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Człowiek najlepsza inwestycja
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Fundacja 
Inicjatyw 
Społecznych 
„Dla Przyszłości” 

Ważna jest konkretna pomoc
Czasem zapominamy, jakim problemem może być wykupienie recepty albo wizyta u lekarza specjalisty. Nauczyciele ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej 

Troski ze Strzelec Krajeńskich mają oczy i serca otwarte na potrzeby swoich podopiecznych. Cechuje ich zrozumienie, że czasem najprostsze rzeczy są najtrud-

niejsze.

Stowarzyszenie działa już ponad 
10 lat, co jak na rozwijający się III 
sektor w województwie lubuskim jest 
długim stażem. Organizacja powsta-
ła przy Specjalnym Ośrodku Szkol-
no - Wychowawczym w Strzelcach 
Krajeńskich, głównym celem jej 
działalności jest pomoc wychowan-
kom tej placówki. - Chcieliśmy za-
łożyć organizację, która mogłaby 
wspierać materialnie nasze dzieci. 
Mają one często ogromny problem 

z dostępem do rzeczy takich jak 
okulary niezbędne do nauki, czy wy-
kupienie leków w aptece. 185 zł za 
nowe okulary to dla wielu rodziców 
naszych podopiecznych bariera nie 
do przeskoczenia - wyjaśnia Roman 
Cisowski, prezes stowarzyszenia i je-
den z inicjatorów jego powstania.

Do pomocy dzieciom włączyli się 
nie tylko nauczyciele, którzy two-
rzą jego rdzeń, ale także wielu „faj-
nych” ludzi jak nieżyjący burmistrz 
Strzelec Tadeusz Feder i nadleśni-
czy Hubert Jurczyszyn, czy senator 
Władysław Dajczak – dodaje R. 
Cisowski.

Obecnie Stowarzyszenie skupia 
46 członków, jednak grupa sympa-
tyków i osób wspierających działania 
jego jest znaczenie większa.

Wsparcie rzez cały rok

W ciągu 10 lat działalności Sto-
warzyszeniu udało się zyskać zaufa-
nie społeczne. - Nie mamy problemu 
z uzbieraniem 2 tys. zł potrzebnych 
na paczki bożonarodzeniowe dla na-
szych uczniów. Wszędzie tam gdzie 

pójdą nauczyciele nikt nie odmawia 
pomocy – wyjaśnia prezes.

Budżet roczny organizacji to za-
ledwie około 12 tys. zł. Pieniądze te 
jednak wystarczają na zaspokojenie 
najpilniejszych potrzeb wychowan-
ków SOSW. Większość środków 
5 nansowych pochodzi ze składek 
członkowskich, około 2 tys. zł sto-
warzyszenie otrzymuje od Fundacji 
Muszkieterów, która w ten sposób 
wspiera dzieci ze Strzelec od 4 lat.

Stowarzyszenie we współpracy z 
Bankiem Żywności, udziela pomocy 
żywnościowej najuboższym uczniom 
i ich rodzinom. Korzysta z nich re-
gularnie około 150 osób.

Oprócz tego członkowie organizacji 
trzy razy do roku sami zbierają żyw-
ność, za każdym razem gromadząc 
około 500 kg, co daje 1, 5 tony rocznie. 
– Dzięki temu wiele rodzin otrzymu-
je wsparcie na Boże Narodzenie czy 
Wielkanoc. Co roku na święta przy-
gotowujemy także paczki ze słody-
czami dla wszystkich wychowanków 
SOSW – wymienia R. Cisowski.

Oswoić niepełnosprawność

Drugim równie ważnym 5 larem 
działalności stowarzyszenia jest in-
tegrowanie uczniów niepełnospraw-
nych z dziećmi ze szkół masowych. 
- Co roku organizujemy Dzień 
Dziecka i zapraszamy zaprzyjaźnio-
ne szkoły. Zauważyliśmy potrzebę 
włączania naszych dzieci w życie spo-
łeczności lokalnej. Nie chcemy żeby 
stały gdzieś z boku – wyjaśnia prezes.

Podczas festynów z okazji Dnia 
Dziecka dzieci pełnosprawne oswa-
jają się z niepełnosprawnością, mogą 
popchać wózek, wziąć za rękę nie-
dowidzącego rówieśnika. To uczy 
wrażliwości i burzy bariery przede 
wszystkim te, mentalne, bo para-
doksalnie choć niewidoczne są naj-
silniejsze.

Nowy rozdział

Członkowie stowarzyszenia zgło-
sili się do doradztwa kompleksowe-
go w ramach projektu „Podaj Dalej”, 
ponieważ jak sami stwierdzili po-
trzebują merytorycznego wsparcia, 
zwłaszcza w zakresie pozyskiwania 
środków zewnętrznych. – Nie mo-
żemy od jakiegoś czasu „wstrzelić 
się” w projekty, chcielibyśmy się na-
uczyć sięgać po środki pozabudże-
towe, unijne. Potrzebujemy takiego 
„kopa” – wyjaśnia R. Cisowski. W 
rozwoju wspiera stowarzyszenie Ka-
mila Szwajkowska. - Moim zdaniem 
to, co robią jest bardzo konkretne i 

Zajęcia z lepienia w glinie podczas imprezy z okazji „Dnia Dziecka”

Rywalizacja podczas zajęć sportowych – każdy to potrafi !

Wspólna zabawa „w kulkach” integruje dzieciaki!
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bezpośrednio wpływa na podnie-
sienie jakości życia dzieci. Mocną 
stroną tego stowarzyszenia jest fakt, 
że tworzą prawdziwy zespół. Z do-
świadczenia wiem, że jest wiele or-
ganizacji, w których „spala” się jedna 
osoba. Tutaj jest inaczej. Wszyscy 
są faktycznie zaangażowani i z mo-
bilizowani od działania – wyjaśnia 
K. Szwajkowska. Największym ma-
rzeniem prezesa stowarzyszenia jest 
to, aby mogło ono oferować wspar-
cie uczniom niepełnosprawnym, 
zwłaszcza w stopniu lekkim, którzy 
opuszczają szkołę i startują w samo-
dzielne życie. – Są oni pozostawie-
ni sami sobie i często skazani „na 
pożarcie” już na starcie – uważa R. 
Cisowski. - Chcielibyśmy, żeby byli 
traktowani inaczej. Nie chodzi o 
pomoc z opieki społecznej. To jest 
wyjście najgorsze z możliwych, im 
bardziej potrzebne jest wsparcie ko-
goś mądrego i wrażliwego, tak, aby 
mogli odnaleźć swoje miejsce w spo-
łeczeństwie.  

Hanna Musiejkiewicz
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