Sprawozdanie z działalności Fundacji „Educator” od października 2015 r.

Pragnę przytoczyć fragment pożegnania księdza Infułata od księży z naszej parafii z dnia
pogrzebu: „… mogliśmy uczyć się od Ciebie, że każdemu człowiekowi, należy dać kolejną szansę, na
nikogo się nie zamykać, że zawsze trzeba bronić człowieka, zawsze mu ufać, wychodzić mu
naprzeciw…” I choć już od pięciu lat nie ma Cię tu z nami, i choć „…pełno nas a jakoby nikogo nie
było, jedną … duszą tak wiele ubyło…”, Twe słowa i przykład Twego życia są w nas. Poprzez
działalność Fundacji staramy się czynić tak, jak Ty byś tego od nas oczekiwał, jakbyś Ty tu był!
Obejmujemy pomocą duszpasterską oraz wsparciem materialnym dzieci, młodzież, osoby
niepełnosprawne i seniorów, poprzez różne formy działalności :
–

zrealizowaliśmy projekt wspierający dzieci i młodzież z rodzin niewydolnych wychowawczo,
organizując spotkania integracyjne, filmowe, muzyczne, plastyczne;

–

zrealizowano 2 zadania publiczne w formie wyjazdów letnich i zimowych, dla dzieci i
młodzieży, w których wzięli udział także wychowankowie Domu Dziecka „Słoneczko” oraz
uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Zimą spędziliśmy tydzień czasu w Małym
Cichem, uprawiając sporty zimowe, a w sierpniu tego roku przez 10 dni utrwalaliśmy wiedzę
o chrzcie Polski i początkach państwa polskiego przebywając w Biskupinie i okolicach;

–

włączyliśmy się w akcje Caritas „Tornister pełen uśmiechu” , zakupując 25 plecaków które
udało się wyposażyć dzięki ofiarności parafian i sympatyków parafii, a także zakupić
dodatkowe pomoce plastyczne ;

–

w maju tego roku zorganizowaliśmy 5-dniową wycieczkę w Bieszczady dla uczniów
gimnazjum, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, oraz uczestników Warsztatów Terapii
Zajęciowej, dzięki umowie zawartej z PCPR na dofinansowanie działań z zakresu sportu,
kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, uzyskano dodatkowe fundusze na
wyżej wymieniony cel;

–

Fundacja była po raz kolejny współorganizatorem Integracyjnego Pikniku Rodzinnego
odbywającego się na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych; dziękujemy
Pani Dyrektor ORDN Marcie Niemczyk za możliwość podejmowania wspólnych działań dla
dobra podopiecznych;

–

wspierając działalność duszpasterską parafii, w trosce o rozwój duchowy i właściwe
przygotowanie
młodzieży
do
przystąpienia
do
sakramentu
bierzmowania,
współorganizowaliśmy wyjazd do Łodzi do O.O. Jezuitów na „Uwielbieniową Łódź
Ratunkową”.

–

9 czerwca włączyliśmy się w obchody 15 rocznicy święceń kapłańskich księdza Marka
Kostrzewy, Członka Zarządu Fundacji. Uroczysta Msza Święta koncelebrowana przez
współbraci w kapłaństwie ks. Marka odbyła się w naszej parafii;

–

stała współpraca z Domem Dziecka zaowocowała w tym roku przygotowaniem
wychowanków do przyjęcia sakramentu chrztu i Eucharystii. Dzięki księdzu Markowi
Kostrzewie oraz członkom Odnowy w Duchu Świętym to wydarzenie na zawsze pozostanie w
sercach dzieci i naszych;

–

w czerwcu włączyliśmy się w organizację obchodów Tygodnia Antoniańskiego,
współorganizując koncert zespołu Luxtorpeda. Było to znaczne wydarzenie w bogatym
harmonogramie imprez, możliwe do zrealizowania dzięki samozaparciu ze strony księdza
Proboszcza który wziął na swoje barki sfinansowanie umowy z zespołem oraz ks. Marka,
który czuwał nad stroną organizacyjną;

–

udzieliliśmy finansowego wsparcia studentce z Białorusi, której skradziono wszystkie
dokumenty i pieniądze;

–

we wrześniu tego roku zorganizowany został wyjazd rekolekcyjno-rekreacyjny do Jastrzębiej
Góry i Swarzewa, w którym uczestniczyło 90 osób, także osoby niepełnosprawne ; za
opiekę duszpasterską, kierowane do nas słowo Boże oraz wspaniałą atmosferę, serdecznie
dziękujemy księdzu Edwardowi Wieczorkowi oraz księdzu Wacławowi Wojtunikowi ; słowa
podziękowania kierujemy również pod adresem prezes PKS-u Tomaszów Maz. pani Wioletty
Pełka za wspaniałą współpracę oraz kierowcy pana Sławka Kamińskiego, który zawsze jest
chętny do pomocy daleko wykraczającej poza Jego służbowe obowiązki

–

po raz kolejny przeszkoliliśmy i rozesłaliśmy 14 wolontariuszy do o osób potrzebujących;

–

kolejny już rok prowadzimy Katolickie Przedszkole „Antoś”, w którym może się rozwijać
intelektualnie , emocjonalnie , społecznie i duchowo piętnaścioro dzieciaków w atmosferze
miłości troski i rodzinnego ciepła, nad czym czuwają najwspanialsze Ciocie pod słońcem.

Wszystkie te działania były możliwe do zrealizowania, dzięki ludziom dobrej woli, otwartym na
potrzeby bliźnich. Składamy gorące podziękowania księdzu Proboszczowi Edwardowi Wieczorkowi za
wspieranie działalności Fundacji, za otwartość na potrzeby współczesnego Kościoła ; księdzu
Markowi Kostrzewie za podjęcie ryzyka ścisłej współpracy, jaka członka Zarządu Fundacji, żywimy
głęboką nadzieję dalszej współpracy dla dobra i rozwoju obu parafii. Podziękowania za modlitwę i
wielką życzliwość i pomoc dla członków Odnowy w Duchu Św. oraz Rycerzy Kolumba, wszystkim za
wszelkie dobro, cierpliwość i wyrozumiałość- Dziękuję!!
W lutym tego roku nasza Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego więc można
dokonywać odpisu 1% podatku na Fundację. Na stolikach przy wyjściu z kościoła można zaopatrzyć
się w ulotkę z danymi Fundacji, będziemy również udzielać pomocy przy wypełnianiu zeznania PIT.
Dotychczas Fundacja przyznała trzykrotnie stypendia młodzieży gimnazjalnej, pochodzącej z
niezamożnych rodzin. Zarząd Fundacji uchwałą z dnia 30 września tego roku przyznał stypendium
naukowe na rok szkolny 2016/17 Michałowi Osowskiemu, zapraszamy stypendystę wraz z rodziną w
celu odebrania aktu nadania stypendium.
Zgodnie ze statutem Fundacja ma prawo przyznawać honorowe tytuły osobom zasłużonym
dla jej działalności. W tym roku zarząd oraz Rada Fundacji „Educator” im. Księdza Stanisława Grada
tytułem Przyjaciela Fundacji uhonorowała następujące osoby:

- J.E. Ks. Bp. Antoniego Długosza
- Panią doktor Julitę Raczyńską
- państwa Agnieszkę i Łukasza Wróbel.

