
Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Fundacji „Dar dla Potrzebujących”

za rok 2018

 Fundacja Dar Dla Potrzebujących z siedzibą w Mroczkowie Gościnnym 2, 26-300 Opoczno,

ustanowiona została aktem notarialnym dnia 5 sierpnia 2008 r.  przez śp. Ks. Prałata Jana

Wojtana  (zm.12.11.2009  r.),  Roberta  Telusa  oraz  śp.  Juliana  Andrzeja  Koneckiego  

(zm. 07.12.2012 r.). Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy 

dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

0000322225 (wpisu dokonano 18.02.2009 r.). Nadano jej Numer Identyfikacji Podatkowej:

7681798208.  W  Krajowym  Rejestrze  Urzędowym  Podmiotów  Gospodarki  Narodowej

otrzymała numer 100640038. 

Celem statutowym Fundacji jest wszechstronna pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym 

we wzrastaniu wewnętrznym i w coraz pełniejszym przyjmowaniu chrześcijańskiego systemu

wartości.  Cel ten realizowany jest poprzez:

a) świadomą troskę o kształtowanie dojrzałej osobowości ludzkiej i chrześcijańskiej,

b) przygotowanie do małżeństwa i życia w rodzinie,

c) wychowanie społeczne i praktyczną realizację w życiu publicznym katolickiej nauki 

społecznej,

d) wychowanie narodowo – patriotyczne pogłębiające i uzupełniające formację, którą 

młodzież otrzymuje w szkole i placówkach wychowawczych,

e) tworzenie więzi międzyludzkich i budowanie wspólnot,

f) pomoc socjalną i ekonomiczną.

 W 2018 roku Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.



Działania podjęte w 2018 roku przez Fundację Dar dla Potrzebujących

Zasady, zakres i formy działalności statutowej:

Cały rok:

                W 2018 r. Fundacja prowadziła niepubliczny punkt przedszkolny w Wójcinie

(gmina Paradyż). Oprócz realizacji podstawy programowej dzieci uczęszczające do placówki

uczestniczyły  w  zajęciach  z  języka  angielskiego,  logopedii,  religii  oraz  imprezach

wewnętrznych z okazji Dnia Babci i Dziadka, Mikołajek, Dnia Dziecka, Dnia Rodziny. Brały

także  udział  w  interaktywnym  teatrzyku,  zajęciach  z  funkcjonariuszami   Policji,  Straży

Pożarnej.

W  okresie  sprawozdawczym  punkt  funkcjonował  9  godzin  dziennie,  również

w okresie ferii zimowych i letnich.

W  roku  sprawozdawczym  opieką  przedszkolną  było  objętych  łącznie   25 dzieci

w wieku 2,5 – 5 lat.  Placówka funkcjonowała dzięki  dotacjom otrzymywanym z budżetu

gminy Paradyż na podstawie złożonego uprzednio wniosku.

             Fundacja  jest  organem prowadzącym  utworzonych  przez  siebie  Placówek

Opiekuńczo  -  Wychowawczych  typu  Rodzinnego  w  Mroczkowie  Gościnnym  oraz

Byszewach.  Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w Placówkach mieszkało łącznie 15 dzieci

w wieku 4 – 21 lat. 

W czasie wakacji wychowankowie uczestniczyli w oazach Ruchu Światło - Życie, Wyjazdach

nad morze, oraz obozach harcerskich.

Od Fundacji im. Franciszka Stefczyka Placówka w Mroczkowie Gościnnym otrzymała

darowiznę w wysokości 12 000,00 zł (wypłacaną w 3 transzach), która została przeznaczona

na :  wyjazd edukacyjny dla  wychowanków,  zakup drewnianego domku oraz  doposażenie

placu zabaw, pomocy rehabilitacyjnych i zabawek edukacyjnych.

