Przed 12 laty - dokładnie 18 grudnia 2000 roku, z
inicjatywy rodziców uczniów Szkoły Podstawowej
nr 74 i Gimnazjum nr 13, przy akceptacji i poparciu
Dyrekcji zespołu tych szkół oraz władz
Zgromadzenia Sióstr Imienia Jezus, powołana
została do życia Fundacja Nauka i Praca Sióstr
Imienia Jezus (FNiP).
Fundacja ta kontynuuje
ideę przedwojennego Stowarzyszenia Kształcenia
Zawodowego Młodych Dziewcząt "Nauka i Praca", które w latach 1921 -1953,
prowadziło kilkanaście szkół i kursów zawodowych, a wśród nich także szkołę przy
ulicy Smoleńskiego 31.
Grono inicjatorów i fundatorów Fundacji „Nauka i Praca” uznało, że ta forma
działalności może w wymierny sposób nie tylko wspomóc proces dydaktyczny i
wychowawczy naszych dzieci, ale także wyjść naprzeciw potrzebom rodzin
znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej. Jednym z celów jej powołania
była także integracja i aktywizacja rodziców uczniów.
Na przestrzeni lat Fundacją kierowali kolejno: p. Jacek Pawlak, p. Jarosław
Żulewski, p. Marek Bednarczyk a obecnie p. Hanna Szałkowska. W działania
Fundacji corocznie włącza się kilkuosobowe grono Rodziców oraz Sióstr. Nadzór
nad Zarządem Fundacji sprawuje Rada Fundacji oraz Fundator czyli - Zgromadzenie
Sióstr Najświętszego Imienia Jezus pod opieką Maryi Panny Wspomożenia
Wiernych, w imieniu którego występuje Matka Barbara Konarska. Warto
podkreślić, że wszyscy swoją działalność pełnią społecznie.
Od grudnia 2005 r. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego
(OPP), co z jednej strony nakłada szereg wymogów formalnych, ale z drugiej strony
daje szansę zbierania 1% odpisów od podatków odprowadzanych od osób
fizycznych.
Ta forma pozyskiwania środków jest podstawowym źródłem finansowania bieżącej
działalności Fundacji. Przychody z odpisu 1% wynoszą od kilkunastu do
dwudziestu/trzydziestu tysięcy złotych w skali roku. Niniejszy folder jest kolejną
okazją do podziękowania wszystkim Darczyńcom dostrzegającym sens działalności
Fundacji i wspierającym ją w miarę swoich możliwości. Jednocześnie Zarząd i Rada
Fundacji zwraca się z gorącą prośbą o jej promowanie i zachęcanie coraz szerszego
kręgu osób do wskazywania Fundacji Nauka i Praca w rocznym rozliczeniu

podatkowym. Należy przypomnieć, że wszystkie gromadzone środki przeznaczane
są na działania Zespołu Szkół Sióstr Imienia Jezus i wspieranie jego uczniów.
Zgodnie z przyjętymi założeniami aktywność Fundacji od lat koncentruje się na
kilku zasadniczych działaniach:
1) Dofinansowanie wyjazdów uczniów na
rekolekcje, wyjazdów integracyjnych i
zielonych szkół, przy czym w przypadku
rekolekcji
Fundacja
opłaca
transport
wszystkich
uczestników,
w
przypadku
zielonych szkół dofinansowanie obejmuje
dzieci z rodzin znajdujących się trudnej sytuacji
materialnej które występują ze stosownym
wnioskiem.
W roku 2012 wydatki na te cele wyniosły odpowiednio 5950,00 zł i 3025,00
zł. Od roku 2013 indywidualne dofinansowywanie wyjazdów na zielone
szkoły odbywać się będzie zgodnie z przyjętym przez Zarząd Fundacji
regulaminem.
2) Organizacja akcji zakupu podręczników dla uczniów szkoły podstawowej i
gimnazjum. Warto podkreślić, że dokonywanie hurtowych zakupów książek,
choć mocno absorbujące dla organizatorów tej akcji, daje możliwość
uzyskiwania korzystnych rabatów i otrzymywania dodatkowych pomocy
dydaktycznych dla naszych szkół.
3) Organizacja konkursu plastycznego „Święta pachnące miłością” (w bieżącym
roku była to już szósta jego edycja), którego efektem są corocznie drukowane
kartki świąteczne oraz dofinansowywanie konkursów sportowych i
przedmiotowych organizowanych w naszych szkołach.
4) Zakup pomocy naukowych i innych elementów wyposażenia szkół. Należy
podkreślić, że większość środków Fundacji przeznaczana jest corocznie na
ten właśnie cel. W bieżącym roku
szkolnym sfinansowane zostały:
a. zakup telewizora i DVD do
świetlicy młodzieżowej –
łączny koszt 2512,10 zł,
b. zakup programów
multimedialnych do nauki jęz.

angielskiego – łączny koszt 399,00, zł
c. zakup pucharów i medali
dla dzieci - łączny koszt 2 369,84 zł.
d. d. zakup traktora marki
Partner wraz z osprzętem do koszenia
trawy i odśnieżania – łączny koszt
12155,39 zł,
e. współfinansowanie razem
ze Szkołą budowy metalowego garażu do przechowywania traktora i
innego sprzętu ogrodniczego – łączny koszt 2095,07 zł,
Łączne wydatki inwestycyjne Fundacji Nauka i Praca w ciągu ostatnich trzech lat
wyniosły ok. 130 000,00 zł.
Warto w tym miejscu przypomnieć ważniejsze z nich:
1) zakup 2 tablic interaktywnych wraz z
rzutnikami do pracowni: chemicznej,
biologicznej i komunikacyjnej,

2) współfinansowanie
wyposażenia świetlicy dla
uczniów klas młodszych i
pracowni chemicznej
3) zakup regałów do biblioteki,
4) sfinansowanie rekultywacji
trawy
wykonania
systemu
podlewania na boisku do piłki
nożnej.
Tak jak wspomniano wcześniej, aktywność Fundacji opiera się wyłącznie na
działalności społecznej rodziców uczniów naszej Szkoły i zależy od ich
zaangażowania i pomysłowości. Z drugiej strony możliwości inwestowania czy
dotowania przez Fundację ograniczone są wysokością zebranych środków. Jeżeli
uważacie Państwo, że kontynuowanie tej działalności ma sens i godne jest
wsparcia, prosimy o włączenie się w prace Fundacji oraz przekazywanie na
działalność Fundacji przynajmniej 1 % odpisu od podatku. Z wdzięcznością

przyjmujemy także każdą inną formę pomocy. Przypominamy nr konta bankowego
Fundacji: 52 1020 1026 0000 1102 0017 0860 oraz nasz nr KRS niezbędny do
podania w rocznej deklaracji podatkowej - KRS: 0000205562.
Składamy wszystkim Państwu najserdeczniejsze życzenia – błogosławionych,
radosnych, spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz spełnienia
marzeń w nadchodzącym 2013 roku.
Z poważaniem

Zarząd i Rada Fundacji Nauka i Praca.
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