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W lipcu gościliśmy w Ibadanie - w 

Nigerii. Prowadziliśmy warsztaty dla 

bramkarzy oraz seminarium dla 

trenerów. 

óch szkół.

W tym samych czasie dostarczyliśmy 

przybory szkolne do dw

Seminarium "Przygotowanie fizyczne 

w piłce nożnej kobiet" we współpracy 

z PZPN z udziałem fachowców z 

zagranicy. 

Dochód dla Ośrodka Rewalidacyjno-

Wychowawczemu w Istebnej - Zaolziu.

Impreza "Król Karniaków" w Krakowie, 

która była bramkarskim turniejem o 

tytuł mistrza rzutów karnych. Gośćmi 

specjalnymi byli bramkarze i trenerzy 

Cracovii. Dochód na konto akcji 

"Odbudowa domu dla Kuby".

Nietypowy turniej "Zagubione buty" w 

Warszawie, w którym uczestnicy grali 

w piłkę nożną boso aby wesprzeć 

leczenie Julii Frączak. W jego czasie 

trwała zbiórka sprzętu sportowego dla 

ubogich ośrodków w krajach Afryki.

Impreza "Bitwa bramkarska" we 

Wrocławiu - największy na świecie 

turniejem dla bramkarzy, walczących 

„jeden na jednego”.

Zbieraliśmy sprzęt sportowy dla dzieci 

afrykańskich.

Seminarium dla trenerów pracujących 

z kobietami Women's Football Day - 

we współpracy z Polskim Związkiem 

Piłki Nożnej z udziałem zagranicznych 

prelegentów. Dochód przeznaczony na 

leczenie Angeliki Grzywny.

2015
ZROBIONE

UCZESTNIKÓW

40

UCZESTNIKÓW

90

UCZESTNIKÓW

65
UCZESTNIKÓW

300
UCZESTNIKÓW

80
UCZESTNIKÓW

60
DZIECIAKÓW

120

Keepers
Foundation



Keepers
Foundation

Dla potrzebujących ofiar trzęsienia 

ziemi w Nepalu 

namiotów a także zbiórka niezbędnych 

elementów higienicznych dla dzieci.

akcja wysyłki 

2015
ZROBIONE

Do Ghany wysłaliśmy duży t

przyborów szkolnych. 

W imieniu Shaka Foundation, która 

gromadzi dzieci ulicy na obrzeżach 

Akry dziękujemy wszystkim, którzy 

przyczynili się do tej wspaniałej akcji. 

ransport 

Dostarczyliśmy 

odzież sportową dla najuboższych 

zawodniczek K .

sprzęt treningowy oraz 

KS Chorzów

Ten nowy klub kobiecy powstał jako 

alternatywa i szansa dla kobiet z 

ubogich i patologicznych środowisk.

Wspierając Centre Sadio Diarra w 

Nosoumbgoso, małej wiosce w okolicy 

Bamako, stolicy Mali przekazaliśmy 

tam sprzęt sportowy - bluzy, koszulki, 

spodenki, skarpety i bramkarskie 

rękawice 

Wspólna z reprezentacją Polski AMP 

Futbol (piłkarzy po amputacjach) 

aukcja medalu. Dochód przekazany 10-

letniej Julce Kołodziej z Podłęża pod 

Krakowem, cierpiącej na zapalenie 

mózgu Rasmussena.

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Rzepin 

to miejsce przeznaczone dla osób z 

upośledzeniem umysłowym i chorych 

psychicznie. To dla nas wielki honor i 

przyjemność, że braliśmy udział w 

spotkaniach edukacyjnych.
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DO ZROBIENIA

Sport jest najlepszą formą integracji i szansą dla wszystkich 

poszukujących celu w życiu.  Sport jednoczy bez względu na wiek, 

światopogląd, narodowość, rasę, sytuację społeczną i przekonania 

religijne. 

Nasz autorski program wolontaryjny. 

Uczniowie klas gimnazjalnych będą nieść 

pomoc osobom niepełnosprawnym, 

chorym i potrzebującym. Najbardziej 

aktywni wolontariusze wezmą udział w 

eliminacjach, z których wyłonione zostaną 

cztery 20-osobowe grupy, które w czasie 

wakacji wyjadą na tygodniowe obozy 

sportowe. Jedna na obóz koszykarski, 

druga - piłkarski, trzecia na poświęcony 

piłce ręcznej, a czwarta - siatkówki.
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To nie będą zwyczajne wydarzenia... 