                Fundacja w ramach Projektu „CUS – Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców

powiatu  Opoczyńskiego” prowadzi  Placówkę Wsparcia  Dziennego dla  dzieci  i  młodzieży

wieku 3-18 lat z Powiaty Opoczyńskiego „Przytulisko”

 Na potrzeby  Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i  Młodzieży wynajmujemy

budynek  przy  ul.  Wyszyńskiego  13  A w  Opocznie.  Do  placówki  na  dzień  31.12.2018

z rekrutowanych jest 35 uczestników



Styczeń, luty:

Jako organizacja pożytku publicznego, posiadająca status OPP od 20 czerwca 2013 r.,

Fundacja przeprowadziła kampanię zbierania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

pod hasłem „Ty też możesz podać pomocną dłoń”.  Osoba pomagająca regularnie Fundacji

przygotowała  materiały  promocyjne  –  ulotki  i  plakaty,  które  zostały  rozpowszechnione

w miejscach publicznych oraz zaprzyjaźnionych firmach na terenie powiatów opoczyńskiego,

tomaszowskiego,  piotrkowskiego,  koneckiego.  Na  portalach  społecznościowych

zamieszczano apele o przekazywanie 1% podatku na rzecz Fundacji. Wystosowano pisma do

stałych darczyńców i przyjaciół Fundacji,  rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli

oraz uczestniczących w koloniach z prośbą o wsparcie.

W wyniku podjętych działań zebrano łączną  kwotę  w wysokości 16023,80zł.

Fundacja  Podjęła  uchwałę  o  udostępnieniu  numery  KRS  na  potrzeby  Pan

Przemysława Galanta, Aleksa Chmielewskiego, Leona Sołtysa wszystkie te osoby  borykają

się  z  poważnymi problemami zdrowotnymi na  ich  cel  podatnicy przekazali  łączną  kwotę

wysokości 3211,90 zł.

              Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Fundacja współorganizo-

wała  konkurs „Żołnierze Wyklęci Obudźcie Polskę!” w którym wzięło  udział w etapie

szkolnym 37 szkół, do samego testu w etapie szkolnym przystąpiło prawie 600 uczniów,

z których wyłoniono laureatów do etapu rogionalnego-109, a spośród nich 18 do etapu

regionalnego.

Dzięki  dofinansowaniu  pozyskanemu  z  Funduszu  Składkowego  Ubezpieczenia

Społecznego  Rolników  Fundacja  zorganizowała  kolonię  zimową  dla  94  dzieci  rolników.

Uzyskana  kwota  dofinansowania  wyniosła  67  500,00  zł.   Turnus  zrealizowany  w  OSW

SPORTKONTAKT, ul. Kopydło 28, 43-460 Wisła w terminie 01.02.-10.02.2018r.

  

Marzec

Fundacja „Dar dla Potrzebujących” była organizatorem V Opoczyńskiego Biegu Pamięci Żoł-

nierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”. Wzięło w nim udział niemal 200 osób - dzieci,

młodzież i dorośli, którzy poprzez swoją obecność oddali należny hołd bohaterskim żoł-

nierzom  podziemia  antykomunistycznego.  Wśród  publiczności  dopingującej  biegaczy



obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, Sejmu RP, Wojska Polskiego, poli-

cjanci,  strażacy.  Oprócz  standardowej  konkurencji  biegowej  podzielonej  na  kategorie

wiekowe uczestnicy mogli wziąć udział w marszobiegu, zawodach strzeleckich oraz ro-

dzinnym turnieju w futbolu stołowym. Każdą konkurencję wieńczyło wręczenie nagród,

po którym nastąpiła wspólna konsumpcja grochówki, rozdawanej przez harcerzy.

Fundacja zakupiła dla uczestników 120 pakietów startowych .

Kwiecień

Z inicjatywy Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej Fundacja współorganizowała XV

Konkurs  Pieśni  i  Poezji  Patriotycznej  „Kocham  Moją  Ojczyznę”  –  cykliczną  imprezę

narodowo - patriotyczną skierowaną do dzieci i młodzieży. Fundacja zajęła się organizacją

etapu regionalnego - zaproszeniem gości,  informowaniem szkół,  pozyskiwaniem funduszy,

przygotowaniem dekoracji, zakupem nagród. Zebrane środki finansowe zostały przeznaczone

na nagrody dla laureatów, poczęstunek dla uczestników, obiad dla jury, kwiaty. 

