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RAPORT FUNDACJI ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
WSPARCIE DZIECI I MŁODZIEŻY
W ROKU SZKOLNYM 2020/21
W TRAKCIE PANDEMII COVID-19

O FUNDACJI
ŚWIĘTEGO
MIKOŁAJA
POMAGAMY DZIECIOM OD 1998 ROKU.
Jesteśmy ekspertami w pomocy dzieciom zagrożonym lub dotkniętym
wykluczeniem edukacyjnym. Od 10 lat wraz ze szkołami z całej Polski
budujemy społeczność osób, które wierzą, że edukacja jest szansą na lepszą
przyszłość dla dzieci i wspierają zdolnych uczniów z niezamożnych rodzin
poprzez program Stypendia św. Mikołaja. Przekazywane darowizny
zamieniamy na comiesięczne stypendia, dzięki którym dzieci mogą rozwijać
swoje talenty: opłacić zajęcia dodatkowe, treningi, naukę języków obcych
albo kupić wymarzony instrument czy książki.
Szerzymy ideę dobroczynności organizując kampanie społeczne i zbiórki na
rzecz pomocy dzieciom. Rozwijamy zaangażowanie młodzieży poprzez
Akademię Liderów, w ramach której młodzi ludzie ze szkół
ponadpodstawowych organizują autorskie projekty w swoich lokalnych
społecznościach jako ich liderzy.
W Aleppo w Syrii i w Mariupolu na wschodzie Ukrainy prowadzimy świetlice
edukacyjne, w których dzieci mogą uczyć się, bawić oraz uczestniczyć w
zajęciach dodatkowych. Zapewniamy dzieciom i młodzieży także wsparcie
psychologiczne oraz pomoc w postaci wyprawek szkolnych czy stypendiów.
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PONAD 1,5 MILIONA
ZŁOTYCH NA POMOC
DZIECIOM W POLSCE
Pandemia COVID-19 sprawiła, że sytuacja wielu dzieci z niezamożnych
rodzin w Polsce stała się jeszcze trudniejsza.
Od wybuchu pandemii wiosną 2020 roku szkoły przez większość czasu były
zamknięte, a lekcje odbywały się w trybie zdalnym.

NA POMOC DZIECIOM ZAGROŻONYM
WYKLUCZENIEM EDUKACYJNYM
W POSTACI STYPENDIÓW
ORAZ ZAKUPU KOMPUTERÓW
DO NAUKI PRZEZNACZYLIŚMY
ŁĄCZNIE PONAD 1,5 MILIONA ZŁOTYCH
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021.
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SYTUACJA
EDUKACYJNA
DZIECI W POLSCE
PO WYBUCHU
PANDEMII COVID-19
Z powodu pandemii COVID-19 w marcu 2020 roku szkoły po raz pierwszy
przeszły na zdalne nauczanie, które trwało niemal do końca roku szkolnego
2019/2020. Część dzieci z niezamożnych rodzin z dnia na dzień straciło
kontakt z nauczycielami. Dzieci, które nie miały w domu komputera, były
narażone na ograniczony dostęp do edukacji. W nowym roku szkolnym od
października 2020 do połowy maja 2021 uczniowie ponownie uczyli się ze
swoich domów. Lekcje odbywały się w formie zdalnej, a zadania przesyłane
były za pomocą e-maili bądź platform e-learningowych.
Sytuacja ta pokazała problem wykluczenia cyfrowego wśród dzieci i
młodzieży szkolnej w Polsce. Aż 48% nauczycieli* wskazało, że w trakcie
pandemii co najmniej jeden z ich uczniów nie uczestniczył w lekcjach
zdalnych.
Od momentu pierwszego zamknięcia się szkół i przejścia na nauczanie
zdalne zespół Fundacji Świętego Mikołaja prowadził intensywne działania na
rzecz pomocy dzieciom zagrożonym wykluczeniem edukacyjnym.

*Źródło: Raport Edukacja zdalna w czasie pandemii. Edycja II, Centrum Cyfrowe, Listopad 2020

Fundacja Świętego Mikołaja

03

Wiosną 2020 r. przeprowadziliśmy ogólnopolską kampanię społeczną pod
hasłem: „Żebym mogła uczyć się #wdomu”, której celem było zwrócenie
uwagi na sytuację dzieci z niezamożnych rodzin zagrożonych wykluczeniem
edukacyjnym z powodu braku odpowiedniego sprzętu do nauki oraz zbiórka
środków na pomoc dla tych dzieci.

