Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za rok 2016
Stowarzyszeni AD MAXIMAM powstało 21 maja 2015 roku. Liczy 15 członków. W
minionym roku nikt nie zrezygnował z członkostwa. Nie pojawili się nowi członkowie.

CELE STOWARZYSZENIA AD MAXIMAM
Nadrzędnym celem Stowarzyszenia są szeroko pojęte działania edukacyjne, kulturalne, społeczne i
sportowe. Swoim wsparciem obejmujemy różne grupy wiekowe i społeczne. Cele realizujemy
poprzez prowadzenie Klubu Integracji Międzypokoleniowej „LUMEN” oraz wspieranie Twórczego
Klubu Seniora. Organizujemy wydarzenia kulturalne w święta narodowe i patriotyczne oraz
sportowe festyny rodzinne i zabawy mikołajkowe i karnawałowe.
Odbiorcami naszych działań są mieszkańcy Tarnowa oraz okolicznych miejscowości.
FINANSOWANIE
Cele statutowe realizujemy dzięki Caritas Diecezji Polskiej,

Urzędowi Miasta Tarnowa,

darowiznom, sponsorom i składkom członkowskim.
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Międzypokoleniowej „LUMEN” w budynku przy ul. Urszulańskiej 8, który to został odnowiony i
przystosowany do potrzeb uczęszczających tam na zajęcia osób. Nadal swoją działalność w
budynku Stowarzyszenia prowadzi Twórczy Klub Seniora. Realizowaliśmy w 2016 roku kilka
projektów:
„ŻACZEK” Sobotnia Akademia Malucha współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Tarnowa.
Projekt ten adresowany był do dzieci w wieku 4-7 lat, zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa. W
ramach zajęć dzieci poznawały różne bajki, uczestniczyły w zajęciach sportowych, artystycznych i
naukowych. Projekt trwał od marca do listopada 2016 roku.
„U ŹRÓDŁA” koncert z okazji 1050-lecia Chrztu Polski. Odbył się on w kościele św.
Maksymiliana Kolbego w Tarnowie. Z tej okazji do Tarnowa zaproszeni zostali znakomici muzycy i
soliści.
FESTYN RODZINNY który miał charakter sportowo-artystyczny. Liczne gry i konkursy sportowe,
zabawy na świeżym powietrzu oraz atrakcje dla najmłodszych dzieci cieszyły się dużą

popularnością i będą kontynuowane w 2017 roku.
ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY podczas dni diecezjalnych nasze stowarzyszenie koordynowało
działania parafii zlokalizowanych w czterech dekanatach: Tarnów-Północ, Tarnów-Południe,
Tarnów-Wschód oraz Tarnów-Zachód.
„OJCZYZNĄ MOJĄ JEST BÓG” był to kolejny koncert muzyki poważnej, na który zaproszeni
zostali znamienici gości. Odbył się on w kościele św. Maksymiliana Kolbego w Tarnowie i
wpisywał się w Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.
WYPOMINIKI NARODOWE „POLSKA PRZEDMURZEM CHRZEŚĆIJAŃSTWA” - był to
montaż słowno-muzyczny, ukazujący historyczne i polityczne sukcesy Polski na przestrzeni
wieków. Wydarzenie to miało miejsce w dzień odzyskania niepodległości, 11 listopada.
SPOTKANIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE DLA DZIECI Z PLACÓWEK WSPARCIA
DZIENNEGO miało miejsce 28 grudnia 2016 roku w Pałacu Młodzieży w Tarnowie i było
współfinansowane z budżetu miasta Tarnowa. Podczas zabawy dzieci miały przygotowane gry z
animatorem, poczęstunek oraz paczki świąteczne. Dodatkowo przeprowadzona była krótka
prelekcja antyuzależnieniowa.
PARTENRZY W 2016 ROKU:
CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ,
URZĄD MIASTA TARNOWA,
KATOLICKIE CENTRUM EDUKACJI MŁODZIEŻY KANA,
SPONSORZY W 2016 ROKU:
TAURUS,
CUKIERNIA TARGOWA,
CENTERMED,
VII LO W TARNOWIE,
FUNDACJA PODARUJ DZIECIOM PROMYK SŁOŃCA,
PRZEWIDYWANE DZIAŁANIA W 2017 ROKU:
W przyszłym roku planujemy kontynuować dotychczasową działalność Klubu Integracji
Międzypokoleniowej „LUMEN”, organizować dzieciom wypoczynek zimowy oraz letni, prowadzić
projekt „ŻACZEK”, tym razem we wsparciu Fundacji PZU. Nasze Stowarzyszenie nadal będzie
prowadzić działalność kulturalną i sportową, poprzez organizowanie festynów rodzinnych,
koncerty, spotkania z literaturą, sztuką i nauką. Stowarzyszenie AD MAXIMAM od grudnia
koordynuje projekt badawczy „Przyszłość wyższego szkolnictwa w Polsce”.

