OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis

2.

nazwa inicjatywy

Bezinteresowna pomoc duchownego

nazwa podmiotu

Ksiądz Kazimierz Pszeniczny

dokładny adres

Swoszowa, 38-246 Szerzyny

gmina

Szerzyny

powiat

tarnowski

województwo

małopolskie

telefon

(14) 6517534

adres strony internetowej

---

faks

---

adres e-mail

---

Charakter podmiotu
Obywatele zorganizowani (zaznacz):
 w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne
 w radach i komitetach zorganizowanych z inicjatywy mieszkańców
 zebraniach wiejskich i sołectwach
 w organizacjach pozarządowych
 nieformalnych grupach obywatelskich
 indywidualne osoby

3. Rodzaj(e) podjętych działań na rzecz realizacji potrzeb społeczności lokalnej (zaznacz):


realizacja zadań publicznych na zlecenie władz lokalnych

 działalność charytatywna i opiekuńcza
 działalność edukacyjna i wychowawcza
 działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej


działalność na rzecz podniesienia warunków życia



działalność na rzecz zachowania i rozwoju lokalnych wartości kultury i tradycji

4. Przedmiot działalności
Ksiądz Proboszcz Kazimierz Pszeniczny od 6 lat bardzo mocno angażuje się w edukację
i wsparcie dzieci i młodzieży z terenu wsi Swoszowa. Z własnych środków organizuje dzieciom
czas wolny szczególnie podczas ferii i wakacji. W czasie odpowiednich okresów w Liturgii
Kościoła Proboszcz sponsoruje dzieciom upominki w ramach zachęty do częstego uczęszczania
do Kościoła np. na różaniec w październiku czy majówki w maju. Dodatkowo Ksiądz Proboszcz
Kazimierz promuje wartości rodziny poprzez pokazanie dzieciom dobrego przykładu np.
w dzień matki Ksiądz rozdaje wszystkim mamom obecnym w Kościele po jednej róży.
5. Opis działań
Ksiądz Kazimierz pomaga dzieciom bezinteresownie gdyż znając środowisko w którym pracuje,
dostrzega potrzebę pomocy dzieciom w dostępie do dóbr kultury i wypoczynku. Jeżeli
organizuje coś większego poszukuje sponsorów, aby wspólnymi siłami zapewnić dzieciom
niezapomniane przeżycia podczas wypoczynku. Organizuje dzieciom wycieczki i pobyty
w różnych ośrodkach wypoczynkowych i z własnych środków pokrywa koszty biletów wstępu
na różne atrakcje. Tradycją już stało się ze 25-osobowa grupa dzieci co roku wyjeżdża na
tygodniową oazę do Krościenka.
Ksiądz sam jest organizatorem, zabiera tylko jedna osobę do opieki i pomocy, wyżywienie też
zapewnia im samodzielnie – robi zakupy na śniadania i kolacje, a obiady sponsoruje
w restauracjach. Celem jaki mu przyświeca jest radość dzieci i ich zadowolenie. Sam fakt, że
dzieci mogą tyle zwiedzić, zobaczyć sprawia mu ogromną radość. Ksiądz Kazimierz lubi zrobić
coś dobrego dla innych a przy tym jest bardzo skromny i nigdy nie narzeka.
6. Ocena efektów wdrożenia projektu dla zaangażowania mieszkańców w realizację zadań
publicznych
Niewątpliwym efektem działań Księdza Kazimierza jest rozwój dzieci, możliwość pokazania im
świata, możliwość skorzystania z tego co oferują ośrodki w ramach sportu, edukacji czy atrakcji
turystycznych. Dzieci z każdego takiego pobytu są bardzo zadowolone i długo wspominają takie
wyjazdy. Mogą bowiem także skorzystać z kina czy teatru. Poprzez działalność Księdza mają
one możliwość nie tylko zwiedzania świata i korzystania z jego możliwości ale także uczą się żyć
ze sobą, uczą się współpracy z innymi i zdobywają niezapomniane doświadczenia. Takie
działania są niewątpliwie bardzo potrzebne, ale i bardzo akceptowane przez lokalne środowisko.
Szczególnie rodzice dzieci są bardzo zadowoleni, gdyż niejednokrotnie ich nie stać, aby
samodzielnie dziecko wysłać na kolonie, oazę czy wycieczkę.
7. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Nie trudno jest oszacować koszt wycieczki czy wyjazdu na kilka dni, gdzie trzeba pokryć kwoty

za przejazd, pobyt i wyżywienie, a do tego koszty związane z biletami wstępu. Niejednokrotnie
taka suma – oczywiście w zależności od miejsca wyjazdu – to kwota kilku tysięcy złotych.
Wszystko zależy, gdzie ten wyjazd jest i ile osób z niego korzysta. Nie mniej jednak Ksiądz
Proboszcz zawsze organizuje te wyjazdy sam i sam pokrywa większą ilość kosztów. Co więcej
poświęca swój prywatny wakacyjny czas, by móc poświęcić się dla innych.
8. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować projekt?
Największą trudnością jest pozyskanie dodatkowych sponsorów, aby dla większej liczby dzieci
móc zorganizować taki wyjazd.
9. Zalecenia dla innych podmiotów zainteresowanych wdrożeniem projektu
Wszystkim którzy chcą pomagać dzieciom życzymy, aby na swej drodze spotkali kogoś, kto
bezinteresownie sprawi, że na twarzach dzieci pojawia się uśmiech. By osoby te umiały z
włożonego wysiłku czerpać radość i satysfakcję, a najlepszą zapłatą była dla nich wdzięczność
drugiej osoby.

