
 podsumowanie działalności w 2021 r.  . 

 Drodzy Przyjaciele Fundacji “Wypłyń na Głębię”! 

 Z  całego  serca  dziękujemy  Wam  za  wsparcie,  którego  udzieliliście 
 nam  w  mijającym  roku.  Bez  Waszej  pomocy,  nie  bylibyśmy  w  stanie 
 realizować  naszej  misji,  jaką  jest  codzienna  pomoc  polskiej  młodzieży  w 
 jej edukacji i rozwoju! 💪 

 Spójrzmy,  co udało nam się wspólnie osiągnąć  przez  ostatnie 365 dni… 

 7  odcinków programu “Katecheza 2.0” 
 (to o 2 więcej niż w roku ubiegłym…  🙃  ) 

 w  minionym  roku  -  z  powodu  trudności  związanych  z  płynnością 
 finansową  (spowodowanych  między  innymi  pandemią  COVID-19)  - 
 dalsze trwanie projektu “Katecheza 2.0” stanęło pod znakiem zapytania… 
 Ale  dzięki  Waszemu  wsparciu,  za  pomocą  serwisu  “Zrzutka.pl”  zebraliśmy 
 środki  na  kontynuację  “Katechezy  2.0”  w  bieżącym  roku  szkolnym.  Dzięki 
 temu  -  w  2021  r.  opublikowaliśmy  7  premierowych  odcinków  programu 
 “Katecheza  2.0”  ,  z  których  każdy  to  gotowy  scenariusz  lekcyjny 
 zawierający  35-minutowy  film,  bogaty  w  treści  edukacyjne,  teologiczne 
 oraz   ewangelizacyjne zaprezentowane w przystępnej, nowoczesnej, tra-  
 fiającej  do  młodzieży  formule.  Ponadto  udostępniamy  rodzicom, 
 katechetom  i  duchownym  materiały  dydaktyczne  pozwalające 
 przeprowadzić “Katechezę 2.0” zarówno on-line jak i w klasie. 



 4000  już  prawie  tylu  użytkowników 
 zarejestrowało  się  w  serwisie 
 katechezadwazero.pl 
 (to dwa razy tyle co w roku ubiegłym…  😮  ) 

 2021  był  dopiero  drugim  rokiem  działania  platformy,  a  już  dołączyło 
 do  nas  niemal  4  000  członków  społeczności  -  rodziców,  opiekunów, 
 nauczycieli,  pedagogów  i  duchownych,  którzy  prezentują  materiały 
 dziesiątkom tysięcy swoich podopiecznych! 

 1000  tyle  rodzin,  szkół  i  parafii 
 uczestniczyło  w  “Rekolekcjach 
 Wielkopostnych On-line 
 z Katechezą 2.0”  ��� �  

 w  dobie  pandemii  koronawirusa,  która  odebrała  młodzieży  możliwość 
 uczestnictwa  w  stacjonarnych  rekolekcjach,  podjęliśmy  się  nietypowego 
 wydarzenia.  Przed  Świętami  Wielkanocnymi  przeprowadziliśmy 
 “Rekolekcje  Wielkopostne  On-line  z  Katechezą  2.0”  podczas  których 
 publikowaliśmy  przez  3  dni  materiały  filmowe  (między  innymi  z  Ziemi 
 Świętej)  oraz  specjalne  ćwiczenia  interaktywne.  W  “Rekolekcjach…”  brało 
 udział  niemal  1000  placówek,  wydarzenie  dotarło  do  szkół,  parafii, 
 i rodzin  w  20  krajach  z  całego  świata,  a  ponad  1800  młodych  ludzi 
 napisało swoje cyfrowe "Listy do Boga" ❕ 

