SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE
Z WYDATKOWANIA 1% W 2020 ROKU
W 2020 roku z wpłat 1% uzyskaliśmy 11 447,80 zł. Wszystkim przekazującym swój 1% Fundacji
Rozwoju Dzieci serdecznie dziękujemy!
Zapowiadaliśmy, że środki uzyskane z wpłat 1% przeznaczymy na nasz program „JAKOŚĆ OD
POCZĄTKU”, w ramach którego w 2019 r. opracowaliśmy standardy opieki i edukacji dzieci do lat 3.
Planowaliśmy dofinansować upowszechnianie wypracowanych standardów (ze szczególnym
uwzględnieniem zagadnienia współpracy z rodzicami) wśród kadry kierowniczej placówek dla
najmłodszych dzieci oraz przedstawicieli samorządów.
Niestety pandemia – jak wszystkim – pokrzyżowała nam znaczną część planów. Uznaliśmy w tej
sytuacji, że dla poprawy sytuacji dzieci znacznie ważniejsze jest rozpropagowanie ogólnopolskiej
kampanii społecznej mającej zachęcać do wprowadzenia do systemu na stałe systematycznego
(przynajmniej raz w tygodniu) prowadzenia zajęć z dziećmi na powietrzu, w otoczeniu
przyrodniczym. Kampania, skierowana głównie do dorosłych edukujących dzieci/opiekujących się
dziećmi (od żłobka do wczesnych klas podstawowych), ma być odpowiedzią na fatalny stan
psychofizyczny dzieci i brak warunków do prawidłowego rozwoju. Ma dać szansę dzieciom na rozwój
w kontakcie z przyrodą. Tak więc środki zebrane w 2020 r. przeznaczyliśmy na przygotowanie tej
kampanii, która ma być odpowiedzią na:
a) porwane więzi społeczne – brak relacji rówieśniczych dzieci, relacji nauczycieli (wychowawców) z
dziećmi oraz nauczycieli między sobą; efekty: samotność dzieci, poczucie izolacji, nieufność, stany
depresyjne, nieodporność na stresy;
b) kryzys edukacji – dziecko odbiorcą treści podawanych przez nauczyciela, kryzys autorytetu, bo
zamiast osoby uczeń ma kontakt z wirtualną rzeczywistością; efekty: bierność dzieci, brak motywacji,
zamierająca ciekawość, zagubienie intelektualne;
c) wykorzenienie dzieci z ich naturalnego środowiska, zamknięcie w domach i budynkach, brak
ruchu; efekty: brak odporności, zwiększona podatność na zaziębienia, zaburzenia rozwoju kostnostawowego (siedzą zamiast biegać), wady wzroku (wpatrzone w ekran godzinami), brak kontaktu z
własnym ciałem i jego siłą.
DZIAŁANIA PRZEPROWADZONE W 2020 ROKU
 zidentyfikowanie problemów dzieci
 przeprowadzenie kwerendy badań potwierdzających, że spędzanie czasu na zewnątrz, w
naturalnym środowisku ma głęboki, pozytywny wpływ ma zdrowie dzieci
 nawiązanie współpracy ze specjalistami (grafikami, ekspertami, agencją PR)

Z WPŁAT UZYSKANYCH W 2021 ROKU PLANUJEMY DOFINANSOWAĆ
działania związane z ogólnopolską kampanią społeczną

DZIECI MAJĄ WYCHODNE
promującą stworzenie dzieciom możliwości regularnego długiego przebywania na powietrzu.

