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CELE FUNDACJI

Celem statutowym Fundacji jest wspieranie kobiet i całych rodzin w początkach

macierzyństwa i rodzicielstwa ze szczególnym uwzględnieniem okresu ciąży i



pierwszych 3 lat życia dzieci oraz promocję wartości chrześcijańskich w życiu

rodzinnym.

Fundacja stawia sobie następujące cele szczegółowe:

● działalność na rzecz macierzyństwa, rodziny, dzieci, kobiet w ciąży i planujących

macierzyństwo,

● organizacja i promocja miejsc przyjaznych matkom, dzieciom i rodzinom,

● wspieranie rozwoju osobistego rodziców i opiekunów poprzez zwiększanie ich

kompetencji w opiece nad dziećmi,

● wspieranie i promocja przedsiębiorczości oraz rozwoju zawodowego kobiet, ze

szczególnym uwzględnieniem matek dzieci do 3 roku życia,

● wspieranie i promocja twórczości kobiet,

● prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, doradczej, szkoleniowej,

kulturalnej, wychowawczej i terapeutycznej skierowanej do rodzin, dzieci,  kobiet w

ciąży i planujących macierzyństwo oraz profesjonalistów pracujących nimi,

● Zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem

praw pacjenta,

● promocja karmienia piersią oraz poprawnych nawyków żywieniowych,

● działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

● pomoc charytatywna dla kobiet w ciąży, matek i ich rodzin,

● upowszechnianie wiedzy i edukacji w zakresie potrzeb rodziny i rodzicielstwa,

● upowszechnianie idei świadomego rodzicielstwa,

● prowadzenie i wspieranie działalności skupiającej uwagę społeczeństwa i mediów na

kobietach w ciąży w Polsce,

● promocja inicjatyw o celach zbliżonych do Fundacji.

● promocja i organizacja wolontariatu.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Przychody Fundacji pochodzą z wpłat na

fundusz założycielski oraz z darowizn.

Terenem działania Fundacji jest Rzeczpospolita Polska. Fundacja wspiera kobiety również w

Internecie, niezależnie od miejsca ich zamieszkania.

ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI



Fundacja Makatka stwarza kobietom bezpieczną przestrzeń do rozwijania swoich

kompetencji macierzyńskich, poszerzania wiedzy i umiejętności osobistych oraz radzenia

sobie w sytuacjach kryzysowych.

Realizuje to poprzez:

● Prowadzenie grupy wsparcia na portalu Facebook

● Edukację w internecie

● Udział w projektach i inicjatywach edukacyjnych

● Osobiste konsultacje ze specjalistami

● Wsparcie rzeczowe i finansowe

ZREALIZOWANE PROJEKTY

KRĄG OPOWIEŚCI PORODOWYCH

To inicjatywa Stowarzyszenia Doula w Polsce, w ramach której kobiety spotykają się w

małych grupach, aby dzielić się historiami porodowymi.

W dniach 29-20 marca 2019 roku odbyły się dwa spotkania w Poznaniu oraz jedno w

Krakowie. Łącznie wzięło w nich udziało 20 kobiet. Poniesiono koszty wynajmu sali w

Poznaniu w wysokości 30 zł.

MLEKOTEKA

To ogólnopolska inicjatywa mająca na celu zwiększenie świadomości i wiedzy na temat

wartości mleka kobiecego, wsparcie i edukacja kobiet oraz ich rodzin w zakresie żywienia

małych dzieci oraz integracja środowiska wspierającego karmienie piersią.

W dniach 27 maja i 3 czerwca 2019 w ramach Mlekoteki odbyły się dwa spotkania w

Poznaniu.

KONFERENCJA LAKTACYJNA

Piąta edycja konferencji odbyła się w Gdyni 18 maja 2019 roku. Konferencja to rzetelnie

przygotowane kompendium wiedzy o laktacji poparte publikacjami specjalistów badań nad

mlekiem ludzkim oraz systematyzacja przepisów prawa. Marzena Anna Boruta i Maria

Gierszewska wzięły udział jako prelegentki i przedstawiły referat poświęcony KPI, czyli

karmieniu mlekiem odciąganym.



Poniesione koszty to druk materiałów promocyjnych, dojazd i zakwaterowanie w wysokości

łącznie: 942,25.

GRUPY WSPARCIA DLA MAM

Podstawowym celem Fundacji jest wspieranie młodych mam. Realizujemy to poprzez

prowadzenie grupy online, konsultacje online oraz spotkania na żywo. W ramach tych

ostatnich odbyły się:

- sześć spotkań w Krakowie, (między innymi poświęcone chustonoszeniu oraz swap

ubraniowy), łącznie 20 uczestniczek.

- cztery spotkania w Poznaniu (między innymi z fizjoterapeutką uroginekologiczną).

Koszt (wynajem sali oraz metariały edukacyjne) łącznie: 611,15zł.

WSPARCIE DLA MAM W KRYZYSIE

Szczególną opieką staramy się otaczać kobiety, które znalazły się w trudnej sytuacji w

związku ze stratą okołoporodową, chorobą dziecka bądź problemami zdrowotnymi czy

rodzinnymi. Realizujemy to poprzez konsultacje, pomoc specjalisty oraz paczki świąteczne i

okolicznościowe.

Koszt łącznie: 197,95

STRONA INTERNETOWA FUNDACJI

www.fundacjamakatka.pl

Koszt łącznie: 221,63

ŹRÓDŁA FINANSOWANIE

Działalność Fundacji w roku 2019 opierała się na funduszu założycielskim oraz darowiznach.

Otrzymano 78 darowizn od 54 darczyńców na łączą kwotę 2664,37.

http://www.fundacjamakatka.pl

