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FUNDACJa „jesteśmy - więc pomagamy”
Fundacja
ustanowiona
została
6.05.2005 r. przez fundatorów: firmę Werner Kenkel sp. z o.o. i Gminę Włoszakowice w celu niesienia
wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym i chorym, osobom
znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej i materialnej, w szczególności w zakresie rehabilitacji, rekonwalescencji i opieki medycznej. Postanowieniem Sądu Rejonowego w
Poznaniu z dniem 13.07.2005 r. Fundacja wpisana została do Krajowego
Rejestru Sądowego, uzyskując tym
samym osobowość prawną.
Zgodnie ze statutem najwyższym organem Fundacji jest zgromadzenie
fundatorów. Bieżącą pracą Fundacji
kieruje powoływany co trzy lata zarząd. Od dnia powstania do chwili
obecnej zarząd Fundacji działa w niezmienionym składzie: Stanisław Waligóra - prezes, Halina Florek -członek zarządu, Izabela Kenkel - członek
zarządu, Karolina Nowak – skarbnik.
Z tytułu pełnienia swych funkcji zarząd nie pobiera wynagrodzenia.
Fundacja realizuje swe cele poprzez
m.in.: finansowanie zajęć rehabilitacyjnych i wypoczynkowych, wspieranie
działalności Środowiskowego Domu
Samopomocy (m.in. poprzez zakup
potrzebnego wyposażenia pracowni
terapeutycznych, sfinansowanie posiłków regeneracyjnych, zorganizowanie
wycieczek edukacyjnych i imprez inte-

gracyjnych), pomoc w zakupie leków i
sprzętu medycznego dla osób niepełnosprawnych lub znajdujących się w
trudnej sytuacji finansowej, pomoc
w zakresie organizowania zawodów,
konkursów, szkoleń, kursów i spotkań,
działania w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej i sportu, działania na
rzecz pożytku publicznego i wolontariatu. Co roku Fundacja finansuje przygotowywane przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społeczne paczki świąteczne
dla dzieci specjalnej troski.
Organizacja może realizować swe
cele przede wszystkim dzięki hojności jej fundatorów, w szczególności
firmie Werner Kenkel sp. z o.o. Od
dnia 03.01.2006, kiedy to Fundacja
zarejestrowana została w Krajowym
Rejestrze Sądowym jako organizacja
pożytku publicznego, podatnicy mogą
przekazywać 1% swojego podatku na
jej działalność. Z roku na rok otrzymujemy coraz wyższe wsparcie finansowe
z odpisów na organizacje pożytku publicznego, przez co mamy możliwość
jeszcze skuteczniejszego i efektywniejszego realizowania naszych działań.
Fundacja stara się również pozyskać
środki finansowe z innych źródeł: w
2008 roku złożyła wniosek i otrzymała wsparcie finansowe na realizację
projektów “Twórcze i aktywne umysły – przegląd kolęd i pastorałek” i
“Twórcze i aktywne umysły - szkolenia”, współfinansowanych przez

Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu PARTNER III.
Celem projektu „Twórcze i aktywne
umysły – przegląd kolęd i pastorałek”
było zorganizowanie ponadlokalnej
imprezy integracyjnej o charakterze
kulturalnym. Przegląd kolęd i pastorałek miał też na celu dowartościowanie osób z niepełnosprawnością i
stworzenie możliwości pokazania ich
umiejętności i talentów. Do udziału
w imprezie zostały zaproszone osoby niepełnosprawne z terenu powiatów: leszczyńskiego, gostyńskiego,
kościańskiego, poznańskiego i wrzesińskiego. Celem projektu „Twórcze
i aktywne umysły - szkolenia” było
przeprowadzenie szkoleń dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością uczęszczających do
specjalistycznych ośrodków w Rydzynie, Lesznie i Włoszakowicach, a
także dla kadry tych ośrodków.
W 2009 roku natomiast Fundacja
otrzymała dotację Wojewody Wielkopolskiego na zorganizowanie wycieczki integracyjnej “Śladami Jana
Pawła II - Małopolska” dla podopiecznych Środowiskowego Domu
Samopomocy we Włoszakowicach.
Fundacja wystosowała również pismo
do Prezesa Sądu Rejonowego w Lesznie z prośbą o zasądzanie świadczeń
pieniężnych m.in. w postaci nawiązek
na rzecz Fundacji.

W ramach terapii w ŚDS prowadzone są zajęcia plastyczno - techniczne, muzyczno - teatralne, gospodarstwa domowego, informatyczne i komunikacji społecznej. Na zdj. podopieczni ŚDS i opiekunowie w czasie wycieczki integracyjnej
„Śladami Jana Pawła II – Małopolska”w 2009 r. przed domem rodzinnym Jana Pawła II w Wadowicach

