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„MŁODZIEŻ I FILANTROPIA. 
AKTYWNA MŁODZIEŻ –

ZAANGAŻOWANI OBYWATELE”.

W roku szkolnym 2016/2017 projekt Młodzież i Filantropia jest realizowany w 22 gimnazjach
i liceach �w 3 województwach - mazowieckim, podlaskim i lubelskim. Wśród nich znalazło
się nasze gimnazjum. 5 grup projektowych pod opieką nauczycieli wybrało 5 organizacji
pożytku publicznego z terenu miasta: Oratoryjne Stowarzyszenie "Radość", Stowarzyszenie
Przyjaciół Zwierząt "Cztery łapy", Centrum Edukacji Ekologicznej, Hospicjum Królowej
Apostołów oraz  Radomskie Stowarzyszenie Sportu 
i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych START. Celem projektu jest zwiększenie
świadomości i aktywności obywatelskiej oraz kształtowanie postaw filantropijnych wśród
licealistów i gimnazjalistów. 
Projekt jest koordynowany przez Fundację dla Polski a jej partnerem w tegorocznej 
edycji jest Fundacja BGŻ BNP Paribas.

Jest  organizacją 
pozarządową,  która  od  25 
lat  inspiruje  i  przekazuje 
wiedzę  na temat  filantropii 
osobom  indywidualnym 
oraz  firmom.  Pomaga 
wybrać  lub  zbudować 
najlepsze modele działań
filantropijnych –tak,  by 
pomoc  była  jak 
najefektywniejsza. 

Jednym  z  obszarów,  w
których  ma  największe 
doświadczenie,
jest  edukacja  młodych 
ludzi  i  aktywizowanie  ich 
do działalności społecznej i
szerokiego rozumienia
filantropii.

od  2006  roku  prowadzi 
działalność  społecznie 
użyteczną  w  zakresie
edukacji,  kultury  oraz 
solidarności  społecznej, 
wspiera  inicjatywy  na 
rzecz  kształtowania postaw
obywatelskich,  propaguje 
ideę wolontariatu.

Weźmie w nim udział
społeczność szkolna,
przedstawiciele organizatora
- FUNDACJI DLA POLSKI,
zaproszeni goście oraz
przedstawiciele organizacji,
których działalność
poznawały zespoły
projektowe. 
Kto zostanie zwycięzcą???
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  O Oratoryjnym Stowarzyszeniu "RADOŚĆ" 
  z jego prezesem księdzem Ireneuszem Gizanem

.

..

Wywiad przeprowadziły uczennice klasy III b -Julka Woźniak i Marysia Zatorska. 
MZ. Jakie były początki Stowarzyszenia? 
Ks. I.G - Stowarzyszenie zaczęło funkcjonować, w połowie lat 90, narastało  wtedy duże bezrobocie,
ludzie borykali się z ciągłymi problemami życia codziennego- alkoholizm, brak pieniędzy itp.  Z biegiem
czasu zauważyliśmy , że pojawia się problem osób i rodzin niepełnosprawnych, a także ich integracji
ze środowiskiem ludzi zdrowych. Próbowaliśmy objąć to środowisko propozycją regularnych spotkań.
JW. Jak duży jest zespół pracowników? 
Ks. I.G - Intensywnie i bezpośrednio w stowarzyszenie zaangażowane jest kilkanaście osób, które
czuwają nad całością – jako zarząd, księgowość, prawnik. 

Współpracują także siostry Franciszkanki
Misjonarki Maryi(współpraca świetlicowa), 
a także na potrzeby poszczególnych działań,
mniej lub bardziej systematycznie współpracują
inne osoby, które są członkami stowarzyszenia –
lekarze, pielęgniarki w kontekście wyjazdów
wakacyjnych, wychowawcy kolonijni, psycholog
i pedagog – w kontekście współpracy świetlicowej
i cały szereg młodzieży.
MZ. Kto współpracuje ze Stowarzyszeniem  
w charakterze wolontariuszy?
Ks. I.G. - W charakterze wolontariuszy
współpracuje z nami duży szereg wspaniałej
młodzieży. . W dużej mierze to środowiska
szkolne – PG 6 w Radomiu, Katolickie liceum i
gimnazjum im. św. Filipa Neri – młodzież
związana z parafią Matki Bożej Królowej Świata.  

