Zmiana w Fundacji "Światło-Życie"
18.03.2015

Zarząd Fundacji "Światło-Życie", uchwałą z dnia 17 marca 2015 roku, powołał
na kierownika Ośrodka Fundacji "Światło-Życie" w Koszalinie ks. Remigiusza
Szauera, który w naszej diecezji pełni posługę moderatora diakonii
ewangelizacji Ruchu Światło-Życie.
Celem działania Fundacji "Światło-Życie" jest:
●

●

●

przeciwdziałanie uzależnianiu człowieka, przede wszystkim od narkomanii, alkoholizmu,
nikotynizmu, jak i wszelkich innych uzależnień fizycznych i psychicznych, będących
wynikiem rozwoju społecznego ludzkości, które wyrażać może się zarówno w
doraźnych działaniach na rzecz konkretnych osób poprzez niesienie precyzyjnej,
zindywidualizowanej pomocy osobom zagrożonym, jak również poprzez zorganizowane
formy pomocy o charakterze profilaktycznym i wychowawczym w postaci wszelkiej
działalności związanej z wypoczynkiem dzieci i młodzieży,
udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym, pozbawionym opieki i kobietom nie
mającym możliwości wychowania potomstwa, zarówno w postaci materialnej, jak
również poprzez działalność związaną z nauką, edukacją i wychowaniem,
prowadzenie działalności wychowawczej i uświadamiającej wśród młodzieży i dorosłych
dla zapobiegania patologiom społecznym i kształtowania ich postaw w duchu
humanitaryzmu i głębokiego poszanowania osoby ludzkiej w każdej fazie jej istnienia,
zwłaszcza poprzez podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, jak również działania na
rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Ośrodek Fundacji "Światło-Życie" w Koszalinie został utworzony w roku 2010. Od
początku jego istnienia, a dokładnie od 21 kwietnia 2010 roku, funkcję jego kierownika
pełnił ks. Zbigniew Woźniak, któremu bardzo serdecznie dziękujemy za prawie 5 lat tej
posługi. Natomiast jego następcy życzymy podejmowania wielu Bożych inicjatyw.
Szczególną formą wsparcia koszalińskiego Ośrodka Fundacji "Światło-Życie", do której
gorąco zachęcamy szczególnie członków i sympatyków Oazy, jest przekazanie na jego
konto 1% podatku dochodowego. Uzyskane w ten sposób środki pomagają w
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podejmowaniu wielu działań przez Ruch Światło-Życie w naszej diecezji.
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