Impreza  odbyła  się  w Miejskim Domu Kultury  w Opocznie.  Wzięło  w niej  udział  360

uczestników – uczniów ze szkół powiatu opoczyńskiego w wieku 4 – 19 lat.

Maj, Czerwiec 

We  współpracy  z  biurem  Poselskim  Posła  na  Sejm  RP  Roberta  Telusa  Został

zorganizowany  Konkurs  Opoczyńskie  -  Nasza  Mała  Ojczyzna.  Fundacja  zajęła  się

wystosowaniem pism do darczyńców, promocji Wydarzeń w szkołach i mediach lokalnych,

przyjmowania zgłoszeń od uczestników, przygotowania nagród dla laureatów, poczęstunku

dla uczestników oraz dekoracji.  W tego rocznej edycji wzięło udział 500 uczestników.

         Fundacja złożyła  ofertę w ogłoszonym przez  Fundusz Składkowy Ubezpieczenia

Społecznego Rolników konkursie na organizację wypoczynku letniego z programem promocji

zdrowia  i  profilaktyki  zdrowotnej  dla  dzieci  rolników  objętych  rolniczym  systemem

ubezpieczenia społecznego.

       Fundacja  „Dar  dla  Potrzebujących”   była  współorganizatorem Konkursu  „Biało-

Czerwona  Niepodległa  Polska”  to  nie  tylko  konkurs  plastyczny,  ale  również  test  wiedzy

skierowany dla uczniów klas gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych. Celem testu jest

podnoszenie poziomu wiedzy historycznej, szczególnie na temat odzyskania Niepodległości

w  1918r.  oraz  kształtowanie  postaw  patriotycznych  wśród  młodzieży  oraz  świadomego



przeżywania 100-lecia Polski Niepodległej.  Konkurs został objęty Patronatem Narodowym

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. 

        4 maja 2018r.  w Opocznie na terenie Miejskiego Domu Kultury odbyła się Opoczyńska

Majówka Patriotyczna. Majówka rozpoczęła się o godzinie 12.00 wernisażem prac wyłonio-

nych podczas konkursu Biało Czerwona Niepodległa Polska pod narodowym patronatem Pre-

zydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Na scenie zaprezentowali się laureaci kon-

kursu Pieśni i Poezji Patriotycznej. Uwieńczeniem tego wieczoru był występ Reprezentacyjny

Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. Ponadto uczestnicy mogli spróbować grochówki oraz

żurku przygotowanej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej    w Opocznie zaś

dzieciaki mogły uczestniczyć w wielu konkursach oraz pobawić się na darmowych dmuchań-

cach i trampolinach.

Dopełnieniem programu była możliwość zwiedzania stoisk przez uczestników. Zaprezentowa-

li się: 25 Brygada Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Powiatowa Policji, Specjalistyczny Pododdział Anty-

terrorystyczny Policji ze sprzętem pirotechnicznym Nadleśnictwo Opoczno, Powiatowe Cen-

trum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym, Koła Gospodyń

Wiejskich z gminy Opoczno, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Krajowy Ośrodek Wsparcia

Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Honorowy patronat  nad  Majówką  objął  Minister  Obrony  Narodowej  Mariusz  Błaszczak,

a patronatem medialnym objęli : TVP3 Łódź, Radio Łódź, Gość Niedzielny, Radio Plus Ra-

dom, Telewizja Lokalna Opoczno, Opoczyńska.pl

     Rada Fundacji przyjęła raport merytoryczny i sprawozdanie finansowe za rok 2017 oraz

udzieliła absolutorium Zarządowi.

              W dniu 03.06.2017r. niedzielę odbył się VI Opoczyński Marsz Dla Życia i Rodziny.

Hasło  przewodnie  tegorocznego  Marszu  –  „  Polska  Rodziną  Silna”.  Po  uroczystej  Mszy

Świętej i przemarszu Opoczyńskich rodzin odbył się piknik rodzinny przy Miejskim Domu

Kultury.