Współpracujemy razem zarówno w ciągu roku jak
i wakacji, nasze spotkania są systematyczne.
Oprócz grona młodzieży cały szereg osób to
dorośli, którzy współpracują z nami w czasie
całego roku i wakacje zwłaszcza w kontekście
kolonii, czy wyjazdów wypoczynkowych. Są to
pedagodzy szkolni z Publicznej Szkoły 33, .
lekarze, pielęgniarki  itp.  Współpracujemy
również  z osobami/ organizacjami w wymiarze
wsparcia finansowego, a także z Urzędem Miasta
i Starostwem Powiatowym, Ośrodkiem
Społecznym. 
JW. Czy prowadzi działalność całoroczną czy
też działa w sposób akcyjny?
Stowarzyszenie współpracuje  z młodzieżą i
innymi środowiskami w wymiarze całorocznym, a
także akcyjnym. Działalność  całoroczna  dotyczy
głównie dzieci i młodzieży oraz ich spotkań
formacyjnych i wychowania. 

W wymiarze całorocznym działa świetlica
środowiskowa dla dzieci w wieku szkolnym.
Funkcjonuje ona od poniedziałku do piątku cztery
godziny dziennie pod opieką dorosłych,
wychowawców.

Dzieci mogą tam odrobić lekcje, spędzić czas na
zabawie, zjeść podwieczorek. W rytmie
całorocznym prowadzone są również spotkania 
z rodzinami osób niepełnosprawnych. Do działań
akcyjnych należą także wyjazdy z dziećmi 
w czasie dni wolnych, ale także wycieczki 
z rodzinami osób niepełnosprawnych. Zaliczają
się do tego także różnego rodzaju festyny
JW. Jakich form pomocy udziela
Stowarzyszenie?
Ks. I.G. Osobom kończącym naukę  udzielamy
stypendiów. Mamy również wychowanka, który
poważnie zachorował, udzielamy mu wsparcia
duchowego oraz finansowego.
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Ks. Ireneusz Gizan, proboszcz parafii Matki Bożej
Królowej Świata, prezes Stowarzyszenia RADOŚĆ

Organizowane są także wyjazdy, które rozwijają pasje uczestników, pozwalają lepiej zapoznać się 
z pięknem i historią naszej ojczyzny. Do tego możemy zaliczyć także wszelkiego rodzaju turnieje,
spotkania sportowe. 
JW. Jaki obszar obejmuje  pomocą Stowarzyszenie?
Ks. I.G. Terenem działania jest Polska, a przede wszystkim Radom. Ściśle współpracujemy 
z naszym miastem, jednak na różne wyjazdy zapraszamy też osoby spoza Radomia.
MZ. Kto jest beneficjentem działań?

MZ. Na jakie trudności napotykacie?
Ks. I.G. - „nieistotne”
JW. Znaczące osiągnięcia w działalności
Stowarzyszenia?
Ks. I.G. Myślę ze mniej istotne jest branie pod
uwagę spektakularnych osiągnięć, natomiast
wydaje mi się że największym osiągnięciem  jest
systematyczność, praca krok po kroku
opiekuńcza i wychowawcza, która ma na celu
pomoc młodemu człowiekowi w formowaniu jego
osobowości na rożnych etapach rozwoju. Myślę
ze satysfakcję daje możliwość spotkania 
z wychowankami po latach, kiedy można
posłuchać o ich doświadczeniach 
a także osiągnięciach w życiu rodzinnym,
zawodowym itp.

