Program d@Vinci
Innowacyjny program wspierający młodzież z domów
dziecka i rodzin zastępczych rozpoczęty w roku 2018
Inn
Kolejna edycja programu już w tym roku!

Program d@Vinci
Wsparcie w urzeczywistnieniu marzeń oraz aspiracji zawodowych i
życiowych nastolatków z domów dziecka i rodzin zastępczych poprzez:
 wszechstronny rozwój unikalnych talentów oraz nowych umiejętności;
 budowę relacji i zasobów niezbędnych w samodzielnym życiu;
 wzmocnienie motywacji, optymizmu, odporności na problemy i stres;
 rozwój emocjonalny: indywidualny i grupowy;
 poszerzenie horyzontów poprzez poznanie nowych ludzi, idei i pomysłów;
 wsparcie mentalne, finansowe, rzeczowe i przedmiotowe.

Jak realizujemy Program?
 Nastolatki z rodzin zastępczych i domów dziecka biorą udział w konkursie
d@Vinci przedstawiając w nim marzenia, aspiracje i plany zawodowe.
 Uczestnicy konkursu przygotowują auto-prezentację filmową oraz opis
scenariusza życia w formie pracy literackiej lub artystycznej.
 Zwycięzcy biorą udział w obozie “Spełniamy marzenia”, gdzie rozwijają
swoje umiejętności, wzmacniają motywację i dopracowują scenariusze
życia, jak również budują nowe relacje.
 Podczas obozu uczestnicy mogą nawiązać osobiste kontakty
z mentorami, którzy będą pomagać im w trakcie ostatniego etapu.
 W roku 2018 Pani Jaga Hupało zorganizowała dodatkowo kurs frzyzjerskostylistyczny dla pięciorga dziewcząt
 Ostatnim etapem realizacji program jest realizacja scenariuszy życia przy
wsparciu Fundacji Dziecko i Rodzina, partnerów programu, jak również
indywidualnych i zespołowych mentorów.

obawiających się przyszłości? Przeżyłem chwile, które wciąż powracają z
falami wzruszenia. Powstały relacje, które utrzymuję do dzisiaj. Myślę o ich
przyszłości, tak, jakby to byli moi bliscy… Mam wielką nadzieję, że Program
d@Vinci pomoże urzeczywistnić ich marzenia – nie tylko o pracy, ale przede
wszystkim – o mocnych zasobach przyjaźni.
Tomasz Polkowski – Prezes Zarządu Fundacji Dziecko i Rodzina
Projekt d@Vinci poznałam jako członkini
jury. Rzetelność organizacji i realna wartość,
którą wnoszą w życie dzieci zainspirowały
mnie do zorganizowania wakacyjnych
szkoleń w mojej Akademii. Wierzę, że
ekspercka wiedza, konkretne techniki i
metody pracy, które od nas otrzymały, są
najlepszą inwestycją w ich rozwój. Dzieci z
Programu d@Vinci wyróżnia prawdziwa
determinacja i głód wiedzy. Cieszę się, że
razem z moim zespołem mogłam pomóc
urzeczywistniać ich marzenia.
Jaga Hupało, kreatorka
Do obozu d@Vinci podchodziłam najpierw jak do zadania. Potrzebny był
wysiłek wielu osób, dobre serce właścicieli pensjonatu „Warmińskie
Klimaty” w Tomaszkowie, dokładny plan… Aż do momentu, gdy przy-jechały
dzieci… Początkowo wystraszone, wyczekujące, nieśmiałe. Wystarczyło
trochę ciepłych gestów, uważnej rozmowy, a wiele z nich otworzyło się tak,
jakbyśmy znali się od dawna. Z każdym dniem byliśmy potem bliżej. Czułam
się tak, jakby pojawiały się na świecie moje dzieci, tyle, że duże ….
Intensywność i głębia nocnych rozmów, wzruszenia i dzikie wygłupy – to
było jak sen, który niestety szybko przeminął. Pozostały bliskie relacje z
niektórymi dzieciakami i uczestniczenie w ich drodze do marzeń… Obóz
d@Vinci dla mnie się nie skończył…

