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REKOMENDACJA

Fundacja ,,Dom w Łodzi" z siedzibąprzy ul. Wierzbowej 13 działa od sierpnia 2006
roku i jest organizacjąpoŻytku publicznego. Prowadzi całodobową placówkę opiekuńczo _

wychowawczą Dom dla Dzięci Chorych Fundacji ,,Dom w Łodzi" znĄdującą się pod ww.
adresem' Placówka działa od marca 2007 t. i przeztaczona jest dla dzieci przewlekle chorych.
Dzięki duzemu zaangazowaniu zatrudnionego w Placówce personelu i specjalistów dzieci
cierpiące na przewlekłe schorzenia mają zapewnione bezpieczeństwo i wychowanie oruz

moŻliwość prawidłowego rozwoju w milsj, ciepłej, rodzinnej społeczności. Ponadto

Placówka zapewnia swoim wychowankom warunki lokalowe zgodnie z obowiązującymi
standardami świadczonych usług opiekuńczo - wychowaw czy ch.

w 2009 roku Fundacja ,'Dom w Łodzi" zotganizowała wiele akcji tematycznych

m.in.:

- ,,2 kopy.ta kulig rwie",
- ,,Przyjaciel potrzebny od zaraz",

- ,,Lato w Rytmie Hip - Hop",

- ,,Uśmiech zamiast Złośc|",

- Akcja,,Tęczowyogród'',
Powyzsze przedsięwzięcia adresowane były do dzieci z tęręnu naszego miasta i miały

na celu m.in.: rozwoj zainteręsowań, naukę radzetia sobie z przemoc% której doświadczały
w przeszłości oraz naukę umiejętności rozładowywania negatywnych emocji. Celem
zorganizowanych akcji było równiez stworzenie grupy wolontariuszy,ŁJórzy poptzez swoje

działania będą pozyĘwnie wpływali na polepszenie samopoczucia nasrych dzieci. Dzięki
akcji pn. ,,Tęczowy ogród'' Fundacja zakupiławspaniaĘ kompleks drabinek z huśtawkami.

Fundacja ',Dom 
w Łodzi" współpracuje z wieloma insĘrtucjami dziaŁĄącymi narzęcz

dzięcka m.in.: Miejskim ośrodkiem Pomocy Społecznej' Regionalnym Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi, Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w Łodz| powiatowymi centrami

pomocy rodzinie, ośrodkiem Adopcyjno _ opiekunczym w Łodzi, Fundacją GAJUSZ
w Łodzi oraz oddziałani szpitalnymi, poradniami specjalistycznymi, policją i lokalnymi

mediami, a takŻę prywatnymi sponsorami.
Nalezy podkreŚlió, iz Placówka prowadzona pIzez Fundację ,,Dom w Łodzi'' jest

jedyną całodobową placówką ptzeznaczoną dla dzieci przewlekle chorych funkcjonującą

na tęrenie Polski.
Biorąc pod uwagę tą cenną i poŻyteczną społecznie inicjatyłvę oraz duŻe

zaangaŻowanie wszystkich osób pracujących bezpośrednio z cięŻko chorymi dztecmi,
popieram starania Fundacji ,,Dom w Łodzi" o dof,tnansowanie zadania publicznego z zakesu
pomocy społecznej pn. 

',Prowadzenie 
placówki opiekuńczo wychowawczej typu

socjalizacyjnego dla dzieci chorych" w 2010 roku'
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