
Sprawozdanie merytoryczne z  działalność Fundacji Caietanus
  w roku 2020r:

Działania opierały się głównie na:

* granty otrzymane na realizację projektów z konkursów ogłoszonych przez:
- Gminę Miasto Włocławek:
„KF Kajtek – rozwijamy nasze pasje 3”, był kontynuacją projektu z zeszłego, którego 
celem było rozwijanie zainteresowań uczniów zw. z kulturą, filmami, rozwijanie pasji i 
zainteresowań itp .
Klub Kajetan – popołudniowe zajęcia świetlicowe dla osób dorosłych z 
niepełnosprawnością intelektualną znaczną i głęboką w wieku 25+. Realizowany od marca do
grudnia 2020r.
„Bądź aktywny”, projekt zrealizowany z seniorami z Parafialno – Osiedlowym Klubem 
Seniora w Michelinie: podniesie świadomości zdrowotnej i aktywności fizycznej oraz  
wspólna integracja.
- Fundację "ANWIL dla Włocławka":
„Wakacje z Aeroklubem” realizowany w lipcu  projekt w partnerstwie z Aeroklubem oraz  
„Wakacje z latawcami ” - projekt na organizację półkolonii, na lotnisku dla dzieci, 
realizowane  w sierpniu 2020r.
„Włomaggedon – pierwszy bieg integracyjny bieg z przeszkodami dla osób z niepełno 
sprawnościami – ze względu wprowadzonych stan epidemii w marcu w 2020r, i 
niemożliwość organizacji imprezy masowej, przyczynił się zmiany charakteru projektu, co 
pozwoliło na zakup specjalistycznego sprzętu sportowego.
„Międzypokoleniowe mosty” projekt, który łączy różne działania skierowane do różnych 
grup beneficjentów,   realizowany do 31.03.2021r
  Ponadto wspieraliśmy finansowo: leczenie chorego dziecka Kacperka. 
Organizacja i udział w imprezach:
- udział w pikniku charytatywnym, połączonego ze zbiórką w parafii Św. Stanisława,
* Udział przedstawiciela Fundacji w pracach:
- Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Włocławek.
* Organizacja i udział w akcjach:
- wsparcie  akcji dla dzieci autystycznych w biegu charytatywnym pn. „Nakręć kilometry – 
Przyjaźnie dla autyzmu”
- internetowa akcja charytatywna pn. „Podziel się świętami”.
Przeprowadzenie zbiórki publicznych pod nazwą: „Od Nas dla Was 2020”- całoroczna.
Wiele zaplanowanych w 2020r działań naszej Fundacji nie odbyło się ze względu na wprowadzony w 
marcu i nadal obowiązujący stan epidemii w Polsce oraz związane z nim obostrzenia sanitarne.  
W październiku br zawarliśmy umowę wynajmu nieruchomości i od 16 listopada 2020r prowadzimy 
swoją działalność statutową i realizujemy przedsięwzięcia przy ul. Zachodniej 100 we Włocławku.

W 2020 roku z rozliczeń 1% za 2019r otrzymaliśmy 6518,01zł z tego 
1876,30 zł dla uczniów z Zespołu Szkół nr3  we Włocławku.  Dziękujemy. 


