


SEZON NA CUDA
JAKIE SĄ NASZE CELE?

Celem Fundacji Sezon na Cuda jest propagowanie idei pomocowości wśród dzieci, 

młodzieży oraz osób dorosłych, przede wszystkim poprzez projekty edukacyjne 

oraz inicjatywy społeczne, mające na celu spełnianie marzeń osób, które z różnych 

względów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. 

Chcemy pokazać zarówno najmłodszym, jak i tym trochę starszym, że każdy z nas ma 

ogromną siłę sprawczą i może pomagać, a tym samym odmieniać czyjeś życie 

na lepsze! 

Zależy nam na budowaniu dobrego społecznego klimatu, wzajemnej życzliwości 

i szacunku, na drodze wspólnego działania i otwartej komunikacji. 

 

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie: 

1. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, 

2. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i wychowania, 

3. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

4. Działalności charytatywnej, 

5. Promocji i organizacji wolontariatu, 

6. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

 

Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna 

lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku 

publicznego. 

Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągane przychody przeznaczać będzie 

na realizację celów statutowych. 

S E Z O N  N A  C U D A



SEZON NA CUDA
W JAKI SPOSÓB CHCEMY REALIZOWAĆ CELE?

#educationfirst! 

Stawiamy na EDUKACJĘ! W naszym Zespole mamy pedagogów i edukatorów, 

którzy opracowują ścieżki edukacyjnych oddziaływań, mających wdrażać w życie 

cele Fundacji, odpowiadające bieżącym potrzebom. 

Zależy nam na podjęciu współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin: 

psychologami, socjologami, kulturoznawcami, animatorami kultury, a także 

reprezentantami innych obszarów, którzy tak jak my, zauważają potrzebę 

współpracy i realizowania projektów edukacyjnych.  

 

W jaki sposób chcemy to robić? 

       Poprzez organizację zajęć edukacyjnych, warsztatów i szkoleń dla dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych, których celem jest kształtowanie zachowań 

prospołecznych, inteligencji emocjonalnej, empatii i zdolności bezinteresownej 

pomocy; 

       Poprzez realizację badań naukowych, kampanii edukacyjnych i działań 

wydawniczych, związanych z wydawaniem pomocy dydaktycznych, dotyczących 

zachowań prospołecznych, pomocowości i postaw społecznych wśród dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych; 

       Poprzez organizację zajęć edukacyjnych, warsztatów, szkoleń i konferencji, 

rozwijających wszechstronne kompetencje dzieci i młodzieży, propagujących 

współpracę i podejmowanie inicjatyw w zakresie szerzenia działań edukacyjnych 

i rozwoju osobistego, wśród osób mających do nich utrudniony dostęp; 

       A w przyszłości... poprzez utworzenie funduszu stypendialnego dla dzieci 

i młodzieży, przejawiających uzdolnienia naukowe, artystyczne lub sportowe, w celu 

zapewnienia im lepszych warunków rozwoju. 
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SEZON NA CUDA
W JAKI SPOSÓB CHCEMY REALIZOWAĆ CELE?

#oceanpełenmarzeń 

Chcemy, aby ramię w ramię z edukacją, szło działanie - pomaganie! 

 

Z czym będzie się to wiązało? 

       Ze spełnianiem marzeń dzieci, młodzieży i osób dorosłych, znajdujących się 

w trudnej sytuacji życiowej (wynikającej z przebytej lub trwającej choroby, 

doświadczenia straty, ograniczonych możliwości finansowych); 

       Z organizacją spotkań i wydarzeń o charakterze integracyjnym i aktywizującym, z 

udziałem osób pomagających oraz otrzymujących pomoc w zakresie działań Fundacji; 

       Z organizacją zbiórek publicznych, wydarzeń artystyczno-kulturalnych, akcji 

charytatywnych na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych, znajdujących się 

w trudnej sytuacji życiowej (będących podopiecznymi Fundacji). 

 

Zależy nam, aby stworzyć przestrzeń do wymiany marzeń i dążyć do ich realizacji - 

nasz mały ocean pełen marzeń. Marzenia nadają życiu sens i dodają sił. Każde 

marzenie jest wyjątkowe, tak jak i ich właściciele. Przy tym, zdajemy sobie sprawę, 

że każdy człowiek ma własne, często niełatwe doświadczenia, które utrudniają ich 

realizację. Zależy nam, aby Fundacja była bezpieczną przestrzenią do rozmowy o tych 

marzeniach, dlatego zrobimy co w naszej mocy, aby budować klimat oparty na 

wzajemnym zaufaniu, dyskrecji i szacunku oraz aby te marzenia zrealizować. 