Już po raz kolejny Opocznianie zebrali się, aby propagować wartości rodziny w dzisiejszym

świecie.  Ten rok był rokiem szczególnym, ponieważ przypadał w rocznicę 100- lecia odzy-

skania przez Polskę Niepodległości.  Natomiast rodzina stanowi fundament, na którym opiera

się wychowanie młodego pokolenia. Jest skarbnicą życiowej wiedzy i przekaźnikiem warto-



ści, które są dziś wyśmiewane, atakowane i niesprawiedliwie krytykowane. Rodzina oparta na

stabilnym związku małżeńskim to miejsce harmonijnego wzrastania młodego człowieka. Za-

pewnia ona szczęście, poczucie bezpieczeństwa, wsparcie w trudnościach          i godną sta-

rość..Piknik rodzinny rozpoczął się od wspaniałych występów opoczyńskich przedszkolaków,

w między czasie odbywał się pokaz kulinarny Tomasza Jakubiaka,  który na co dzień jest

dziennikarzem kulinarnym oraz  kucharzem. Opoczyńskie  rodziny mogły zwiedzać stoiska

wystawowe: Stowarzyszenia Innowatorów Wsi, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej, Szpitala Powiatowego w Opocznie, PSP Opoczno, Komendy Powiatowej Policji w

Opocznie, Nadleśnictwa Opoczno, Przedszkoli: nr 4, 6, 8,  Opoczyńskiego  Ośrodka Przed-

szkolnego w Wójcinie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i

Rozwoju” w Opocznie, Rycerzy Kolumba, odbyły się również darmowe porady dietetyczne

oraz poczęstunek przy stoisku Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Załężnej. Dzieci mogły rów-

nież korzystać z dmuchańców, zjeżdżalni, przejażdżek kucykiem, waty cukrowej, popcornu,

malowania buziek, zabaw z piaskiem kinetycznym. Wszyscy chętni również mogli zapoznać

się z pracą policjanta i ratownika medycznego oraz uczestniczyć w pokazie pierwszej pomocy

medycznej . Każda z atrakcji cieszyła się wielkim zainteresowaniem nie tylko wśród najmłod-

szych.

Wydarzenie  zakończył  zespół  Filios  Day,  oraz  długo  oczekiwany  zespół  MASTERS,  

Patronat Honorowy nad  uroczystością objął  Biskup Diecezji Radomskiej- Henryk Tomasik.

Natomiast  patronatem   medialnym  w/w  wydarzenie  objęli:

TVP3 ŁÓDŹ; Telewizja Lokalna Opoczno; Radio Plus Radom; Gość  Niedzielny; Opoczyń-

ska.pl. Radio Łódź, Tygodnik Katolicki Niedziela.

Lipiec, sierpień

      Fundacja złożyła ofertę w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego pn.

„Zapewnienie  dzieciom  w  wieku  przedszkolnym  możliwości  korzystania  z  wychowania

przedszkolnego w  niepublicznych  przedszkolach  lub  niepublicznych  innych  formach

wychowania  przedszkolnego  w  okresie  od  01 września  2018  r.  do  31  sierpnia  2019  r.”,

ogłoszonym przez Wójta Gminy Paradyż. 

Zgodnie z rozstrzygnięciem realizację ww. zadania powierzono Fundacji.  

Zgodnie z wynikiem konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Paradyż Fundacja

podpisała z ww. organem umowę – porozumienie w sprawie prowadzenia niepublicznej innej



formy  wychowania  przedszkolnego  w  punkcie  przedszkolnym  w  Wójcinie  A.  Realizacja

zadania obejmuje okres od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. 

      Fundacja  zorganizowała  sześć  turnusów  kolonijnych  dla  dzieci rolników,

dofinansowane ze środków Funduszu Społecznego Ubezpieczenia Społecznego Rolników: 

1. Ośrodek Wczasowo- Rehabilitacyjny „Hutnik” w terminie od 11.07.2018 do 24.07.2018;

01.08.2018 do 14.08.2018; 04.08.2018 do 17.08.2018;

      2. Ośrodek Wypoczynkowy „Feniks” w terminie od 15.07.2018 do 28.07.2018

3.  Ośrodek  wypoczynkowy  „W  Sosnach”  w  terminie  od  15.07.2018r.  do  28.07.2018;

17.08.2018 do 30.08.2018.