WIOSNĄ 2020 ROKU
PRZEPROWADZILIŚMY
OGÓLNOPOLSKĄ KAMPANIĘ
SPOŁECZNĄ POD HASŁEM:
„ŻEBYM MOGŁA UCZYĆ SIĘ #WDOMU"

W marcu 2020 r. przeprowadziliśmy także badanie potrzeb wśród rodziców
uczniów pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy otrzymywali lub
otrzymują stypendium na cele edukacyjne.
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MONITORING
POTRZEB DZIECI
52% rodziców odpowiedziało, że zdarzają się sytuacje, w których kilkoro
domowników musi skorzystać z jednego komputera w tym samym czasie,
np. rodzeństwo w wieku szkolnym lub rodzice pracujący zdalnie. Ponad 30%
rodziców stwierdziło, że brakuje im jednego dodatkowego komputera, a
kolejnych 6% rodziców ma więcej niż 2 dzieci i brakuje im w domu
przynajmniej dwóch komputerów:
„Posiadanie komputera znacznie ułatwiłoby dzieciom naukę. Na razie muszą
wystarczyć telefony, ale są nauczyciele, którzy zalecają pracę na komputerze.
Nie wszystkie zadania dzieci są w stanie odrobić na komórce.”
„W obecnej chwili brak drukarki to niestety duży problem. Radzimy sobie
przepisując do zeszytów zadane ćwiczenia, ale czasami jest tego bardzo dużo i
dzieci spędzają dużo czasu na przepisywaniu.”
„Przydałyby się słuchawki, gdyż mamy tylko jeden pokój i musimy cicho siedzieć
w kuchni, żeby synowi nie przeszkadzać w lekcjach online. Dzięki stypendium syn
kupił drukarkę, która bardzo ułatwia mu teraz naukę i odrabianie prac
domowych."
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WSPARCIE
STYPENDIALNE
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
ROKU WSPARCIE W POSTACI
STYPENDIÓW ŚW. MIKOŁAJA
OTRZYMAŁO 255 UCZNIÓW.
Stypendia zostały przyznane dzieciom uczącym się w 84 szkołach w całej
Polsce, głównie w mniejszych miejscowościach. Najwięcej stypendystów jest
w województwie podkarpackim (46), małopolskim (39), mazowieckim (38) i
wielkopolskim (26). Wśród stypendystów jest 156 uczniów szkół
ponadpodstawowych i 99 ze szkół podstawowych. 174 stypendiów
otrzymały dziewczynki, 81 - chłopcy. Stypendium uczniowie najczęściej
przeznaczali na zakup komputera i innych narzędzi do nauki zdalnej
(kamerka, drukarka itp.), naukę języków obcych i pozostałe zajęcia
dodatkowe, opłacenie obozów wakacyjnych, zakup książek i innych pomocy
naukowych.
Łączna kwota przekazana na rozwój dzieci w postaci Stypendiów św.
Mikołaja w roku szkolnym 2020/2021 r. wyniosła 611 050 złotych.
„Jestem niezmiernie wdzięczna wszystkim osobom, które włączyły się w zbiórkę
na stypendia. To dzięki stypendium mogłam brać udział w treningach jazdy na
łyżwach. Mogłam rozwijać mój talent i robić to, co kocham. Dziękuję!" - Natalia
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STYPENDIA ŚW.MIKOŁAJA
W ROKU SZKOLNYM
2020/2021
611 050 ZŁOTYCH
SUMA PRZEZNACZONA NA
WSPARCIE DZIECI I MŁODZIEŻY
W POSTACI STYPENDIÓW
ŚW. MIKOŁAJA
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

w tym:

174/81
DZIEWCZYNEK /
CHŁOPCÓW
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255
STYPENDYSTÓW
W ROKU SZKOLNYM
2020/2021

najwięcej
stypendiów:

46
WOJ. PODKARPACKIE
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GRUDNIOWA
LICYTACJA
W RADIU 357
398 162 ZŁOTE
KWOTA ZEBRANA
PODCZAS
ŚWIĄTECZNEJ
LICYTACJI
W RADIU 357

