Podsumowanie działalności
w 2021 r.

Dowiedz się, w jaki sposób
rozdysponowaliśmy przekazane nam
przez Darczyńców środki w 2021 r.

fundacjakasisi.pl
ul. Pomiechowska 47/14
04-694 Warszawa
KRS 0000457951
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Wstęp

Podsumowanie roku

Wstęp

To był niełatwy rok. W czasie pandemii covid-19
musieliśmy, przede wszystkim, zadbać o zdrowie i
bezpieczeństwo dzieci, sióstr oraz całego personelu.
Dzięki wsparciu Darczyńców, udało nam się wyjść z
zagrożenia obronną ręką, a do tego zrealizować
kilka ważnych dla dzieci inwestycji!

Fundacja Kasisi

Statystyki
Dziś w Kasisi mieszka 202 dzieci. W ciągu
tego roku przyjęliśmy aż 20 nowych
podopiecznych.
2 dzieci zostało adoptowanych, a do
swoich rodzin powróciło 25
wychowanków.
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Wstęp

Środki przekazane Kasisi
W 2021 r. wartość pomocy przekazanej do Kasisi i udzielonej podopiecznym fundacji wyniosła
1 861 796,35 PLN

Fundacja Kasisi

Wstęp

Większość potrzeb Domu Dziecka w Kasisi zostało zaspokojonych dzięki historycznemu
wynikowi wsparcia przekazanego za pośrednictwem projektu Adoptuj z Sercem – 1 547
550,31 PLN

4

Jak wykorzystaliśmy darowizny

Covid-19 w Kasisi

Fundacja Kasisi

Covid-19 w Kasisi

W roku 2021 zmagaliśmy się ze
skutkami pandemii Covid-19.
Zachorowało ponad 50 dzieci,
wszystkie siostry i kilkunastu
pracowników.
Dużą część darowizn przekazaliśmy
na leki przeciwbólowe i
przeciwgorączkowe, testy PCR,
maseczki oraz środki odkażające.
Przez większą część roku dom w
Kasisi był zamknięty dla
odwiedzających, wstęp został
zachowany wyłącznie dla lekarzy i
nowo przyjętych dzieci.
W czasie, kiedy dzieci nie uczęszczały
do szkoły, dlatego zainwestowaliśmy
w umożliwienie dzieciom nauki
zdalnej.
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Umożliwienie nauki
zdalnej w czasie
pandemii (foto do zmiany)

Inwestycje w Kasisi

Jak wykorzystaliśmy darowizny

Fundacja Kasisi

Darowizny

Remont generalny
i wyposażenie
Martin’s House
Ukończyliśmy generalny remont Martin’s House,
ratując budynek przed zawaleniem.
Zakupiliśmy nowe meble dla dzieci w Martin’s
House, zasłony, pościel i ponad 200 ręczników
dla młodszych dzieci.

Zakupiliśmy sprzęt komputerowy, aby dzieci
mogły uczyć się przez Internet.
Podłączyliśmy dodatkowe baterie słoneczne w
pokojach do nauki.

Czytaj więcej

Wyposażenie
medyczne House of
Hope
Zakupiliśmy 2 koncentratory tlenu oraz sprzęt do
laboratorium.

Budowanie
szczęśliwego
dzieciństwa
Zakupiliśmy nowe zabawki dla niemowląt i dzieci
w wieku przedszkolnym.

Przez cały rok zapewnialiśmy stałe dostawy
wszystkich niezbędnych leków.

Przeprowadziliśmy remont klasy przedszkolnej z
uwzględnieniem potrzeb dzieci z
niepełnosprawnością.

Czytaj więcej

Czytaj więcej
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Jak wykorzystaliśmy darowizny

Darowizny

Budowa i
wyposażenie sali
do fizjoterapii

Fundacja Kasisi

Udało nam się odzyskać teren przy Domu Kasisi i rozpoczęliśmy budowę
nowego budynku fizjoterapii. Sala do fizjoterapii stanowi część House of
Hope – szpitalika dla dzieci z Kasisi.
Po przystosowaniu salki do potrzeb dzieci wymagających nie tylko
rehabilitacji, ale także integracji sensorycznej, wyposażyliśmy ją w maty,
piłki i dyski sensoryczne oraz zestawy do ćwiczenia małej motoryki.
Czytaj więcej
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Jak wykorzystaliśmy darowizny

Fundacja Kasisi

Darowizny

Edukacja
Dzięki wsparciu Darczyńców,
mogliśmy zapewnić naukę dla
wszystkich Kasisjan w wieku
przedszkolnym, szkolnym i
studenckim.
W 2021 r. dzięki przekazanym przez
nas środkom uczyło się:
•
•
•
•
•
•

46 przedszkolaków
34 uczniów zerówki
106 uczniów szkoły podstawowej
19 uczniów szkoły średniej
9 uczniów college’u
3 studentów
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Jak wykorzystaliśmy darowizny

Fundusz im. Christophera
Sakali

Darowizny

Celem funduszu jest wsparcie dzieci leczonych
na oddziale onkologicznym szpitala w Lusace,
umożliwiające stałe leczenie i opiekę paliatywną.
W 2021 r. udzieliliśmy wsparcia 78 osobom.
•
•
•
•

Fundacja Kasisi

•
•
•

Kupowaliśmy żywność i leki
Opłacaliśmy kosztowną chemioterapię
Zaopatrywaliśmy pacjentów w środki
opatrunkowe i odzież
Pokrywaliśmy koszty transportu ze szpitala do
hospicjum
Opłacaliśmy podróż powrotną do domu po
hospitalizacji
Pokrywaliśmy koszty pogrzebów
Zapewnialiśmy opiekę paliatywną kilku
chorym w hospicjum
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Jak wykorzystaliśmy darowizny

Fundacja Kasisi

Darowizny

Pomoc na zewnątrz

Przez cały rok pomagaliśmy potrzebującym
ludziom z bliska i z daleka. Dużo ludzi straciło
pracę z powodu pandemii i żyją w bardzo
ciężkich warunkach.
Mamy specjalną listę ponad 60 osób, których
regularnie zaopatrujemy w żywność.