Fundacja  pozyskała  dofinansowanie  z  Funduszu  Społecznego  Ubezpieczenia  Społecznego

Rolników na łączną kwotę 339 000,00 zł.

Wrzesień:

 Nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Fundacji oraz Radzie Fundacji

- z powodów osobistych z funkcji Członka Zarządu zrezygnowała jedna osoba;

- z powodów osobistych z funkcji Członka Zarządu zrezygnowała jedna osoba;

- zostało powołanych trzech członków Rady Fundacji

              W Opoczyńskim Ośrodku Przedszkolnym rozpoczął się rok szkolny. Do placówki

zostało zapisanych 23 dzieci. 

              W niedzielę 16.09.2018 Fundacja we współpracy z Biurem Poselskim Roberta Telusa

zorganizowała  bieg  charytatywny  dla  osób  ze  stwardnieniem  rozsianym  nad  Zalewem

Opoczyńskim. WYBIEGAJMY POMOC to bieg charytatywny, który miał na celu wspomóc

Polskie  Towarzystwo  Stwardnienia  Rozsianego  Oddział  w  Końskich,  poprzez  zebranie

środków finansowych na rehabilitację osób zmagających się z tą chorobą

Październik/ Listopad

      Wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Opocznie oraz pochodzącą z Opoczna grupą

studentów Fundacja zorganizowała akcję świąteczną „Bo Mikołaj urodził się na Fijorach”,

skierowaną do najuboższych opoczyńskich rodzin. Informacje o akcji były rozpowszechniane

przede  wszystkim  w  mediach  społecznościowych,  wśród  młodych  ludzi.  Typowaniem  



i  weryfikacją  rodzin  zajęli  się  pracownicy  OPS  (asystenci  rodzin).  Potrzeby  rodzin

przedstawiały  dzieci  tworząc  prace  plastyczne.  Fundacja  udostępniła  rachunek  bankowy  

na darowizny. 

  

Grudzień

         Fundacja przystąpiła do konkursu „Pomoc Świąteczna” i pozyskała dofinansowanie w

wysokości 12 600,00 zł na zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin ubogich z terenu

gminy Opoczno

      VII Opoczyńskie  Spotkanie Wigilijne odbyło  się  16.12.2018 roku w Zespole Szkół

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie. Organizatorami wydarzenia byli: Fundacja „Dar dla

Potrzebujących”, Poseł na Sejm RP Robert Telus, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Ze-

spół Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 1 w Opocznie, Starostwo Powiatowe w Opocznie, Gmina

Opoczno oraz Miejski Dom Kultury w Opocznie.

Spotkanie  rozpoczęło  się  od  przeglądu  tradycyjnych  stołów  wigilijnych  połączonego

z degustacją potraw i kiermaszem świątecznym. Podczas Spotkania Wigilijnego odbyła się

również konferencja rolnicza na temat „Bezpieczeństwo i jakość w przygotowaniu tradycyj-

nej polskiej żywności”, która została objęta patronatem Ministra Rolnictwa                 i Roz -

woju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

 

W  prezentacji stołów wigilijnych wzięły udział Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu

opoczyńskiego:

1. KGW Bukowiec Opoczyński

2. KGW Wola Załężna

3. KGW Karwice

4. KGW Mroczków Duży

5. KGW Januszewice

6. KGW Bielowice

7. KGW Wygnanów

oraz Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia z okręgu nr 10- Piotrków Trybunalski:



9. Stowarzyszenie Kobiet Kietlina, gm. Radomsko, powiat radomszczański

10. Stowarzyszenie Rozśpiewane Kraszewianki, gm. Masłowice, powiat radomszczański

11. KGW Świątniki, gm. Wolbórz, powiat piotrkowski

12. KGW Longinówka, gm. Rozprza, powiat piotrkowski

13. KGW Drużbice, gm. Drużbice, powiat bełchatowski

14. KGW Podstoła, gm. Drużbice, powiat bełchatowski.

15. KGW Będków, gm. Będków, powiat tomaszowski.

Swoje  stoiska  promocyjne  prezentowały  również  Krajowy Ośrodek  Wsparcia  Rolnictwa,

Agencja  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa,  Izba  Rolnicza  Województwa

Łódzkiego,KRUS, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Sulejowie oraz Łodzki Ośrodek

Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach oddział w Piotrkowie Trybunalskim.