MZ. Kontakty z mediami, w jaki sposób jest
informowana społeczność  lokalna 
o działalności Stowarzyszenia?
Ks. I.G. Kontakty z mediami staramy się w jak
największym stopniu ograniczyć, stowarzyszenie
nie jest organizacją medialną. Jednak wiadomo,
ze nie obejdzie się bez spotkań 
z dziennikarzami,  w wymagających tego
sytuacjach.
JW. Jakie obecnie są największe potrzeby
organizacji?
Ks. I.G. Stowarzyszenie najbardziej potrzebuje
jak największej liczby osób młodych, które będą
zajmować się wychowankami organizacji.
MZ. Jakie organizacja ma plany, marzenia?
Stowarzyszenie nie stawia na jednostkowe,
pojedyncze sukcesy. Zależy nam na spełnianiu
marzeń naszych podopiecznych.

Ks. I.G. W przyszłym roku m.in. wraz z grupą
rodzin niepełnosprawnych chcemy wyruszyć do
Fatimy, aby tam pospacerować, ale także
pomodlić się. Tak jak co roku pragniemy zabrać
najmłodszych na kolonie, tym razem udamy się
na Węgierską Górkę. Organizowana będzie także
oaza dla młodzieży, a także wyjazd Diakonii.
MZ. W jaki sposób Stowarzyszenie
wykorzystałoby otrzymane 1000 zł.
Ks. I.G. Za 1000 zł moglibyśmy zorganizować
niedaleką wycieczkę wraz z dziećmi na jeden
dzień w ramach „Lata w mieście”.
Dziękujemy za odpowiedzi i życzymy spełnienia 
marzeń.                                    JW. i MZ.

       Oratoryjne Stowarzyszenie "Radość"
                ul. Grzybowska 22

KRS 0000083609
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   Wizyta 
   w Hospicjum  Królowej  Apostołów w Radomiu

   KRS 0000185346

.

. .

W dniu 12 maja 2017 r. grupa dziewcząt z kl. 2c odwiedziła Hospicjum Królowej  Apostołów w Radomiu
przy ul. Wiejskiej 2. Wizyta związana była nie tylko z realizacją projektu „Młodzież i Filantropia” ale
również z faktem, iż nasza koleżanka Maja Szczepanik, uczennica klasy 2c jest związana z Hospicjum
i bierze udział w akcjach na rzecz pomocy podopiecznym. Mama Mai Pani Monika Szczepanik jest
wolontariuszką Hospicjum, osobą zaangażowaną w jej działalność od lat. Dzięki Pani Monice
uczennice naszej szkoły poznały Księdza Marka Kujawskiego, założyciela Hospicjum, proboszcza
Parafii, przy której Hospicjum działa oraz Panią Barbarę Falińską, najstarszą wolontariuszkę, pracującą
od początku istnienia Hospicjum.

To Pani Basia
opowiedziała nam
historię powstania
Hospicjum, wyjaśniła
na czym polega praca
w Hospicjum, jakie
osoby są wspierane
przez wolontariuszy
oraz kto może zostać
wolontariuszem. Te
informacje oraz zdjęcia
znajdą się w
prezentacji
multimedialnej o
Hospicjum, którą
przygotujemy na Wielki
Finał projektu Młodzież

i Filantropia - edycja
2017 roku. Dla
hospicjum liczy się
każda złotówka,
dlatego wolontariusze z
naszego szkolnego
klubu zorganizowali
warsztaty podczas
których przygotowano
piękne prace. Zostały
one przekazane na
aukcję na rzecz
hospicjum.

HOSPICYJNE PRZEMYŚLENIA...
ze strony http://www.hospicjum.radom.pl
wybrała Maja Szczepanik

„Spałem i śniłem, że życie jest radością.
Obudziłem się i zobaczyłem, 
że życie jest służbą.
Zacząłem służyć i zrozumiałem, 
że służba jest radością”

                                Rabindranath Tagore

„Naszym głównym celem nie powinno być
wypatrywanie tego, co odlegle i niewyraźne,
lecz czynienie tego, co leży w zasięgu naszej
reki”.