17 980
WYSŁANYCH SMSÓW
CHARYTATYWNYCH

W grudniu 2020 roku wraz z Radiem 357
i firmą AMS przeprowadziliśmy
ogólnopolską kampanię pod hasłem:
„Czy możesz podarować dzieciom szkołę?"
W ramach wspólnej akcji 23 grudnia 2020 r.
na antenie radia odbyła się świąteczna
licytacja z udziałem słuchaczy, którą
poprowadził red. Kuba Strzyczkowski.
Jej celem była zbiórka pieniędzy na
komputery do nauki dla dzieci.
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421 LAPTOPÓW DO NAUKI
PRZEKAZANYCH DZIECIOM
970 171 ZŁOTYCH
TYLE WYDALIŚMY
NA ZAKUP
KOMPUTERÓW
DLA DZIECI
W ROKU SZKOLNYM
2020/2021
W okresie od października 2020 r. do maja 2021 r.
przekazaliśmy 421 dzieciom w najtrudniejszej
sytuacji laptopy z oprogramowaniem
odpowiednim do nauki zdalnej.
Najwięcej komputerów trafiło do dzieci z
województwa podkarpackiego (64) i województwa
warmińsko-mazurskiego (59).

421
KOMPUTERÓW
PRZEKAZANYCH
DZIECIOM

w tym:

269/152
DZIEWCZYNEK /
CHŁOPCÓW

Było to możliwe dzięki darowiznom od firm:
HSBC, IG, PEPCO, słuchaczom Radia 357, Fundacji
KPMG, a także hojności wielu osób prywatnych.
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LISTY OD DZIECI
„Chciałabym gorąco podziękować za podarowany mi laptop. Jako uczennica
szkoły średniej potrzebuję spędzać na nauce dużo czasu, aby przygotować się
do matury. Choć miałam telefon, to był on bardzo niewygodnym i zawodnym
urządzeniem jeśli idzie o edukację. Mały ekran, który gasł co chwilę, nad
którym musiałam się pochylać i mini-klawiatura, a także brak możliwości
wykonywania kilku czynności na raz, na różnych stronach i wiele innych
niedogodności utrudniało mi efektywne uczenie się. Dziś mam komputer i
mogę siedzieć przy biurku. Ten nowy sprzęt otworzył też dla mnie drogę dla
alternatywnych form pracy szkolnych takich jak prezentacje multimedialne, a
także usprawnił moją komunikację z innymi uczniami, nauczycielami, a nawet
rodziną. Trudno mi wyrazić jak wdzięczna jestem za zaoferowaną mi
bezinteresowną pomoc i czuję się zaszczycona, że obdarzyliście uwagą moje
wysiłki w nauce i aktywność w szkole. Obiecuję, że dołożę wszelkich starań,
aby przy pomocy tego komputera dokonać jak najwięcej dobrego.”
„Bardzo dziękuje za nowy laptop. Bez laptopa było mi ciężko, bo mój brat też
uczy się zdalnie, przez co ciężko byłoby nam znaleźć sposób na używanie
jednego komputera we dwójkę. Jeszcze raz składam wielkie wyrazy
wdzięczności!"
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„Wysyłam podziękowania za przekazany komputer, dzięki któremu mam
możliwość kontaktu z nauczycielami, kolegami i koleżankami z klasy. W tym
roku przygotowuję się do matury i jestem przekonana, że sprzęt ten w
ogromnym stopniu mi pomoże. Dziękuję za ten wspaniały prezent."
„Komputer, który otrzymałam, był mi niezbędny do nauki zdalnej. Do tej pory
pracowałam tylko na telefonie i nie mogłam wykonać na nim wielu poleceń.
W domu mieliśmy tylko jednego laptopa, na którym uczył się mój starszy brat
i nie mogłam z niego korzystać. Mojej mamy nie stać było na zakup drugiego
laptopa, moja mama wychowuje nas sama, a nasz tata nie żyje. Teraz mogę
nie tylko uczyć się na nim w trakcie trwania lekcji, ale także często korzystam
z niego do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności oraz do doskonalenia
zdobytej już wiedzy. Dziękuję!"
„Nigdy nie spodziewałem się, że otrzymam komputer. Wydawało mi się, że
takie rzeczy zdarzają się tylko w bajkach. Nie muszę już uczyć się z telefonu.
Teraz nie czuje się już gorszy od kolegów. Mogę w pełni uczestniczyć w
zajęciach. Jestem szczęśliwy. Dziękuję bardzo!"
„Droga Fundacjo Świętego Mikołaja, chciałbym ogromnie Wam podziękować
za tak wspaniały prezent. Spełniło się jedno z moich marzeń i to te
największe. Gdy otworzyłem pudełko z laptopem nie mogłem uwierzyć, że to
mój laptop. Dzięki Wam mogę mogę bez problemu uczestniczyć w lekcjach."
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LISTY OD RODZICÓW
„Chcielibyśmy podziękować za komputer dla dzieci. Mamy troje dzieci w
wieku szkolnym. W obecnej sytuacji tzn. w trakcie pandemii taki prezent jest
bardzo miłym zaskoczeniem i wielką pomocą dla nas. Dzieci mogą uczyć się
korzystając każdy ze swojego teamsa. Dziękujemy z całego serca za taki
podarunek. Robicie kawał dobrej roboty."

