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Wielkie Rychnowo

Warto pomagać!

Od urodzenia choruje na mózgowe porażenie dziecięce czterokończynowe. Od zawsze na
własnej skórze przekonuje się jak ciężko żyje się osobom niepełnosprawnym. Mimo, że
w wielu wypadkach on sam potrzebuje pomocy od dawna jego marzeniem była chęć niesienia wsparcia innym ludziom. Chcąc zrobić coś dla innych w sierpniu tego roku założył
fundację o nazwie „Sanatus” - Fundacja Piotra Piątkowskiego Na Rzecz Pomocy Ludziom
Pokrzywdzonym Przez Los.

Zarząd fundacji, prezes Piotr Piątkowski oraz panie wiceprezes Janina
Piątkowska i Urszula Światowa
Piotr Piątkowski ma 26 lat
i mieszka w Wielkim Rychnowie
w gminie Kowalewo Pomorskie.
Jest studentem 3 roku psychologii
w zarządzaniu w Wyższej Szkole
Bankowej w Toruniu. Na co dzień
porusza się na wózku inwalidzkim. Ma zdiagnozowane mózgowe
porażenie dziecięce czterokończynowe i dużą wadę wzroku. Jest
rehabilitowany w wielu specjalistycznych ośrodkach rehabilitacyjnych. W takich też miejscach
najczęściej spotyka na swojej drodze podobnych mu ludzi borykających się z różnymi problemami.
Na własnej skórze zorientował
się, że wciąż brakuje organizacji,
które wspierałyby osoby niepełnosprawne. Wylicza, że na osoby
np. poruszające się na wózkach inwalidzkich czeka sporo trudności
przy załatwianiu różnych spraw
w urzędach i instytucjach. Brakuje
pracy dla niepełnosprawnych, nawet w formie telepracy.
- Nie są dostosowane do naszych potrzeb dworce PKP, autobusy, pociągi czy nawet większość
budynków. Nawet jak już są pojazdy niskopodłogowe to próg i tak
często jest zbyt wysoki, aby podjechać wózkiem akumulatorowym
– wylicza mieszkaniec Wielkiego
Rychnowa. – Brakuje podjazdów
do sklepów czy urzędów. Poruszanie utrudniają nawet dziurawe
chodniki.
W jego ocenie także dzwonek
dla niepełnosprawnego petenta
lub klienta nie rozwiązuje sprawy.
Niepełnosprawny często stoi na
deszczu lub mrozie wyczekując aż
ktoś do niego wyjdzie.
- Zdarza się, że gdy idę z mamą
załatwić moją sprawę w jakieś instytucji to urzędnik nie mówi do
mnie tylko do mamy. Czuję się
wtedy dyskryminowany. – dodaje

Piotr Piątkowski.
Pomysłodawca fundacji o jej
powołaniu do istnienia myślał już
od dawna. To było jego marzenie.
W 2011 roku zrodził się konkretny
pomysł na utworzenie instytucji,
która będzie pomagać ludziom
pokrzywdzonym przez los oraz
prowadzić będzie ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy. Chociaż
zarząd fundacji to osoby mieszkający w naszym powiecie ośrodek,
o którym mowa znajduje się w Mąkoszynie, w gminie Wierzbinek,
w powiecie konińskim. Na chwilę
obecną ośrodek jest w trakcie modernizacji. Budynek jest dopiero
dostosowywany do potrzeb organizacji. Siedzibą fundacji w chwili
obecnej jest zatem Wielkie Rychnowo.
- Zanim się zdecydowaliśmy
na zakup obecnego budynku obejrzeliśmy ich wiele na naszym terenie, lecz żaden z nich nie spełniał
pokładanych w nim oczekiwań lub
zwyczajnie był za drogi… W ubiegłym roku w wyniku zbiegu okoliczności trafiliśmy właśnie do Mąkoszyna. Urzekł tam nas od razu
unikatowy kościół z podjazdem dla
niepełnosprawnych, znajdujący się
w pobliżu ośrodek zdrowia i bardzo dobrze zaopatrzony sklep spożywczy. Od razu się zakochaliśmy
w tym miejscu – relacjonuje prezes
fundacji. – Było tam wszystko co
jest potrzebne do funkcjonowania
ośrodka. Kiedy mama się zgodziła
na zakup, otrzymałem największy
prezent urodzinowy w życiu. Nieruchomość, której stałem się właścicielem przekazałem następnie
oczywiście fundacji.
Fundacja została powołana 9
sierpnia tego roku. Choć ma swą
siedzibę w Mąkoszynie to teren
działania obejmuje całą Polskę.
Zarząd fundacji to 3 osoby. Prezesem jest Piotr Piątkowski, wiceprezesem Janina Piątkowska (mama
Piotra), a drugim wiceprezesem
Urszula Światowa. We wrześniu
zorganizowane zostało spotkanie
integracyjne przy muzyce osób
związanych z fundacją i powstającym ośrodkiem. Podopieczni
fundacji mieli okazję zwiedzić już

