DRODZY DARCZYŃCY, CZŁONKOWIE I PRZYJACIELE STOWARZYSZENIA
Nasze Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 26 maja 2015r., Zatem rok 2016 jest drugim w
naszej działalności. Powstaliśmy na bazie rodzin zaprzyjaźnionych – jest to ponad 100 rodzin, które
od 24 lat przyjmują na wakacje i przy innych okazjach dzieci z domów dziecka prowadzonych
przez Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła. W tym okresie przebywało ponad 900 dzieci
(liczba pobytów). Pewna ich część została w rodzinach zaprzyjaźnionych jako rodzinach
zastępczych, czy też adopcyjnych.
Rodziny te utrzymują kontakty z dorosłymi już wychowankami, które ze swoimi rodzinami
- z ciocią i wujkiem utrzymują bliską więź rodzinną. Traktują ich jak swoją rodzinę. Uczestniczymy
w uroczystościach weselnych i przy innych okazjach.
W 2016r., na wakacjach przebywało 33 dzieci w rodzinach przeszkolonych i
przygotowanych z otwartym sercem na przyjęcie tych dzieci.
Tego rodzaju decyzja nie jest łatwa i wymaga zaangażowania akceptacji całej rodziny. Część
z nich przejeżdża na święta, weekendy – jak do swojego domu. Taka działalność sprawia nam wiele
satysfakcji i radości, że możemy być z kimś kto wymaga pomocy nie tyle materialnej co pomocy
bezpośredniej bycia razem.
W 2015r., przeprowadziliśmy zbiórkę publiczną na rzecz chłopca, który uległ
nieszczęśliwemu wypadkowi. Udzieliliśmy szereg zapomóg losowych finansowych dla dzieci
pokrzywdzonych przez los.
Trudno opisywać szczegóły i podawać nazwiska, bo nie wszystko musi być „sprzedane”.
Nie potrafię podawać szczegółów, które mogą naruszyć ich godność czy też intymność osoby.
W 2015r., objęliśmy pomocą Św. Mikołaja około 40 dzieci z domów dziecka, a w 2016r.,
odwiedziliśmy także 2 placówki wychowawcze. Szereg rodzin zaprzyjaźnionych Św. Mikołaja
organizuje indywidualnie.
W 2016r., Stowarzyszenie ufundowało m in. materac rehabilitacyjny za kwotę ponad 5000
zł., dla dziewczyny ze stwardnieniem rozsianym. Wspomogliśmy również dzieci z Paragwaju.
Udzieliliśmy pomocy finansowej dla dwóch uczniów z LO w Ropczycach, dla kilku osób w
niezwykle trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej. Pomogliśmy również w zakupie pompy
insulinowej dla Tosi.

Pomocą wakacyjną dla dzieci często z rodzin dysfunkcyjnych ze świetlic profilaktycznych
objęliśmy ponad 100 dzieci i młodzieży. Wspomogliśmy też świetlice środkami na dożywianie.
Ta nasza bezinteresowna działalność wymaga wsparcia organizacyjnego i środków
finansowych.
Udzieliliśmy też bezpłatnych porad prawnych i wspomagamy w innych sytuacjach.
Wspomogliśmy też Dom Samotnej Matki i Dziecka.
Trudno się chwalić na potrzeby reklamy i internetu, stąd nie wszystko trzeba podać i opisać.
Korzystając z racji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia – wszystkim darczyńcom
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organizacyjnie, Zarząd Stowarzyszenia składa najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, szczęścia,
ciepła, radości i miłości, a Nowonarodzony niech nam błogosławi.
Dziękujemy wszystkim za wszelkie wsparcie, życzliwość oraz wyrażamy przekonanie, że
nowy 2017 rok będzie pomyślny dla wszystkich potrzebujących, poszukujących wsparcia, a liczba
członków i darczyńców Stowarzyszenia będzie stale wzrastać.

BÓG SIĘ RODZI – NIE BĄDŹ OBOJĘTNY
ZARZĄD STOWARZYSZENIA