„ZA KOMPUTER W IMIENIU SWOIM
I SYNA SERDECZNIE DZIĘKUJĘ. ŻYJEMY
W TAKICH CZASACH, ŻE NIESTETY NIE
MOŻNA SIĘ BEZ NIEGO OBYĆ. MAM
TROJE DZIECI W WIEKU SZKOLNYM.
KACPER NIE MIAŁ DO TEJ PORY SPRZĘTU
NA LEKCJE ONLINE.
NAPRAWDĘ BYŁO CIĘŻKO.
DZIĘKUJĘ ZA TĘ POMOC!"
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LISTY OD NAUCZYCIELI
„W okresie nauki zdalnej zderzyliśmy się z nowymi wyzwaniami. Część
uczniów zmuszona była do wykorzystania smartfonów i tabletów do
uczestniczenia w zdalnych lekcjach, co najczęściej miało miejsce w rodzinach
wielodzietnych. Brak odpowiedniej ilości sprzętu powodował zaległości w
nauce. Pomocną dłoń wyciągnęła ku nam Fundacja Świętego Mikołaja, która
w naszej małej społeczności wspomogła aż siedmioro uczniów. Siedmioro
uczniów Szkoły Podstawowej w Czarnej może cieszyć się bardzo dobrej jakości
sprzętem komputerowym otrzymanym na własność. Jak mówią sami
obdarowani – to zdecydowanie im pomogło, a rodzice tych dzieci bardzo
doceniają i cieszą się tym wsparciem. Podzielam tę opinię, a nawet uzupełnię
tę wypowiedź. Gdyby nie Fundacja wielu uczniów zmarnowałoby kształtujące
się talenty, a obawa pogorszenia dotychczas osiąganych przez nich wyników
najpewniej by się ziściła.
Jesteśmy wdzięczni za wsparcie jakiego udzieliła Fundacja naszym uczniom.
Widzimy korzyści edukacyjne, które wynikają z posiadania własnego laptopa i
systematycznego uczestniczenia przez uczniów w zdalnym nauczaniu. Idea
pomocy w obecnej nietypowej sytuacji to wspaniałe przedsięwzięcie. Fundacji
Świętego Mikołaja oraz Darczyńcom dziękujemy z całego serca."
Barbara Michno ze Szkoły Podstawowej w Czarnej
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LISTY OD NAUCZYCIELI
„Przejście szkół na zdalne nauczanie spowodowało, że wielu uczniów nie
miało możliwości aktywnie uczestniczyć w zajęciach i odpowiednio się do
nich przygotowywać albo musiało stawić czoła niemałemu wyzwaniu jakim
było pogodzenie nauki własnej z nauką rodzeństwa i pracą rodziców.
Brak dostępu do własnego sprzętu często uniemożliwiał realizację obowiązku
szkolnego i był źródłem niemałego stresu dla wielu uczniów.
Akcja, w której uczniowie otrzymują taki sprzęt na własność, jest
rozwiązaniem tego problemu. Dziesięcioro uczniów z I Liceum
Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie, którzy otrzymali
takie komputery, jest niezwykle wdzięcznych za okazaną pomoc i wsparcie w
postaci laptopów. Są one obecnie nieodłącznym elementem codziennej nauki
i pomagają im w zdobywaniu wiedzy i umiejętności."
Ewa Sędkowska z Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w
Opocznie
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POMOC DZIECIOM
W ALEPPO W SYRII
Od początku wybuchu pandemii COVID-19 staraliśmy się w sposób
szczególny wspierać dzieci w Aleppo. Szkoły w Syrii zostały zamknięte, a z
powodu sytuacji w kraju nie było możliwości, aby dzieci mogły uczyć się
zdalnie. Tysiące dzieci w Aleppo z dnia na dzień zostało pozbawionych
możliwości nauki.
Rozdystrybuowaliśmy wśród setki rodzin z dziećmi paczki z żywnością i
środkami higienicznymi. Kiedy tylko sytuacja na to pozwalała, w naszej miniszkole odbywały się zajęcia edukacyjne i wyrównawcze. Pod koniec 2020
roku przenieśliśmy naszą mini-szkołę do nowego budynku, dzięki czemu
możemy zapewnić miejsce do nauki większej liczbie dzieci.

