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Fundacja Droga w Gdańsku istnieje od 2003 r. Jesteśmy organizacją
działającą na zasadzie non-profit, a całość pracy opiera się na pełnym
wolontariacie.
Podstawowym celem działalności organizacji jest szeroko pojęta pomoc
ludziom bezdomnym i pokrzywdzonym przez los ze szczególnym
uwzględnieniem osób w podeszłym wieku , bezdomnych, matek samotnie
wychowujących oraz dzieci .
Fundacja realizowała swoje cele między innymi poprzez :

I. Organizowanie pomocy doraźnej dla najuboższych.
Z pomocy doraźnej korzystają osoby pozbawione jakichkolwiek dochodów bądź
utrzymujące się ze skromnych rent lub zasiłków.
W ramach pomocy doraźnej realizowane są programy „Godna Starość” ,
„ Samotne macierzyństwo” . Partnerami w realizacji programów są Miasto
Gdańsk oraz Fundacja Wspólna Droga z Warszawy , której jesteśmy organizacją
partnerską.
Realizując zadania „Godna Starość” oraz „Samotne Macierzyństwo”
obejmujemy opieką grupę która skupia ok. 450 osób.
Uczestnicy tych programów otrzymują wsparcie Fundacji w postaci
pomocy rzeczowej ( żywność 25 ton , środki czystości , odzież ).
Ważnym elementem pomocy jest możliwość uzyskania porady prawnej ,
psychologicznej oraz pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i wizyt
lekarskich .

II. Organizowanie zajęć dla dzieci
Program „ Dzieci Ulicy” to praca z dziećmi z środowisk zagrożonych
marginalizacja społeczną.
W zajęciach rotacyjnie uczestniczyło 20 do 60 dzieci .Jest to forma
spędzania wolnego czasu w połączeniu z realizacją programu przygotowanego
przez psychologa i pedagoga dla dzieci gdzie występuje problem wysokiego
ryzyka. ( przemoc w rodzinie , alkoholizm )
W czasie ferii zimowych i wakacji organizowaliśmy zajęcia wyjazdowe
oraz na zasadzie półkolonii i kolonii w , których uczestniczyło 40 do 60
dzieciaków. Takie formy spędzania wolnego czasu w mieście są atrakcyjne
( zorganizowane gry , wycieczki , zabawy i spotkania z ciekawymi ludźmi ) a co
najważniejsze zapewniają właściwą opiekę a jednocześnie uczą dzieci
bezcennych wartości : bezpieczeństwa , współodpowiedzialności , tolerancji
oraz angażują w zajęciach rodziców.
Dzięki dobrej współpracy z młodzieżą pracującą w Fundacji jako
wolontariusze (w zależności od rodzaju akcji uczestniczy od 10 do 80 osób )
możliwe jest organizacja wielu wspólnych przedsięwzięć.
Od czterech lat organizujemy imprezę integracyjną dla dzieci na zasadzie
„zielonej szkoły”. Oprócz atrakcyjnej formy wypoczynku w czasie takiego
wyjazdu przeprowadzamy zajęcia socjoterapeutyczne.
III. Organizowanie akcji charytatywnych i imprez plenerowych
Prowadzone przez Fundacje akcje to głównie zbiórki żywności i środków
czystości. Przy realizacji takich zadań nieoceniona jest pomoc młodzieży.
Bardzo chętnie udzielają się zarówno dzieci jak i młodzież. Okazjonalnie
w okresie świąt Bożego Narodzeni i Wielkiej Nocy razem z wolontariuszami
organizujemy wśród dzieci szkolnych zbiórkę zabawek i drobnych upominków
z przeznaczeniem dla naszych najmłodszych podopiecznych. Imprezy jakie
organizujemy mają charakter rodzinno - integracyjny. Poprzez wspólne zajęcia i
zabawy dzieci wraz z rówieśnikami niepełnosprawnymi budują zasady
poszanowania i tolerancji dla sprawnych inaczej.
W okresie świąt oraz Dnia Dziecka organizujemy zbiórki żywności i
słodyczy dla naszych podopiecznych..
W ramach zadań statutowych fundacji pracuje grupa:
- Sekcja Charytatywna „Dary” . Jest to punkt charytatywny
prowadzony przez wolontariuszki ( seniorki , średnia wieku ok. 70 lat) . Z
pieniędzy , które zbierają w zamian za ofiarowaną odzież kupowane są obiady
dla uczniów z Gdańskich szkół oraz wakacje dla dzieci.( zakupiono ok. 2500
obiadów)

IV. Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi.
Współpraca opiera się na podstawie podpisanych umów o współpracy w celu
realizacji wspólnych założeń statutowych. ( zadania realizowane w ośrodkach
typu noclegownie , schroniska dla bezdomnych , domy dla samotnych matek)
Organizowana pomoc skupiała się głównie na dostarczaniu żywności , środków
czystości i odzieży . W ośrodkach, które wspieramy przebywa ok. 200
podopiecznych ( matek z dziećmi, bezdomnych, osób starszych) z terenu całego
województwa pomorskiego. Dodatkowo w ramach współpracy dzieci z rodzin
przebywających w placówkach mają możliwość uczestniczenia w zajęciach
organizowanych przez Fundację dla swoich podopiecznych.

V. Współpracę z placówkami publicznymi.
Doceniając wkład pracy i pomoc dzieci i młodzieży w pracy Fundacji
staramy się chociaż w skromny sposób odwdzięczać i organizujemy paczki
okolicznościowe dla dzieci szkolnych z ubogich rodzin ze szkół naszych
wolontariuszy.
Wśród
naszych
podopiecznych
jest
zawsze
miejsce
dla
niepełnosprawnych a w szczególności dzieci. Dlatego udzielamy w miarę
możliwości pomocy Zespołowi Szkół Specjalnych nr.1 w Gdańsku.

