 roku w ramach Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” działa
Klub Myszki Norki. Jego inicjatywy wspiera, jako Prezydent Wspólnoty
„Zdążyć z Pomocą”, Beata Tyszkiewicz.
Główne działania Klubu Myszki Norki mają na celu:
integrację dzieci sprawnych i niepełnosprawnych,
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci
z niepełnosprawnością,
szerzenie postaw akceptacji i otwartości wobec osób
niepełnosprawnych,
wyrównywanie szans w dostępie do kultury, edukacji
i sportu.
Klub swoje zadania realizuje poprzez organizację bezpłatnych zajęć oraz imprez dla dzieci w wielu
miastach całej Polski. Są to m.in. zajęcia edukacyjne (np. Podróże z Myszką Norką, Mali odkrywcy) i
artystyczne (np. Atelier rodzica), zabawy na placach zabaw (np. Kinderplaneta, Jupi Park), a także
warsztaty taneczne oraz szkółki piłkarskie i siatkarskie w różnych miastach. Na wszystkich zajęciach
realizowana jest w pełni idea integracji – uczestniczą w nich dzieci pełno- i niepełnosprawne, które
aktywnie angażują się we wspólne działania.

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
Środki na prowadzenie Fundacji pochodzą z ofiarności
społecznej, odpisu 1% podatku, wsparcia darczyńców, a także
z działalności wydawniczej.
W ciągu 19 lat działalności Fundacja – z niewielkiej placówki,
początkowo udzielającej pomocy kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu
osobom – stała się jedną z największych tego rodzaju organizacji
w kraju. Uzyskała szeroką akceptację i wiarygodność
w społeczeństwie. Nie pobiera prowizji ani od darczyńców, ani
od rodziców swoich podopiecznych. Stale rozwija zakres
świadczeń
dla
dzieci,
młodzieży,
osób
chorych,
niepełnosprawnych, potrzebujących szczególnej troski. Jej misja,
obejmująca kompleksowo zarówno pomoc w leczeniu, jak
i rehabilitacji cieszy się coraz większym zainteresowaniem
i poważaniem.

www.dzieciom.pl

Wesprzeć naszą Fundację można poprzez przekazanie darowizny:

Alior Bank SA
41 2490 0005 0000 4600 6116 6530
(darowizny na cele statutowe, Program „Zdążyć z Pomocą”)
Adres: ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa, tel. +48 22 833 88 88, e-mail: fundacja@dzieciom.pl