także Licheń.
„Sanatus” w założeniu będzie
pomagać w wielu sferach życia
potrzebującym. Będzie promować
działalność rehabilitacyjną niepełnosprawnych, będzie fundować
stypendia socjalne lub naukowe
dla niepełnosprawnych i zdrowych uczniów studentów lub słuchaczy oraz aktywizować ludzi
zdrowych, a zwłaszcza młodzież
na rzecz działalności rehabilitacyjnej. Zarząd zamierza organizować
rehabilitację domową osób niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania. Działanie „Sanatusa”
to także prowadzenie bezpłatnych
subkont dla podopiecznych. Fundacja ma na celu udzielać wsparcia
materialnego niepełnosprawnym
w zakupie urządzeń rehabilitacyjnych. Będzie także nieodpłatnie
wypożyczać sprzęt do ćwiczeń.
Jedynym kosztem dla wypożyczającego pozostanie opłata kaucyjna.
Kiedy budynek fundacji będzie
dostosowany na potrzeby ośrodka
rehabilitacyjno-wypoczynkowego
zapoczątkowane zostaną turnusy
rehabilitacyjne.
- Jesteśmy silnym zespołem
gotowym nieść pomoc potrzebującym – zapewnia jednogłośnie
zarząd. - Fundacja nie jest jeszcze
organizacją pożytku publicznego,
ale będziemy do tego dążyć.
Podopiecznych fundacji będzie przez jakiś czas mogło być
tylko dziesięciu, ale założyciel
fundacji przyznaje, że wszystko
tak naprawdę zależy od środków
finansowych jakimi „Sanatus” będzie dysponował. Dotychczasowe
środki pochodzą z oszczędności
państwa Piątkowskich.
- Jesteśmy nową fundacją,
która zaczyna poszukiwania sponsorów przez pisanie listów do firm,
innych fundacji czy osób prywatnych. Liczymy na wsparcie ludzi
o wielkich sercach –dodaje 26latek - Dlatego staramy się zareklamować naszą działalność, przekonać wszystkich, że to co robimy
jest potrzebne.
Piotr Piątkowski to człowiek
doświadczony przez życie, ale
chcący robić coś dla innych. Jak
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mało kto rozumie problemy ludzi,
chce im pomagać i dzielić się życiowymi doświadczeniami.
- Dzięki wsparciu wszystkich,
którym nie jest obojętny los osób
niepełnosprawnych,
będziemy
mieli możliwość pomóc jeszcze
większej liczbie tych osób - apeluje
mieszkaniec Wielkiego Rychnowa

- Każdy może pomagać. Zapraszamy zatem wszystkich do wspólnego działania na rzecz naszej fundacji. Dzięki wsparciu darczyńców
osoby niepełnosprawne mogą
skuteczniej walczyć o swoje zdrowie i sprawność. Warto pomagać
i czynić dobro!
Katarzyna Jurkiewicz

Wycieczki cieszą się wielkim zainteresowaniem, dlatego chcemy je w przyszłości
organizować – zapewnia prezes fundacji

Podopieczni fundacji mieli okazję zwiedzić Licheń

We wrześniu zorganizowano spotkanie integracyjne osób związanych z fundacją
i powstającym ośrodkiem

Powiat

Witajcie!
Oto najmłodsi mieszkańcy regionu:

Maja Kogut
Maja urodziła się w sobotę
6 października. Tuż po urodzeniu ważyła 3650g i mierzyła 54 cm. Maja jest pierwszym
dzieckiem Agnieszki i Krzysztofa z Kowalewa Pomorskiego.
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