Sprawozdanie Prezesa Zarządu Fundacji z dokonanych działań
od października ubiegłego roku
To wielki zaszczyt dla mnie móc dziś podzielić się z Księdzem Arcybiskupem, przyjacielem
naszego Taty, bo tak mówiliśmy na Księdza Infułata, oraz ze wszystkimi zebranymi, doświadczeniami
związanymi z działalnością Fundacji, której Patronem jest Ks. Infułat Stanisław Grad.
Nie będę opowiadać o historii powstania Fundacji ani o jej celach statutowych. Te wszystkie
informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej, w nowej i wspaniałej szacie graficznej.
Twórcą nowego wizerunku strony jest Pan Radosław Matusik, któremu składamy wielkie
podziękowanie.
Pragnę przedstawić w kilku zdaniach, ile dobra udało się dokonać poprzez działalność Fundacji
od ubiegłego roku. Mianowicie objęto patronatem i ufundowano nagrody w VI Konkursie Wiedzy
z Prawa Wyznaniowego na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie oraz na VIII Pikniku
Organizacji Pozarządowych w Tomaszowie Mazowieckim.
Zrealizowane zostały dwa zadania publiczne w formie wyjazdów letnich i zimowych dla dzieci
i młodzieży. W wyjazdach tych udział wzięły także dzieci z Domu Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim
oraz niepełnosprawni wychowankowie Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Realizowany jest projekt
wspierający dzieci i młodzież z rodzin patologicznych i niewydolnych wychowawczo w formie spotkań
filmowych, muzycznych, teatralnych i plastycznych oraz wycieczek rekreacyjno – turystycznych.
Włączyliśmy się także w akcję Caritas Diecezji Łódzkiej. Dzięki ofiarności ludzi dobrej woli udało się
zakupić i wyposażyć 40 plecaków oraz przygotować do funkcjonowania klasę dla dzieci autystycznych
w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Przeprowadzono dwie duże imprezy lokalne o charakterze
integracyjnym. W grudniu obyło się spotkanie choinkowe w Auli Piusa X, w którym wzięło udział
ponad 150 osób. W czerwcu zorganizowano przy współpracy Ośrodka Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych piknik rodzinny pod patronatem Starosty Tomaszowskiego Pana Mirosława
Kuklińskiego.
Kolejny rok prowadzimy Katolickie Przedszkole „Antoś”, w którym może się rozwijać
intelektualnie, emocjonalnie, społecznie i duchowo piętnaścioro dzieciaków w atmosferze pełnej
troski, miłości i rodzinnego ciepła.
Zgodnie z planami udało się nam w grudniu ubiegłego roku przeszkolić i rozesłać
wolontariuszy do osób potrzebujących. Jest to nowa i wspaniała forma działalności Fundacji. Są tu
dziś z nami zarówno podopieczni Fundacji jak i wolontariusze. Bardzo dziękuję Wam za Wasze
oddanie, za poświęcony czas i serce. Uśmiech na twarzach podopiecznych jest największym
świadectwem wagi tego, co czynicie. Nie wszystkie zamierzone plany udało nam się zrealizować.
Poprzez decyzje, na które jako Zarząd nie mieliśmy wpływu, nie rozwinęliśmy działalności dydaktyczno

– opiekuńczej, w stopniu większym niż dotychczas, poprzez utworzenie szkoły z klasami dla dzieci
niepełnosprawnych, świetlicy integracyjnej i rozszerzenia działalności przedszkola. Pełni ufności w
Opatrzność Bożą wierzymy, iż Dobry Bóg nawet z trudnych doświadczeń potrafi wyprowadzić dobro.
Pozwolę sobie w tej chwili na jedno bardzo osobiste zdanie. Pragnę bardzo gorąco
podziękować mojemu przyjacielowi Zbyszkowi, który od kilku tygodni wspiera mnie swoją pomocą.
Dziękuję mojemu mężowi i synom za pomoc, cierpliwość i wyrozumiałość i przepraszam za nerwową
atmosferę, którą wprowadzam przez natłok obowiązków.
Wróćmy do meritum.
Dotychczas Fundacja dwukrotnie przyznała stypendia zdolnej młodzieży gimnazjalnej
pochodzącej z niezamożnych rodzin. Zarząd Fundacji Uchwałą z dnia 5 października bieżącego roku
przyznał kolejne trzy stypendia na rok szkolny 2015/2016 następującym uczniom:
•

Klaudii Kołodziejczyk

•

Michałowi Osowskiemu

•

Kacprowi Kołodziejskiemu

Zgodnie ze statutem Fundacja ma prawo przyznawać honorowe tytuły osobom zasłużonym
dla jej działalności. W tym roku Zarząd oraz Rada Fundacji Educator im. Ks. Stanisław Grada tytułem
Przyjaciela Fundacji uhonorowała następujące osoby:
•

J. E. Ks. Abp. Józefa Michalika

•

Państwa Barbarę i Mariana Zaborowskich

•

Państwa Ewę i Stanisława Podpora

•

Państwa Ewę i Krzysztofa Borzęckich