                                  Thomas Crlyle

Hospicjum Królowej Apostołów
ul. Wiejska 2
26-600 Radom

Darowizny można kierować:
NUMER KONTA
Bank PEKAO SA II o.RADOM 
KONTO PLZ 07 1240 3259 1111 0000 3003 1539
 NASZE KONTO DLA ZAGRANICZNEJ
WALUTY:
KONTO EURO 80 1240 3259 1978 0000 3057
2755
KONTO USD 67 1240 3259 1787 0000 3057 2742
WSZYSTKIM DARCZYŃCOM SERDECZNIE
DZIĘKUJEMY

B.K

B.K B.K



www.polskatimes.pl Polska The Times | Wydanie specjalne 05/2017 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL 6PRESS

                             Klasa I a wybrała 
Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt "Cztery Łapy"

.

.

         Grupa uczniów klasy 1a  realizująca projekt Młodzież i Filantropia wybrała spośród lokalnych
organizacji pozarządowych Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Cztery Łapy. Uczniowie
zdecydowali tak, gdyż  zwierzęta są im szczególnie bliskie. Wielu marzy o swoim czworonożnym
pupilu. Mają świadomość,  że los niektórych czworonogów nie jest łatwy. 
              Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt 4 Łapy powstało w grudniu 2010r. Obecnie liczy 25
członków. Główne cele jego działalności to zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez
akcje sterylizacji; socjalizowanie bezdomnych zwierząt i szukanie im odpowiedzialnych właścicieli;
wspieranie pracy dobrych schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz pomoc osobom dokarmiającym
bezdomne zwierzęta. Członkowie stowarzyszenia szukają domów dla bezdomniaków, starając się im
zapewnić bezpieczny los. Do czasu znalezienia domu stałego zwierzęta przebywają w  domach
tymczasowych. Interweniują także, gdy otrzymają sygnał o złym traktowaniu zwierzęcia. 

Uczestniczy w imprezach organizowanych przez
stowarzyszenie, a darczyńcom oferuje karmę 
z 50% bonifikatą. Stowarzyszenie przeprowadza
obecnie akcję wyłapywania i sterylizacji
bezdomnych kotów. Czyni to przy wsparciu
finansowym Gminy Miasta Radomia. Pomocą w
działalności Stowarzyszenia służy grupa
wolontariuszy w wieku licealnym. Stowarzyszenie
ma swój profil na Facebooku oraz  swoją stronę
internetową 4lapy.org.pl. Dzięki temu zasięg jego
działania jest ogólnopolski. W ramach realizacji
projektu Młodzież i Filantropia w kwietniu
bieżącego roku uczniowie klasy 1a przygotowali i
przeprowadzili kiermasz własnoręcznie
wykonanych ozdób wielkanocnych, podczas
którego  pozyskali 303zł 6gr. Postanowili, że za
część tych środków zakupią to co obecnie jest
najbardziej potrzebne zwierzakom. 

Pozostajesz na zawsze odpowiedzialny za to, 
co oswoiłeś.             Antoine de Saint-Exupéry 

KRS

Prowadzą akcje edukacyjne z dziećmi i
młodzieżą szkolną zwiększając ich świadomość
jak  postępować ze zwierzętami. 
Środki na swoją działalność członkowie
Stowarzyszenia pozyskują: z darowizn; z 1%
podatku; ze składek członków stowarzyszenia; z
datków wrzuconych  do puszek kwestorskich,
które stoją w sklepach zoologicznych; ze
wsparcia uzyskanego dzięki zakupom poprzez
stronę internetową Fani Mani. Można też
wspomóc Stowarzyszenie organizując zbiórkę
żywności czy przekazując pomoc rzeczową.
Działalność Stowarzyszenia wspiera też
Radomskie Centrum Zoologiczne. Przekazuje
ono karmę i inne artykuły dla zwierząt. 