Agnieszka Polkowska – Wychowawca i trener szkoleniowy

Wspomnienia mentorów i uczestników:
Uważam, że wsparcie i wiara w siebie już w
wieku dziecięcym rzutuje na całe późniejsze
życie. Pragnę pomóc dzieciom odkryć ich
potencjał, talent oraz możliwości i tym samym
wykonać im pierwszy krok w kierunku
samodzielnego życia. Życia, w którym będą
potrafić zawalczyć o siebie. Zależy mi, aby
uświadomić tym fantastycznym, młodym
ludziom, iż orężem w tej „walce” są oni sami.
Chcę by uwierzyli, że stać ich na wiele.
Patryk Czerniejewski – Aktor

Co działo się na obozie “Spełniamy marzenia”?

 Wzmacnialiśmy uczestników, traktowaliśmy ich z szacunkiem i przyjaźnią
 Dni były wypełnione ciekawymi zajęciami, jak np. Capoeira prowadzona
przez hiszpański zespół Banzo de Senzala, zajęcia artystyczne z Katarzyną
Suro, fotograficzne z Anną i Tomkiem Zięciowskimi, filmowe z Damianem
10 dni obozu, a w tych dziesięciu dniach kilkanaście lat życia. Poranionego,
Bieniem, taniec z Iwoną Pawlović, zajęcia aktorskie z Patrykiem
czasami samotnego. Zastanawiałem się tyle razy – jak to możliwe, żeby tak
Czerniejewskim, prezentacja o przygodach życia Krzysztofa
wspaniałe dzieciaki, z takim potencjałem i gotowością do relacji – mogły być
Laskowskiego… Graliśmy nawet w siatkówkę z Pawłem Papke, mistrzem
tak osamotnione. A jednak wystarczyło wymieszać trochę miłości, trochę
Polski! Spotkaliśmy się wokalistką Natalią Nykiel, odwiedziliśmy TVP i
szacunku, szczyptę radości i kreatywności – a zaświeciło wśród naszych
Polskie Radio w Olsztynie. Odbywały się codzienne zebrania społeczności,
uczestników słońce nadziei. Jak to możliwe, że w ciągu 10 dni poczuliśmy się
na których mówiliśmy sobie same dobre słowa, rozmawialiśmy dzień i noc
rodziną? Aż tak bardzo nastawiliśmy się my, dorośli, na nich, młodych,
o przyszłości…
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Podziękowania dla sponsorów programu:
Fundacja Dziecko i Rodzina dziękuje indywidualnym sponsorom, którzy
sfinansowali pierwszy obóz letni „Spełniamy marzenia”. Osobne
podziękowania dla Bartosza Skórniewskiego i Piotra Kwaśniewskiego,
którzy ufundowali dodatkowe miejsca na obozie.

Pensjonat „Warmińskie Klimaty”

Program d@Vinci w roku 2019
 Konkurs „Spełniamy marzenia” dla młodzieży z rodzin zastępczych i
domów dziecka – autoprezentacja oraz praca literacka lub artystyczna.
 Kolejny obóz „Spełniamy marzenia” w Tomaszkowie w Pensjonacie
„Warmińskie Klimaty”.
 Dalsza praca nad realizacją planów i marzeń z uczestnikami z roku 2018.
 Rozpoczęcie programów mentorskich z uczestnikami z roku 2019.
 Wystawy prac uczestników programu, aukcje.

