SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2018

‘’Chciałbym podziękować ludziom, których spotkałem na drodze swojego życia za wielką życzliwość
jakiej ciągle doznawałem i równocześnie ich przeprosić jeżeli komuś wyrządziłem przykrość…’’
Te kilka słów przytoczonych z Testamentu ks. Infułata doskonale obrazuje przymioty Jego charakteru:
pokora, prostota, miłość do Boga i Matki Kościoła oraz Chrystusa obecnego w drugim człowieku. Taką
naukę przekazał nam swoim życiem, wdzięczni za ten dar staramy się podążać tą drogą w działaniach
Fundacji.
Jako prezes Zarządu Fundacji Educator im. Ks. St. Grada pragnę przedstawić wszystkim tu
zgromadzonym działania jakie udało się zrealizować od października ubiegłego roku:
- zrealizowano 2 zadania publiczne ogłoszone przez prezydenta miasta w formie wyjazdów letnich
i zimowych dla dzieci i młodzieży, w których wzięli udział także wychowankowie Domu Dziecka
„Słoneczko” oraz uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Zimą spędziliśmy tydzień
czasu w Małem Cichem, uprawiając sporty zimowe. W sierpniu tego roku po raz drugi już
zorganizowaliśmy kolonie poza granicami Polski, mianowicie uczestnicy spędzili 12 dni w Italii,
podobnie jak w roku ubiegłym w kurorcie Gatteo a Mare. Wyjazd tegoroczny obfitował w wiele
atrakcji, min. dwie noce spędziliśmy w okolicach Wenecji ciesząc zmysł wzroku pięknem tego miejsca;
parki wodne, plaża i morze, Italia w miniaturze w Rimini, San Marino, wszystkie te wspaniałe miejsca
stały się udziałem dzieciaków;
- w maju, przy udziale środków finansowych z PEFRONU, miała miejsce 5-dniowa wycieczka
integracyjna do Gliczarowa. Uczestnicy uczyli się wzajemnego szacunku i troski o siebie nawzajem
zwiedzając Kopalnię Soli w Wieliczce, przypomnieli sobie postać wielkiego Polaka św. Jana Pawła II
w Interaktywnym Muzeum Domu Papieża w Wadowicach; podziwiali piękno polskich gór spacerując
na Gubałówce; korzystali z atrakcji na basenach termalnych w Bukowinie Tatrzańskiej;
- przeżywaliśmy także w czerwcu wyjątkową niedzielą w naszej wspólnocie parafialnej. Grupa dzieci
z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przystąpiła do I Komunii Św. oraz do Komunii Rocznicowej. Było
to po raz kolejny jedno z najpiękniejszych wydarzeń bo nasze dzieci są najpiękniejsze, umiłowane
przez Jezusa;
- Fundacja po raz kolejny współuczestniczyła w zorganizowaniu Integracyjnego Pikniku Rodzinnego
odbywającego się na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych; dziękujemy Pani
Dyrektor ORDN Marcie Goździk za możliwość podejmowania wspólnych działań dla dobra
podopiecznych;
- kolejny już rok włączyliśmy się w akcję Caritas „Tornister pełen uśmiechu” ,wyposażając
38 plecaków;
- we wrześniu natomiast troszkę starsza młodzież czyli seniorzy wyruszyli na 10-dniowy wyjazd
rekolekcyjno-rekreacyjny do Italii, zwiedzaliśmy Bolonię, Rawennę, Florencję, San Marino,
tańczyliśmy podczas koncertów w kurorcie Gatteo a Mare, degustowaliśmy włoskie specjały.
A wszystko to pod przewodnictwem duchowym ks. Edwarda Wieczorka oraz ks. Proboszcza Wacława

Wojtunika . Obu zacnym Kapłanom gorąco dziękuję za modlitwy, rozważania, przewodniczenie liturgii
w tak pięknych miejscach jak u świętego Antoniego w Padwie, u świętego Franciszka w Asyżu czy
w pięknym maleńkim kościółku Matki Bożej Królowej Morza w Gatteo.
