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Działają już 25 lat - to tysiące historii…
Ich działalność to tysiące historii podopiecznych, którzy w trudnym momencie życia zwrócili się z
prośbą o wsparcie. Wizyta tu to często punkt zwrotny, pierwsze miejsce dające nadzieję oraz
przede wszystkim konkretną pomoc, a pomagają osobom w całej Polsce… Diecezjalna Fundacja
Ochrony Życia z Opola obchodzi właśnie 25-lecie działalności… Uroczyste obchody rozpocznie
Zjazd Rodzin Adopcyjnych i Przyjaciół Dzieci Adoptowanych, który odbędzie się w najbliższą
sobotę (09.06) w Kamieniu Śląskim.
W ciągu 25 lat działalności Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia 734 dzieci znalazło nową rodzinę
przy wsparciu Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego i Opiekuńczego, ponad 1600 matek z dziećmi
otoczono opieką w Domu Matki i Dziecka, a z pomocy Diecezjalnej Poradni Rodzinnej skorzystało
ponad 15 000 osób...<br /> <br /> - Te liczby są imponujące i pokazują, że od ćwierćwiecza „nie
ma dla nas sytuacji bez wyjścia” – mówi Beata Balicka-Błagitka, dyrektor Biura Fundacji
Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia. - Każdy rok oznacza dla Fundacji kolejny krok w rozwoju.
Wciąż podejmujemy się pionierskich inicjatyw i nie ustajemy w poszukiwaniu nowych sposobów
na ulepszenie funkcjonowania naszej organizacji, a co za tym idzie - zwiększenia wydajności w
zakresie udzielania pomocy kierowanej do naszych beneficjentów.<br /> <br /> Źródeł
finansowania swojej działalności fundacja poszukuje samodzielnie, m.in. poprzez uczestnictwo w
rozmaitych programach grantowych. Kadra fundacji to specjaliści różnych dziedzin, którzy stale
doskonalą swój warsztat. Z fundacją współpracują eksperci. Część z nich pomaga w ramach
wolontariatu…<br /> <br /> <img class="image borderefx1 left" style=" width:50%; float:left;
margin:10px 20px 10px 0;"
src="http://radio.opole.pl/public/info/2018/239372/2018-06-05_1528216625.jpg" alt="Diecezjalna
Fundacja Ochrony Życia obchodzi 25-lecie działalności" title="Diecezjalna Fundacja Ochrony
Życia obchodzi 25-lecie działalności" />- Z radością myślimy o minionym ćwierćwieczu i
jednocześnie jesteśmy Państwu wdzięczni za zaufanie, jakim nas obdarzyliście. Życzymy sobie co
najmniej kolejnych 25 lat tak prężnej działalności, której celem jest zawsze życzliwa pomoc
drugiemu człowiekowi - mówi Beata Balicka-Błagitka.<br /> <br /> W ramach obchodów 25-lecia
fundacji – poza Zjazdem Rodzin Adopcyjnych i Przyjaciół Dzieci Adoptowanych w najbliższą sobotę
(09.06) w Kamieniu Śląskim –13 i 14 czerwca zaplanowano <br /> Ogólnopolską Konferencję
Naukową „Rodzina z problemem uzależnienia – stare i nowe spojrzenie”. <br /> Konferencja
organizowana jest z inicjatywy Diecezjalnej Poradni Rodzinnej, przy współpracy Urzędu Miasta
Opola, Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu oraz Katedry
Duszpasterstwa i Profilaktyki Dysfunkcji Rodziny w Instytucie Nauk o Rodzinie Uniwersytetu
Opolskiego.<br /> <br /> Z kolei 16 czerwca zostanie zorganizowany Festyn Rodzinny Domu
Matki i Dziecka. Będzie to okazja do spotkania w gronie obecnych i byłych mieszkanek tego
miejsca, okazja do wspomnień, ale również refleksji i dzielenia się doświadczeniami...<br /> <br
/> Uroczyste obchody jubileuszu Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia z Opola odbędą się w
niedzielę 17 czerwca. Rozpocznie je msza święta celebrowana przez ks. bpa Andrzeja Czaję w

Kościele św. Jadwigi Śląskiej przy ul. Drzymały w Opolu. Następnie w Auli Wyższego Seminarium
Duchownego odbędzie się spotkanie, podczas którego zostanie zaprezentowany dorobek fundacji
w formie multimedialnej, wręczone zostaną statuetki dla „Przyjaciół Fundacji”, a zwieńczeniem
obchodów będzie recital wokalny sopranistki Aleksandry Szafir. <br /> <br /> [źródło informacji:
materiały przesłane przez <a href="http://dfoz.pl/" target="_blank" rel="" title="Przejdź na
stronę DFOZ"><span style="font-weight: bold;">Diecezjalną Fundację Ochrony
Życia</span></a>]