Jak możesz pomóc nam i młodzieży?
 Zostań wolontariuszem na naszym obozie. Jeśli masz uprawnienia
wychowawcy kolonijnego, potrafisz nawiązywać dobre relacje, masz
wyobraźnię i empatię – zgłoś się do nas! Obóz jest w Tomaszkowie w
dniach 24 lica do 2 sierpnia.
 Jeśli masz takie możliwości, możesz wesprzeć finansowo realizację marzeń
konkretnego dziecka.
 A jak nie wiesz, jak pomóc, zadzwoń lub napisz do nas – porozmawiamy!
Wielkie podziękowania dla
zespołu Capoeira z Hiszpanii Daniel Soler Velo,
Judith Ambroa Mato,
Sergi Mesters Pereta
(Messe), Marta Gutierrez
Gomez, Maria Sole
Bastida, Marc Amill
Cisneros – I oczywiście
niesamowita Kasia Suro!
Zaczarowaliście dzieciaki!

Państwo Celestyna i Jarosław Czajkowscy
prowadzący Pensjonat Warmińskie
Klimaty w Tomaszkowie zaproponowali
uczestnikom obozu w roku 2018 wspaniałe warunki i pyszne jedzenie w znacznie obniżonej cenie. Wrócimy tu w lipcu
2019 roku.
Wszystkim, którzy chcieliby odpoczywać
w spokoju i komforcie nad pięknym
jeziorem – proponujemy odwiedzić ten
pensjonat. Adres: Drozda 30, 11-034
Tomaszkowo, tel. 692 460 052
Dziękujemy formie ROI Consulting Spółka z o.o. z Warszawy za
pokrycie kosztów wizytówek filmowych uczestników programu oraz
innych materiałów filmowych wykonanych profesjonalnie przez
Damiana Bienia

Kasia Suro i jej sztuka
Kasia Suro - polska ilustratorka,
muralistka, poszukiwaczka mitów i
dobrych serc. Prace Kasi można
zobaczyć na rozmaitych wystawach
czasowych w Warszawie i Barcelonie, w formie murali na ścianach w
Polsce, Brazylii, Argentynie i Chile
oraz na Instagramie
www.instagram.com/kasiasuro
Na obozie „Spełniamy marzenia”
Kasia zauroczyła uczestników sztuką.
Pod jej kierunkiem powstały obrazy
malowane sprayami oraz mural.
Dziękujemy!

Wybrane prace uczestników obozu:
Te i inne
prace będzie
można
zakupić
wkrótce na
specjalnej
aukcji.
Informacje
na
www.fdir.pl i
Facebook

Część hiszpańskiego zespołu Capoeira na obozie w
2018 roku

Głosy z sondy internetowej o usamodzielnieniu
W roku 2017 przeprowadziliśmy sondę wśród wychowanków rodzin
zastępczych oraz domów dziecka na temat usamodzielnienia. Oto niektóre
cytaty z tej sondy:
• Anna – Potrzebna jest świadomość, że mam dokąd wrócić…
• Tomasz – Wychowawcy mają kolejne dzieci i są bardzo obciążeni pracą
• Agnieszka (wychowanka) – ważne jest budowanie poczucia wartości
młodych ludzi
• Monika (wychowanka) – Najważniejsza jest miłość… odrobinę empatii
należy się każdemu człowiekowi
• Kasia – Już nigdy nie chcę płakać z samotności…

Sukces życiowy zależy w dużej mierze od zdolności do
budowania trwałych i pozytywnych relacji oraz od
zasobów rodzinnych i pozarodzinnych, jakie posiadamy.
Ważne są również wartości, świadomość własnych
mocnych stron oraz dobrze wytyczony cel i plan na życie.
Pomóż młodym ludziom w spełnieniu marzeń!!!

Zapraszamy

Fundacja Dziecko i Rodzina
Wierzymy, że pozytywna i trwała więź jest niezbędna do rozwoju każdego
dziecka. Pragniemy dać dzieciom możliwość życia w rodzinach zapewniających miłość i bezpieczeństwo. Działamy na rzecz reintegracji rodzin, profesjonalnie działających rodzin zastępczych i nowoczesnych i systemowych
usług dla rodzin i dzieci. Pracujemy w Polsce i za granicą. Bądźcie z nami!
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