Już piąty rok prowadzimy Katolickie Przedszkole ‘’Antoś’’, w którym może się rozwijać intelektualnie ,
emocjonalnie , społecznie i duchowo 15-ścioro dzieciaków w atmosferze miłości troski i rodzinnego
ciepła. Niestety jest to zadanie, po względem finansowym, coraz trudniejsze z powodu małej ilości
dzieci, zmieniających się przepisów i innych czynników zewnętrznych. Satysfakcja jest natomiast
opinia, jaką uzyskało nasze Przedszkole podczas ewaluacji zewnętrznej problemowej prowadzonej
prze4z przedstawicieli Kuratorium w czerwcu tego roku. Podejmujemy wiec nadal starania o
utrzymanie naszej placówki.
Wychodząc naprzeciw potrzebom ludzi nadal prowadzimy Punkt Pomocy Społecznej. Zgłaszający się
otrzymują pomoc prawną, psychologiczna, pomoc przy wypełnianiu dokumentów, skorzystało z niej
już ponad 40 osób. Zdarza się, że dzięki tej inicjatywie kapłan może zdążyć na czas z sakramentami do
potrzebujących. Składam wyrazy wdzięczności Andrzejowi Raczkowskiemu i Anecie Nabiałek za
nieustanna gotowość niesienia pomocy.
W tym roku udało się podjąć szereg dodatkowych działań min. objęto Patronatem i ufundowano
nagrody w IX Edycji Konkursu Wiedzy z Prawa Wyznaniowego Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego; dofinansowano zakup aparatu słuchowego; pokryto koszty rehabilitacji i turnusu
rehabilitacyjnego byłego Wolontariusza Fundacji; pokryto koszty rehabilitacji oraz obiadów szkolnych
kilkoro dzieci; zakupiono artykułu cukiernicze dla dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
Wszystkie te działania były możliwe do zrealizowania dzięki życzliwości, empatii, pomocy materialnej
i fizycznej ludzi dobrej woli otwartych na potrzeby bliźnich. Składamy gorące podziękowania
wspaniałym kierowcom Wojtkowi i Sławkowi, pani prezes Marii Chilińskiej. Wyrazy wdzięczności za
pomoc dla Kadry Pedagogicznej Przedszkola oraz Rodziców Przedszkolaków. Wszystkim za wszelkie
dobro, cierpliwość i wyrozumiałość – DZIĘKUJĘ!
Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, można więc przekazać 1% podatku na cele
statutowe. Zachęcamy do wspierania działań podejmowanych przez Fundację.
Zarząd Fundacji uchwałą z dnia 7 września 2017 r. postanowił zawiesić Fundusz Stypendialny. Jednak
Pan Bóg czuwał by stało się inaczej i w roku ubiegłym po raz pierwszy na wniosek wychowawcy i
dyrekcji szkoły Zarząd Fundacji za szczególne osiągnięcia muzyczne, religijne oraz wyniki w nauce
przyznał stypendium naukowe na rok 2017/2018. W październiku tego roku do Zarządu Fundacji
wpłynął wniosek o udzielenie Stypendium Naukowego byłemu wolontariuszowi Fundacji – Michałowi
Pietrzykowi. Michał kolejny rok zmaga się z choroba nowotworową, dlatego tez nie jest dziś obecny
wśród nas, zapraszamy więc Tatę Michała oraz Wychowawcę w celu odebrania Aktu nadania
stypendium.
Zgodnie ze statutem Fundacja ma prawo przyznawać honorowe tytuły osobom zasłużonym dla Jej
działalności. W tym roku tytułem ‘’Przyjaciela Fundacji’’ uhonorowano następujące osoby:
Krystynę i Stanisława Stańdo
Oktawie Kosylak
Bożenę i Marka Kostrzewa
Erikę Wodzinowską
Izabele i Ottona Laskowskich