W dniu 4 maja 2017r. spotkali się z panią
Agnieszką Kultys przedstawicielem
Stowarzyszenia. Wtedy też dowiedzieli się, że 
w ramach obecnej akcji pilnie potrzebne są
transporterki dla kotów, aby po złapaniu można
było je przetransportować do szpitalika.  Chętnie
włączyli się w tę akcję. Zakupili 4 transporterki
oraz karmę dla bezdomnych kotów poddawanych
sterylizacji.  To wszystko przekazali na ręce 
przedstawicielki Stowarzyszenia w dniu 11 maja
2017r.  Mamy nadzieję, że nasza prezentacja w
dniu Wielkiego Finału pozwoli nam zwyciężyć i
przekazać organizacji pieniądze na zakup
niezbędnych art.

.
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O Radomskim Stowarzyszeniu Sportu 
i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "START"

.

Jako jedną z organizacji pożytku publicznego w ramach realizacji  Projektu Młodzież i Filantropia
uczniowie klasy I c pod opieką szkolnego psychologa p. Karola Pająka  wybrali Radomskie
Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,,START”.

JAK DZIAŁA ,,START”
�  Radomskie Stowarzyszenie ma już  27 lat!
�  Powstało w 1989 roku , adres organizacji to ul . Maratońska 1 w Radomiu na osiedlu Borki.
�  Prezesem  ,,STARTU” jest Pan Arkadiusz  Borczuch.
Najważniejszy cel Stowarzyszenia to organizowanie i rozwijanie powszechnej kultury fizycznej sportu,
rehabilitacji, turystyki i czynnego wypoczynku w środowisku osób niepełnosprawnych. 

„START” jest od wielu lat organizatorem imprez
sportowych i integracyjnych o randze
międzynarodowej, krajowej oraz lokalnej. Wśród
najczęściej organizowanych należy wymienić:
Mistrzostwa Polski oraz Międzynarodowe
Turnieje w Tenisie Stołowym, Mistrzostwa Polski
oraz Spartakiady Młodzieży w Lekkiej Atletyce,
Mistrzostwa Polski w Szachach.
W ostatnich latach Stowarzyszenie poszerzyło
swoją działalność w zakresie ekologii, profilaktyki
prozdrowotnej, podejmowania działań
profilaktycznych przeciw przemocy,
uzależnieniom i alkoholizmowi, przeciwdziałaniu
wykluczeniu społecznemu 
na rzecz społeczności lokalnej. 
„START” jest od wielu lat organizatorem imprez
sportowych i integracyjnych o randze
międzynarodowej, krajowej oraz lokalnej.

.

.

Ważnym wydarzeniem w działalności
Stowarzyszenia było powstanie w 2008 roku
Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Radomskim
Stowarzyszeniu Sportu i Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych „START”, które funkcjonują
do dnia dzisiejszego. Każdego dnia 40 dorosłych
uczestników z orzeczoną niepełnosprawnością
umysłową bierze udział w zajęciach w 8 różnych
pracowniach, w których zdobywają niezbędne
umiejętności życia codziennego, ale również
rozwijają zdolności sportowe, manualne i
artystyczne. 

Staraliśmy się poznać organizacje od środka,
wybraliśmy do prezentacji Piotra Mańturza,
osobę z niepełnosprawnością ruchową, naszego
rówieśnika, który odnosi sukcesy 
w skali ogólnopolskiej. 

1400 minut miesięcznie tyle trenuje nasz kolega
Piotr... i się nie poddaje. Dzięki wsparciu
rodziców,  własnemu zaangażowaniu 
i sumienności, może odnosić sukcesy 
jako uczeń i sportowiec. 

Piotr jest aktualnie członkiem Kadry Narodowej
Osób Niepełnosprawnych na rok 2017. Nasz
bohater na co dzień  ciężko trenuje, bierze udział
w turnusach rehabilitacyjnych.

KRS 0000464149

Dziękujemy za każdą, nawet najmniejszą
kwotę z 1% podatku
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