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Kraków, 16 sierpnia 2012 roku 

         

 

 

 

 

 

RAPORT 
działania projektu „Ciuch w ruch” w okresie luty – lipiec 2012,  

czyli jak wprawiliśmy ciuch w ruch 

 

 

Firma 3R Recycling Solutions zaprosiła Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”  

do współpracy przy projekcie „Ciuch w Ruch", który miał stać się kolejnym sposobem 

pozyskiwania środków na pomoc dla Podopiecznych fundacji.  Ponadto efektem projektu  

ma być ochrona środowiska, edukacja i stworzenie nowych miejsc pracy, dlatego też  13 

stycznia 2012 roku, postanowiliśmy podpisać umowę współpracy z firmą 3R Recycling 

Solutions. Dzięki zaangażowaniu zespołu pracowników 3R Recycling Solutions oraz wsparciu 

naszej fundacji, zielono-białe pudełka na używaną odzież, tekstylia i obuwie trafiły do wielu 

firm i sklepów. Projekt „Ciuch w ruch” przynosi już pierwsze środki finansowe, które  

w całości przeznaczamy na pomoc naszym Podopiecznym – osobom z niepełnosprawnością 

intelektualną.  

 

Na kolejnych stronach przedstawiamy raport z pierwszych miesięcy działania „Ciuch w ruch”. 

To dla nas bardzo ważne, by poznali Państwo efekty Waszego zaangażowania  

i pomocy.  
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Sieć jasnych zielonych punktów na mapie 

 

Projekt zyskał już zaufanie wielu  firm i instytucji. 

Jego skuteczność jest możliwa dzięki dobrej woli ich 

klientów i pracowników, którzy postanowili nadać 

zawartości swoich szaf nowe – drugie życie. Część 

instytucji zdecydowała się umieścić pudełka  

w biurach, sklepach i halach produkcyjnych  

na określony czas. Inne uczyniły z pudełek stały 

element  wystroju wnętrz.  

 

Aktualnie w projekcie „Ciuch w ruch” uczestniczy 69 

firm, a w 179 lokalizacjach na terenie kraju  

rozłożonych jest 500 pojemników. Tworzą one sieć 

jasnych, zielonych punktów na mapie Polski. 

Aktualną listę lokalizacji pudełek możecie Państwo 

znaleźć na stronie projektu pod tym adresem.  

 

Pracownicy firmy 3R Recycling Solutions zajmujący 

się obsługą techniczną projektu, prócz 

wspomnianych lokalizacji, rozpoczęli także odbiory 

odzież i obuwia poreklamacyjnego z magazynów 

producentów m.in. Deichmann.  

 

Pomoc zaklęta w kilogramach 

 

Każdy zebrany kilogram tekstyliów jest przewożony do sortowni i dokładnie segregowany.  

To tam zapada decyzja o dalszym losie przekazanych tworzyw.   

 

Zebrane środki na podstawie poniższych przeliczników, są przekazywane na konto fundacji:  

 

0,30 zł od 1 kg zebranej odzieży 

0,50 zł od 1 kg obuwia 

1,00 zł od 1 kg obuwia pozyskanego bezpośrednio od producentów/sprzedawców  

 

Do dziś łączna ilość zebranych kilogramów to: 35 576,10. 

 

 

 

 

http://ciuchwruch.pl/kontakt.html
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W poniżej tabeli przedstawiamy zestawienie ilościowe zbiórki w poszczególnych miesiącach    

 

OKRES 

ODZIEŻ 

POZYSKANA  

Z PUDEŁ (KG) 

ODZIEŻY 

POZYSKANA  

OD FIRM 

ODZIEŻOWYCH 

(KG) 

OBUWIE  

OD FIRM 

OBUWNICZYCH 

(KG) 

SUMA 

(KG) 

SUMA 

(ZŁ) 

luty - kwiecień 7 752 2321,25 683,75 10 757 4169,97 

maj 5402,40 0 0 5402,40 1620,72 

czerwiec 4936,7 0 0 4936,7 1481,01 

lipiec 4580 2100 7800 14480 4764,00 

    35 576,1 12 035,7 

 

Potwierdzamy, że na konto naszej fundacji wpłynęła łącznie kwota: 12 035,7 zł 

 

„Ciuch (wprawia) w ruch” nasze Warsztaty Terapii Artystycznej  

w Radwanowicach 

 

Środki pozyskane z projektu „Ciuch w ruch” fundacja 

w całości przeznacza na finansowanie pracy 

Warsztatów Terapii Artystycznej dla dorosłych osób  

z niepełnosprawnością intelektualną  

w podkrakowskich Radwanowicach. Aktualnie 

korzysta z nich na co dzień 26 Podopiecznych. 

 

 

Czym są Warsztaty Terapii Artystycznej dla osób  

z niepełnosprawnością intelektualną? 

– Nie umiem ciekawie opowiadać. Aby żyć, potrzebuję 

pomocy innych ludzi. To oni dbają o to, abym miał  

co jeść, gdzie spać, spędzać święta i inne dni. Ludzie, 

którzy wiedzą, jak mam na imię i kiedy są moje 

urodziny, przygarnęli mnie do schroniska w 

Radwanowicach, zaprosili na Warsztaty Terapii 

Artystycznej. Mam po co rano wstawać z łóżka. Mogę robić to, co potrafię najlepiej  

i najstaranniej: rysować, malować, heblować deski i skrzynki… Jestem komuś potrzebny! 

– „mówi” Edek Grabowski, który korzysta z Warsztatów Terapii Artystycznej Anny Dymnej 

„Mimo Wszystko”. 
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W warsztatach każdego dnia Podopieczni pod opieką 

terapeutów uczestniczą w zajęciach. Godzina zajęć 

kosztuje 50zł. Zebrane z projektu środki są 

wykorzystywane również na pokrycie kosztów 

związanych z funkcjonowaniem ośrodka (m.in. 

media, zakup materiałów plastycznych, pensje 

terapeutów). 

 

Partnerzy projektu "Ciuch w Ruch" 

 

Aktualnie wśród partnerów projektów znajdują się między innymi: 

 
 

 

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie! 

Firm 3R Recycling Solutions 

Podopieczni i Pracownicy Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”  