Będziemy grali w piłkę nożną... boso. Po to 

aby zbierać pieniądze na leczenie małej 

Julki i używane buty dla małych piłkarzy w 

najbiedniejszych regionach Afryki.

29 maja: Istebna 
29 sierpnia: Bielsko-Biała i Szczecin

Dochód z wpłat przeznaczony jest na 

wsparcie leczenia Julii Frącek, dziewczynki 

z zespołem Downa i padaczką lekooporną, 

która dodatkowo zmaga się z białaczką 

limfoblastyczną. W czasie turnieju będzie 

też trwała zbiórka używanych butów dla 

ośrodków szkolnych i piłkarskich w Afryce.

Tylko urządzenia w czasie turnieju będą 

małe - niewielkie boiska, malutkie bramki, 

mniejsze od standardowych piłki. I co 

najważniejsze, zawodnicy rozgrywają 

spotkania boso. Nie ma też sędziów - 

werdykty uczestnicy rozstrzygać będą sami. 

Za to wielkie są serca uczestników i 

partnerów „Zagubionych Butów”.

Dochód przeznaczony jest na zapewnienie 

wyprawek dla najuboższych pierwszoklasistów. 

1 września:  Kraków, Warszawa, 
                       Bytom, Gdańsk, Wrocław
                       Częstochowa, Łódź, 
                       Marki, Poznań, Radom, 
                       Czeladź, Zabrze, Poznań
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Wspólnie z zarządami klubów Ekstraklasa S.A. 

oraz siecią centrów handlowych przygotowujemy 

wielką loterię fantową, która odbywać się będzie 

w kilkunastu miastach Polski. 

#250pomocnychdloni
REGIONALNY PROGRAM WOLONTARYJNY DLA MŁODZIEŻY
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18-28 lipca: Kigali

AfricanAfrican

ChildChild
Cracow, 
16th of  June 2016

Day
of the

Dzień ten przypomina masakrę dzieci w Soweto koło Johannesburga w 

RPA, dokonaną w 1976 roku przez tamtejszy reżim rasistowski.

Paczki, które zbierać będziemy w całej Polsce trafią do kilkunastu krajów 

w Afryce.Dzieci w szkołach przeprowadzą zbiórkę materiałów szkolnych i 

pieniędzy na ich wysłanie do wielu zakątków Afryki.

Wspólnie ze szkołami, przedszkolami i 

bibliotekami na terenie całego kraju 

organizujemy zbiórkę materiałów 

szkolnych. Chcemy, by przesyłki trafiły 

do Afryki przed 16 czerwca. 

Ten dzień to święto obchodzone 

corocznie od 1991 roku, czyli 

Międzynarodowy Dzień Dziecka 

Afrykańskiego. 

BEGINS
AGAIN

RWANDA
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20 temu na skrawku pofałdowanej 

afrykańskiej ziemi doszło do jednej z 

największych tragedii współczesnej 

ludzkości. W ciągu kilkudziesięciu dni w 

1994 r. z rąk swoich sąsiadów, kuzynów, 

mężów i dzieci zginął ponad milion 

Rwandyjczyków. Dziś nikt nie stosuje nazw 

Hutu i Tutsi.

UNICEF szacuje, że 810 tysięcy dzieci w 

Rwandzie zostało osieroconych, a ponad 

100 tysięcy żyje jako głowa rodziny. Dzieci 

stanowią ponad połowę ludności Rwandy. 

Są przyszłością kraju.

Jedziemy do Rwandy w rocznicę 

zakończenia krwawej rzezi - 18 lipca 2016 

roku. Zawieziemy sprzęt sportowy, 

przybory szkolne, przedmioty edukacyjne, 

zabawki, gry i  dla podopiecznych Fundacji 

ASOLATE w Kibungo. 

DO ZROBIENIA
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Education Programme

UCZESTNIKÓW

200 UCZNIÓW

200
DOLARÓW

60 TRENERÓW

400

Nasze stałe projekty dla nauczycieli 

wychowania fizycznego i uczniów w 

Polsce, dzieci w Afryce i trenerów 

na całym świecie.

TEACH THE
TEACHERS

WARSZTATY

Keepers
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NAUCZYCIELI

3500

AKADEMIA MLODYCH TRENERÓW
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KRÓL
KARNIAKÓW

Zostan mistrzem rzutów karnych.

