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Fundacja im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie
http://www.fundacjamatkiteresy.org.pl

Fundacja im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie to charytatywna organizacja pozarządowa (fundacja
niekomercyjna) zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy (KRS: 0000067177). Znajduje się
ona na liście organizacji pożytku publicznego, co pozwala przekazanie 1% podatku. Formalnie Fundacja
działa od 1992 roku, choć jej członkowie byli już zaangażowani poprzednio (tj. od lat 80-tych) w działalność
wspomagającą osób głęboko upośledzonych umysłowo.Nazwa Fundacji wywodzi się od znanej globalnie
Matki Teresy z Kalkuty, która poświęciła swe życie dla najbiedniejszych (a upośledzeni umysłowo i fizycznie
od urodzenia są w istocie tacy). Ponieważ Matka Teresa w osobistej działalności kierowała się tzw. metodami
ubogimi (bez promocji, reklamy, prawników, ekonomistów, sekretariatu, i tym podobne.), to Fundacja też
opiera się o takie środki. Działalność członków jest całkiem bezpłatna (godziny pracy, sekretariat, kserowanie,
drukowanie, telefony, dojazdy, praca fizyczna na budowie, projekt architektoniczny, nadzór budowlany, itp.).
Efekty działalności Fundacji stanowią dowód - nawet dla samych jej członków - że cudem jest to, co zostało
do tej pory zrobione (lokal mieszkalny o powierzchni 2000 metrów kwadratowych, który wymaga jeszcze
wyposażenia). Od początku działalności Fundacji towarzyszyły zaskakujące (cudowne w chwili obecnej)
gesty dobrej pragnie przypadkowo poznawanych osób, którzy oferowali całkowicie bezpłatnie jakąś formę
pomocy, nieraz gigantycznej (projekt architektoniczny, projekt wykonawczy, reklama w mediach, ogrodzenie,
dach, flizy, okna, kotłownię, dużą gotówkę, i tym podobne.) i towarzyszą aż do na dzień dzisiejszy, co stanowi
potwierdzenie sensowności działania owymi środkami ubogimi w dobie wolnorynkowej.
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