 1  wyjątkowa nagroda… 

 (i to od Prezydenta RP…  🏆  ) 

 w  dniu  22  listopada  otrzymaliśmy  z  rąk  Prezydenta  RP  Andrzeja  Dudy 
 nagrodę  dla  organizacji  pozarządowych  “Dla  Dobra  Wspólnego” 
 przyznaną  za  naszą  dotychczasową  działalność!  Miało  to  miejsce 
 podczas  finałowej,  uroczystej  Gali  w  Pałacu  Prezydenckim.  Zdajemy 
 sobie  sprawę,  że  to  ogromne  wyróżnienie  (szczególnie  dla  tak  młodej 
 organizacji)  i  jest  to  dla  nas  kolejne  potwierdzenie,  że  warto  dalej, 
 wytrwale,  każdego  dnia  realizować  naszą  misję  jaką  jest  wspieranie 
 polskiej  młodzieży,  kształtowanie  ich  serc  i  umysłów,  aby  w  przyszłości, 
 jako  świadomi  i  aktywni  ludzie,  tworzyli  nowoczesne  społeczeństwo  – 
 pełne pasji, radości życia i wolne od uzależnień 💪 

 Kliknij tutaj, by obejrzeć film z tego wyjątkowego wydarzenia!  . 

http://www.katechezadwazero.pl/
https://vimeo.com/655644230/0ea7517e05


 a ponadto… 
 ●  zakończyliśmy  pracę  nad  platformą  internetową  i  materiałami 
 do programu  “Dobry  Temat”  -  pierwszego  w  Polsce  programu 
 profilaktycznego,  który  można  prowadzić  zarówno  on-line  jak  i  w  klasie. 
 Treścią  “Dobrego  Tematu”  są  zagadnienia  bardzo  potrzebne  młodzieży 
 (szczególnie  w  dzisiejszych  czasach)  takie  jak:  godność  i  szacunek, 
 wzmacnianie  poczucia  własnej  wartości,  współpraca  i  komunikacja, 
 zarządzanie  emocjami,  rozwiązywanie  problemów  i  wyzwań,  radzenie 
 sobie  z  przemocą,  zapobieganie  uzależnieniom.  Na  wiosnę  dokonaliśmy 
 ewaluacji  (testowego  wdrożenia)  programu  w  12  placówkach 
 edukacyjnych  w  całej  Polsce.  Badanie  skuteczności  programu 
 (dokonywane  za  pomocą  specjalnej  metodologii  przez  zewnętrznych 
 ekspertów) pokazało, że nasz program “Dobry Temat” jest skuteczny 
 i pomaga młodzieży w obszarach, które zaplanowaliśmy  ❕ 😎 

 Wyniki  badań  były  prezentowane  we  wrześniu  podczas  VIII 
 Ogólnopolskiej  Konferencji  "Uzależnienia  -  Polityka,  Nauka,  Praktyka, 
 Profilaktyka  ryzykownych  zachowań"  i  pozwalają  nam  ubiegać 
 się o status  tzw.  “Programu  rekomendowanego”,  który  pozwoli  nam 
 na jeszcze szersze oddziaływanie z przekazem profilaktycznym.  🌎 

 Kliknij tutaj, by obejrzeć wypowiedź eksperta o naszym  programie!  . 
 ●  równolegle  rozpoczęliśmy  wspólnie  z  organizacją  “Iskra  -  Opolski 
 Wolontariat”  -  projekt  na  rzecz  promowania  wolontariatu  wśród  opolskiej 
 młodzieży,  którego  rezultatem  będzie  nowoczesna  platforma 
 szkoleniowa dla wolontariuszy. 

 ●  Igor  Gielniak  -  dotychczasowy  członek  Rady  Fundacji  -  został 
 w listopadzie  2021  r.  nowym  prezesem  Fundacji  "Wypłyń  na  Głębię"! 
 Cieszymy  się,  że  osoba  o  takiej  wiedzy  i  doświadczeniu  poprowadzi  dalej 
 naszą organizację i Fundacja będzie mogła się dalej rozwijać.  📈 

 to był udany rok… 
 a przed nami kolejne wyzwania! 

 PS. Zachęcamy do wsparcia finansowego naszych działań, abyśmy 
 w trwającym roku mogli dalej realizować naszą MISJĘ. 

 Kliknij tutaj, aby wesprzeć działalność Fundacji “Wypłyń na Głębię”  . 

 dziękujemy, że jesteście z nami. 

https://vimeo.com/manage/videos/624471835/fe17b0dfb4
http://www.wyplyn.pl/wesprzyj-nas