Stoły wigilijne cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników VII Opoczyń-

skiego Spotkania Wigilijnego. Każdy mógł spróbować potraw postnych, które przygotowały

Panie. Ponadto można było nabyć ozdoby świąteczne, bombki własnoręcznie wykonane, cho-

inki i stroiki podczas przeprowadzanego kiermaszu.

Dużym zainteresowaniem cieszył się Mikołaj ze śnieżynkami, który rozdawał paczki ze sło-

dyczami dla dzieci obecnych na Spotkaniu Wigilijnym. 

Na scenie głównej zaprezentowane zostały kolędy i pastorałki w wykonaniu:

1. Zespołu Folklorystycznego „Ludowiacy” od Będkowa

2.Zespołu Śpiewaczego „Opoczyńskie Nuty”

3.Dzieci z Przedszkola nr 4 w Opocznie

4.Studio 107 z I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie

5.Dzieci z Świetlicy Środowiskowej „Przytulisko”

6.Scholi z Libiszowa

7.Chóru ADALBERTUS z Parafii Świętego Wojciecha w Kraśnicy



8.Natalii Badury ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie

oraz uczennicy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie.

W niedzielne popołudnie można było zobaczyć także jasełka przygotowane przez uczniów

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju w Opocznie”.

Kolejnym punktem uroczystości było orędzie i błogosławieństwo bp. Piotra Turzyńskiego, po

którym nastąpiły życzenia i łamanie się opłatkiem

      Fundacja „Dar dla Potrzebujących „  po rozpatrzeniu prośby Pana Rafała Skoczylasa pod-

jęła uchwałę o pomocy finansowej na rzecz Klubu Sportowego Volley Żelazny Opoczno

W okresie sprawozdawczym w Fundacji odbyło się 19 kontroli:

-  18  kontroli  merytorycznych  dotyczących  poszczególnych  turnusów  kolonijnych,

przeprowadzonych  przez  Fundusz  Składkowy  Ubezpieczenia  Rolników,  Sanepid

i Kuratorium Oświaty.

-  1  kontrola  doraźna  w  związku  z  Projektem  „CUS  –  Centrum  Usług  Społecznych  dla

mieszkańców  powiatu  Opoczyńskiego”  w  ramach  którego  prowadzona  jest  Placówka

Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży  wieku 3-18 lat z Powiaty Opoczyńskiego

Żadna z przeprowadzonych kontroli nie stwierdziła jakichkolwiek nieprawidłowości. 

W roku sprawozdawczym zostało podjętych 16 uchwał.

Zarząd:

Joanna Duda – Prezes Zarządu

Katarzyna Wilk – Członek Zarządu



Michał Konecki - Członek Zarządu

Agnieszka Mrowińska – Członek Zarządu 

Magdalena Wiączek – Członek Zarządu

Opoczno, dnia .26.03.2019 r.


	Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Fundacja współorganizowała konkurs „Żołnierze Wyklęci Obudźcie Polskę!” w którym wzięło udział w etapie szkolnym 37 szkół, do samego testu w etapie szkolnym przystąpiło prawie 600 uczniów, z których wyłoniono laureatów do etapu rogionalnego-109, a spośród nich 18 do etapu regionalnego.
	Fundacja „Dar dla Potrzebujących” była organizatorem V Opoczyńskiego Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”. Wzięło w nim udział niemal 200 osób - dzieci, młodzież i dorośli, którzy poprzez swoją obecność oddali należny hołd bohaterskim żołnierzom podziemia antykomunistycznego. Wśród publiczności dopingującej biegaczy obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, Sejmu RP, Wojska Polskiego, policjanci, strażacy. Oprócz standardowej konkurencji biegowej podzielonej na kategorie wiekowe uczestnicy mogli wziąć udział w marszobiegu, zawodach strzeleckich oraz rodzinnym turnieju w futbolu stołowym. Każdą konkurencję wieńczyło wręczenie nagród, po którym nastąpiła wspólna konsumpcja grochówki, rozdawanej przez harcerzy.