 

Wiemy także, że sami nie jesteśmy w stanie zrealizować wszystkich marzeń, które 

mamy nadzieję do nas napłyną. Bardzo zależy nam na nawiązaniu współpracy 

z osobami dobrej woli, które, w razie potrzeby, zechciałyby użyczyć swoich zdolności, 

możliwości finansowych i rzeczowych, a przede wszystkim otworzyli swe serca przed 

"marzącymi" podopiecznymi Fundacji. 
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SEZON NA CUDA
W JAKI SPOSÓB CHCEMY REALIZOWAĆ CELE?

#współpracasięopłaca! 

My mieliśmy w życiu to szczęście, że nie tylko otrzymaliśmy pomoc, ale przede 

wszystkim poczuliśmy JAK TO JEST POMÓC KOMUŚ. Dlatego chcemy skupić wokół 

Fundacji ludzi dobrej woli chcących pomagać. Chcemy, żeby niezależnie od tego, ile 

mają lat wiedzieli, że jeśli czują, że chcą pomagać, to mogą do nas przyjść i na pewno 

im w tym... POMOŻEMY! Postaramy się stworzyć dla nich różne możliwości 

pomagania, zadbamy o ich rozwój i kompetencje, mamy nadzieję na wymianę 

doświadczeń i pomysłów.  

 

Co zamierzamy robić w tym zakresie? 

       Organizować szkolenia dla wolontariuszy oraz osób chcących zaangażować się 

w wolontariat (bez względu na wiek, płeć, pochodzenie społeczne, status finansowy); 

       Realizować projekty edukacyjno-społeczne propagujące wolontariat, zachowania 

prospołeczne, empatię i bezinteresowną pomoc. 

 

A to wszystko chcemy robić tutaj, dla nas, dla naszej (nie)małej społeczności. Chcemy 

budować w naszym pięknym mieście i okolicach klimat sprzyjający współpracy, 

rozwojowi i dobremu samopoczuciu. Wierzymy, że każda osoba ma na to realny 

wpływ i może aktywnie uczestniczyć w budowaniu naszej społeczności. 

       Dlatego chcemy organizować wydarzenia i akcje zachęcające do aktywizacji 

społecznej, angażujące członków społeczności lokalnych. 
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FUNDACJA SEZON NA CUDA
KIM JESTEŚMY?

Fundację Sezon na Cuda tworzą mieszkańcy powiatu wolsztyńskiego, którym nie jest 

obojętna kwestia budowania sprzyjającego społecznego klimatu. Poznajcie nas! 

 

       Kasia Bogucka - założycielka i prezes Fundacji. Z wykształcenia pedagog, 

nauczyciel, doktorantka na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. Koordynator wielu projektów edukacyjnych i społecznych, a 

przede wszystkim projektu "Studenci UAM bez Granic", w ramach od pięciu lat 

którego grupa młodych edukatorów wyjeżdża w różne zakątki świata, aby pomagać 

dzieciom w edukacji. Postanowiła wrócić do Wolsztyna i działać na jego terenie, 

urzeczywistnić marzenie, które budowała przez wiele lat - Fundację Sezon na Cuda. 

 

       Bianka Kubaczyk - wiceprezes Fundacji. Nauczycielka matematyki w Szkole 

Podstawowej nr 2 w Wolsztynie. Pedagożka z pasji i powołania, której zależy 

na wdrażaniu dobrych praktyk edukacyjnych w środowisku lokalnym. 

 

       Asia Pochłopień - wiceprezes Fundacji. Nauczycielka języka polskiego w Zespole 

Szkół Zawodowych w Wolsztynie. Osoba o bezgranicznej kreatywności i niesłabnącej 

energii do działania z dziećmi i młodzieżą.  

 

       Marta Błoszyk - Przewodnicząca Rady Fundacji. Z wykształcenia politolog. 

Szczęśliwa mama. Przejawia tendencję do nieustannego rozwoju i bezinteresownego 

działania.  

 

       Członkowie Rady Fundacji: Danuta Bogucka, Dariusz Antkowiak, Jakub Paschke, 

Jakub Sosnowski, Sławomir Antkowiak. Osoby o różnorodnych cechach i wyposażone 

we wszechstronne umiejętności. Łączy ich jedno - wrażliwość na potrzeby lokalnej 

społeczności i odwaga do działania. 
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KONTAKT Z FUNDACJĄ 

- tel.: 789 041 444 

- e-mail: sezonnacuda@gmail.com 

- Facebook: Fundacja Sezon na Cuda 

 

 

 
 

SIEDZIBA FUNDACJI 
Gminne Centrum Informacji 

ul. Kocha 12a 

64-200 Wolsztyn 

Terminy dyżurów zostaną zaktualizowane od stycznia 2019 r.  

Szczegółowe informacje na profilu Fundacji na Facebooku. 

 

 

 

 