W czterech kategoriach wiekowych bramkarze będą rywalizowali ze sobą 

w bardzo prostej formule – „każdy każdemu” strzela rzuty karne. 

Zwycięzcą zostanie ten, który ma najwyższą skuteczność obron. Gośćmi 

specjalnymi będą bramkarze i trenerzy pierwszoligowych zespołów 

Wisły i Cracovii. Dochód z imprezy przeznaczony jest na wsparcie akcji 

„Odbudowa Domu Kuby”.

W Krakowie już po raz drugi odbędzie 

się bramkarski turniej o tytuł mistrza 

rzutów karnych pod nazwą "Król 

Karniaków". 

Mistrzem oczywiście zostanie ten, kto 

będzie bronił "jedenastki" najlepiej 

ale też przydadzą się umiejętności 

strzeleckie. 

DO ZROBIENIA

Bieg o Bruclik to tradycyjne zawody 

narciarskie organizowane od 1974 roku, 

cieszące się ogromnym zainteresowaniem 

wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 

głównie regionu Śląska i sąsiadujących 

gmin Czech i Słowacji - choć nie tylko.

Podczas zawodów przygrywa kapela 

góralska, organizowane są zabawy na 

śniegu oraz będzie można się ogrzać gorącą 

herbatą i oscypkiem z grilla. 

luty: Istebna

Międzynarodowy Bieg Narciarski 
„O Istebniański Bruclik”

UCZESTNIKÓW

300
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120

Camp, treningi pokazowe i warsztaty 

dla piłkarzy oraz seminaria i panele 

szkoleniowe dla trenerów z udziałem 

prelegentów z najlepszych akademii w 

Europie: Benficy Lizbona, Hannover 96 

i Dinamo Zagrzeb.

UCZESTNIKÓW

320

27-28 marca: Myślenice
04-05 września: Kielce
09-10 października: Kraków

29 sierpnia: Kraków

międzynarodowe spotkania trenerów piłki nożnej
coaches ingsmeet
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12 czerwca: Kraków

TRENUJ 
Z MISTRZEM

Impreza pod nazwą "Trenuj z mistrzem" 

już kilkakrotnie dawała dzieciom radość i 

spełnienie marzeń obcowania z ich 

idolami. Zapraszamy do wspólnej zabawy 

z najlepszymi polskimi bramkarzami. 

Przez cały czas trwania imprezie będzie 

towarzyszyć loteria dla dzieci oraz aukcja 

cennych pamiątek sportowych. 

To będzie już siódmy raz kiedy się spotkamy 

w czasie „Trenuj z mistrzem”. 

 

Impreza jest wydarzeniem unikatowym na 

skalę światową. Nigdzie na świecie nie 

odnotowano sytuacji, w której bramkarze 

grający w najwyższych ligach, wspierali 

dobroczynnie pomysł wspólnego treningu 

z młodymi osobami, połączony ze ideą 

niesienia pomocy innym.

Dotychczas zdobyliśmy dla dziewięciorga 

dzieci poszkodowanych przez los blisko 50 

tysięcy złotych.

UCZESTNIKÓW

100
KIBICÓW

500

WARSZTATY SZKOLENIO
WE

Szkolenie dla trenerów będące 

absolutnym „topem” w dziedzinie 

treningu bramkarzy piłki nożnej. W 

jego czasie wystąpi szkoleniowiec 

bramkarzy reprezentacji Włoch - 

Gianluca Spinelli.

listopad 2016

12 grudnia

26 września

20 czerwca

7 marca

Czołowe wydarzenia w skali Europy. 

Uczymy trenerów przez praktykę. Z 

udziałem prelegentów z Belgii, Szkocji i 

Szwecji, Francji, Niemiec, Włoch i 

Holandii.

