KORCZAKOWSKA REPUBLIKA DZIECIĘCA

DYLINIARNIA
Nasza Szkoła ma podpisana umowę o współpracy ze Stowarzyszeniem

Korczakowska Republika Dziecięca DYLINIARNIA
działalność charytatywna na rzecz dzieci i ich rodzin
Stowarzyszenie Korczakowska Republika Dziecięca Dyliniarnia
jest ukierunkowana na dzieci i młodzież. Działa na polu pomocy
społecznej i oferuje kompleksową pomoc w zakresie zapewnienia
rzeczy pierwszej potrzeby, wyżywienia, pomocy zdrowotnej, prawnej,
rekreacji i wypoczynku, ochrony zdrowia w tym opieki
psychologicznej. Organizuje również warsztaty, szkolenia i
profilaktyczne spotkania dla rodziców dotyczące wychowania
dziecka. Organizacja skupia wolontariuszy zaangażowanych w
poszczególne sekcje działalności.
Idea obejmuje całokształt wychowania z naciskiem na
indywidualny proces pracy z każdym dzieckiem i wcielanie w życie
własnych dziecięcych inicjatyw wyzwalając tym samym pozytywne
zachowania i prawidłowe reakcje w poszczególnych, niesionych przez
życie sytuacjach.

„Dzieci, jeśli otrzymają stosowną pomoc i zaznają miłości, potrafią same
stawać się twórcami pokoju, budowniczymi braterstwa i solidarności w świecie.
(...) Twórzmy warunki, w których dzieci będą mogły odziedziczyć po naszym
pokoleniu świat bardziej zjednoczony i solidarny”.
Św. Jan Paweł II
Stowarzyszenie na rzecz dzieci DYLINIARNIA powstało głównie z
potrzeby podjęcia działań w kierunku pomocy rodzinom. Wszystkie inicjatywy i
akcje charytatywne realizowane są przez wolontariuszy, członków
Stowarzyszenia oraz ludzi dobrej woli, którzy swoją pracą i umiejętnościami
chcą służyć innym.
KRD Dyliniarnia oprócz wielu inicjatyw podejmowanych na rzecz
dzieci prowadzi dział charytatywny oparty na pomocy rodzinom posiadającym
dzieci. Do korzystania z pomocy Dyliniarni uprawnione są rodziny i osoby

samotnie wychowujące dzieci, przy czym za dziecko uważa się osobę w wieku
lat 0 – 17, które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej. System
polega na anonimowym kojarzeniu darczyńców i potrzebujących oraz
przekazywaniu potrzebnych dóbr materialnych (z wyjątkiem pieniędzy), za
pomocą ankiet informacyjnych. Dyliniarnia zapewnia tym Rodzinom także
żywność przekazywaną za pośrednictwem Banku Żywności w Krakowie.
Dzieci mogą korzystać z korepetycji, wspólnych wyjazdów i wycieczek,
warsztatów prowadzonych przez pedagogów i psychologów. Biorą też udział w
organizowanych konkursach i wielu imprezach okolicznościowych.
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Działalność charytatywna na rzecz dzieci i ich rodzin.
2. Edukacja kulturalno oświatowa i wychowanie dzieci.
3. Profilaktyka przeciw patologiom społecznym.
4. Wyczulanie dzieci i młodzieży na krzywdy i problemy innych
(rówieśników oraz osób starszych).
5. Wytwarzanie wokół dziecka atmosfery zrozumienia, bezpieczeństwa,
szacunku i dowartościowania.
6. Działalność oświatowa przy współpracy ze szkołami i innymi ośrodkami
wychowawczymi.
Serdecznie zapraszamy studentów, młodzież oraz osoby starsze, które
chcą wesprzeć nasze działania swoją pracą, doświadczeniem i ofiarnością
poprzez własny udział w organizowaniu imprez i pomoc przy prowadzeniu
działalności na rzecz rodzin potrzebujących. W szczególności potrzebujemy
osoby lubiące pracę z dziećmi, zainteresowane pomocą w nauce na poziomie
podstawowym, gimnazjalnym i liceum, osoby posiadające zdolności
pedagogiczne, manualne i artystyczne, także psychologów i pedagogów i oraz
osoby z doświadczeniem w pracy biurowej i księgowości. Razem możemy
zrobić więcej!

więcej informacji na: www.dyliniarnia.republika.pl
Nasz adres:
Korczakowska Republika Dziecięca DYLINIARNIA
ul. Konrada Wallenroda 55/56
30-867 KRAKÓW
godziny pracy zmienne
prosimy o wcześniejsze umawianie terminów wizyt
tel. 505 573 831 czynny pon. – sob. w godz. 12.00 – 20.00
e-mail: krd56@op.pl