SYTUACJA DZIECI JEST BARDZO
TRUDNA - OPRÓCZ CODZIENNOŚCI
WOJENNEJ MIESZKAŃCY SYRII MUSZĄ
TERAZ MIERZYĆ SIĘ TAKŻE
Z KONSEKWENCJAMI COVID-19.
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POMOC DZIECIOM
W MARIUPOLU
NA UKRAINIE
Przez cały rok szkolny reagowaliśmy na bieżąco na sytuację dzieci
mieszkających w Mariupolu na wschodzie Ukrainy. Od początku roku
szkolnego 2020/2021 comiesięczne stypendia na rozwój talentów i
zainteresowań otrzymywało 86 dzieci mieszkających w Mariupolu.
W kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. przeprowadziliśmy dystrybucję paczek z
żywnością i niezbędnymi środkami czystości. Łącznie rozdaliśmy 900 paczek
rodzinom z dziećmi znajdującym się najtrudniejszej sytuacji. W kwietniu
2021 roku przeprowadziliśmy kolejną dystrybucję żywności - tym razem dla
150 najbardziej potrzebujących rodzin z dziećmi.
W grudniu 2020 roku w ramach akcji „Święty Mikołaj idzie do sierot” dzieci z
dwóch domów dziecka w Mariupolu otrzymały upominki pod choinkę.
W naszej Świetlicy św. Mikołaja w Mariupolu odbywały się także zajęcia
pozalekcyjne dla dzieci w tych okresach, w których szkoły na Ukrainie były
otwarte. Przez cały rok szkolny dzieci i młodzież mogły także odbywać
spotkania indywidualne z psychologiem osobiście lub przez telefon regularnie z takiej pomocy korzystało ponad 20 dzieci.
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PODZIĘKOWANIA
Wszystkie nasze działania na rzecz dzieci w roku szkolnym 2020/21 były możliwe
jedynie dzięki wsparciu tysięcy osób z całej Polski oraz naszych partnerów
biznesowych. Dziękujemy za Waszą za hojność i pomoc. Miniony rok pokazał nam
wszystkim, jak ważna jest solidarność i to, że nawet w najtrudniejszej sytuacji
zawsze możemy liczyć na na siebie nawzajem. Jesteśmy za to ogromnie
wdzięczni. Dziękujemy za każdy gest dobra i za każdą darowiznę.
W imieniu zespołu Fundacji Świętego Mikołaja

Dariusz Karłowicz
Prezes Fundacji Świętego Mikołaja

Joanna Paciorek
Wiceprezes Fundacji Świętego Mikołaja

OBECNIE PROWADZIMY ZBIÓRKĘ
NA POMOC DZIECIOM W KOLEJNYM
ROKU SZKOLNYM.
Fundacja Świętego Mikołaja
ul. Przesmyckiego 40, 05-500 Piaseczno
numer: 64 2130 0004 2001 0299 9993 0001
tytuł przelewu: darowizna na pomoc dzieciom
darowizny on-line: www.mikolaj.org.pl
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