SEMINARIA DLA TRENERÓW PRACUJĄCYCH Z KOBIETAMI 
ORGANIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z POLSKIM ZWIĄZKIEM PIŁKI NOŻNEJ

UCZESTNIKÓW

100

UCZESTNIKÓW

360

WOMEN’S FOOTBALL DAY

PRZYGOTOWANIE FIZYCZNE 
W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET

DOBRE PRAKTYKI
W KOBIECYM FUTBOLU

PSYCHOLOGIA
W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET
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GRZEGORZ 
PRESS

MAREK 
PROBOSZ

RAFAŁ 
ULATOWSKI

MONIKA 
GRYGOROWICZ

MARZANNA 
HERZIG

AGNIESZKA 
SZOTT-HEJMEJ

MARIUSZ 
PAWEŁEK

PAWEŁ
KIESZEK

GRZEGORZ
SANDOMIERSKI

SEBASTIAN
PRZYROWSKI

MATEUSZ 
BĄK

KRZYSZTOF
PILARZ

SEBASTIAN
NOWAK

GRZEGORZ
KASPRZIK

KAJA
OŻGO

o bardzo dużym oddźwięku w mediach i nieporównywalnym 

zasięgu reklamowym obejmującym nawet najbardziej 

egzotyczne zakątki świata.

o bardzo atrakcyjnych formach komunikacji i wyjątkowej 

unikalności naszych wydarzeń.

o możliwościach promocji marki i wysokiej atencji naszych 

projektów.

o uczestnictwie w nowatorskich, cyklicznych projektach i o 

możliwościach wykreowania na ich podstawie silnego 

narzędzia event-marketingowego a także wykorzystania 

naszej współpracy jako stałego elementu strategii 

komunikacyjnej firmy;

Możemy powiedzieć Wam

Możemy powiedzieć Wam

Możemy powiedzieć Wam

Możemy powiedzieć Wam

wraz z wieloma osobami ze świata 

sportu, kultury, filmu i nauki, które 

wspierają nasze działania i w naszych 

wspólnych działaniach są również 

Waszymi Ambasadorami.

Powiemy Wam o tym

ANDRZEJ
BLEDZEWSKI

DAWID
MAZUR

ŁUKASZ
SKOWRON
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Kanał w serwisie YouTube, pakiet i tytuł sponsorski, 

ekspozycja logo, banery na stronach internetowych, 

certyfikaty i plansze reklamowe wydają się tak oczywiste, że nie podlegają żadnej dyskusji

chcemy za to porozmawiać o szkoleniach i warsztatach dla Waszego personelu w ramach 

naszej współpracy. Takich, które są inne niż wszystkie - dotyczą 

psychologii, innego wymiaru motywacji, a także dzieci, 

którym każdy z Waszych pracowników przecież się poświęca.

chcemy za to porozmawiać o tym jak szeroko prowadzić nasze wspólne projekty, jak 

sprawić by były jeszcze bardziej nowatorskie i jak wykorzystać 

ogrom naszych pomysłów, jak pokazać światu nasze wspólne 

przedsięwzięcia i jak spożytkować mnóstwo kanałów 

informacyjnych, którymi dysponujemy i które zawsze 

życzliwie informują o naszych działaniach.

chcemy za to porozmawiać o Waszej wizycie na obozie dla dzieci, w czasie której 

będziemy mogli zagrać razem w piłkę. Także o tym kiedy 

Wasza załoga będzie mogła trenować razem z jednym z 

naszych Ambasadorów. 
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TO JEST 
WASZE 
MIEJSCE

Chcemy wspólnie z Wami robić dobre rzeczy. A dla dzieci i młodzieży 
w szczególności. 

Nasze nowatorskie projekty i ich cykliczny charakter dają nam 
wszystkim szanse na rozwój, współpracę i wartościowe 
partnerstwo, a w efekcie zadowolenie i mnóstwo uśmiechów 
dzieciaków. W Polsce. Na świecie. Wszędzie.

Możemy pomóc sobie wzajemnie. Aby podjąć taką decyzję potrzeba 
kilka sekund. Wszyscy chcemy przecież by nasze dzieci były 
szczęśliwe.

Pozostajemy z nadzieją, że będziemy wartościowym partnerem dla 
Państwa i wspólnie zrobimy dobre rzeczy. Pamiętajcie, proszę... 
Każda Wasza pomoc ma znaczenie.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy.



Keepers
Foundation

Keepers Foundation fundacja wspierająca upowszechnianie sportu z siedzibą w 43-470 Istebna 1300, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych 
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000554605, REGON: 361326934, NIP: 5482669329, Konto: 84124062181111001063008730

fundacja wspierająca upowszechnianie sportu
43-470 Istebna 1300,  
województwo śląskie, Polska
tel: +48 508 695 873
tel: +48 504 014 613
tel: +48 500 121 312
www.keepersfoundation.pl  
e-mail: info@keepersfoundation.pl


