FILANTROP KRAKOWA A.D. 2007
W ósmej edycji konkursu uczestniczyło 10 podmiotów. Bractwo Filantropii na
posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2008 r. nominowało do tytułu „Filantrop Krakowa A.D.
2007” następujące kandydatury:
w kategorii za najciekawszą formę i efektywność filantropii:
- Pana Jana Wąsikowskiego,
- Areszt Śledczy w Krakowie Podgórzu przy ul. Czarnieckiego 3,
natomiast w kategorii za największy finansowy wkład w pomoc udzielaną osobom lub
organizacjom oceniany według kryterium najwyższego wkładu liczonego w kwotach
bezwzględnych:
- Pana Sándor Demján President of TriGranit Development Corporation z Węgier
Na podstawie wniosku przedłożonego przez Bractwo Filantropii Prezydent Miasta Krakowa
podjął decyzję o akceptacji ww. kandydatur.
Oto charakterystyka i osiągnięcia laureatów:

Pan Jan Wąsikowski
zam. w Krakowie
( wniosek został złożony przez: Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej Gaudium Et Spes Ośrodek
Wsparcia dla Osób Starszych w Krakowie os. Górali 23-24).
Pan Jan Wąsikowski ukończył 80 lat, od 10 lat jest uczestnikiem Ośrodka Wsparcia
dla Osób Starszych. Dał się poznać jako osoba pogodna, szczera o dużym stopniu empatii.
Charakteryzuje się wielkim poczuciem humoru. Jest inicjatorem wielu ciekawych zajęć,
spotkań w Ośrodku oraz społeczności lokalnej. Jest bardzo zaangażowany, samodzielnie
przygotowuje występy artystyczne, biorąc udział w przeglądach twórczości artystycznej w
Tuchowie, Dąbrowie Górniczej, NCK „GAUDIUM”, w Kamienicy u Hipolitów w Krakowie
(scenki rodzajowe w pokojach XIX w.), w Klasztorze u Paulinów na Skałce (przedstawienie
pt. „Obłuczyny”) oraz występy w zaprzyjaźnionych domach pomocy społecznej. Jest bardzo
lubiany, umie pociągnąć innych do działania na rzecz Ośrodka. Co roku jest koordynatorem
przy tworzeniu palm wielkanocnych o wys. ponad 10 metrów w pobliskich Parafiach w
Nowej Hucie i na konkurs w Bazylice oo. Franciszkanów (Ośrodek zajmuje co roku I
miejsce).
Pan Jan Wąsikowski pomimo swoich niskich źródeł utrzymania, często wspomaga
finansowo różne okoliczne imprezy, fundując napoje i przygotowując swoje wyroby. Co
miesiąc pomaga finansowo jednej z uczestniczek, która znajduje się w trudnej sytuacji
materialnej. Sam wymyśla stroje i kupuje potrzebne rekwizyty, mikrofon i inne gadżety do
scenografii. Pamięta o osobach chorych, odwiedza je, świadczy usługi i wspiera duchowo.
Potrafi także swoimi prezentami dzielić się z innymi.
Pan Wąsikowski działając na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych potrafi
poświęcić swój prywatny czas i skromne fundusze, aby pomóc właśnie tym najbardziej
potrzebujących.
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Areszt Śledczy w Krakowie Podgórzu ul. Czarnieckiego 3
( wniosek został złożony przez Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Krakowie,
ul. A. Nowaczyńskiego 1).
Areszt Śledczy, którego reprezentuje Dyrektor p.płk. Jerzy Dorenda nadzwyczaj
życzliwie ustosunkował się wobec prośby o wykonanie nieodpłatne prac remontowomalarskich, ogrodniczych i porządkowych dla Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata
Alberta. Współpraca ta trwa od kilku lat. Należy podkreślić wyjątkową życzliwość Pana
Dyrektora, który od zaraz zareagował pozytywnie. Gdy sam osobiście zobaczył ogrom
potrzeb, w jakich warunkach mieszka 184 mieszkańców ciężko chorych (pokoje nie były
malowane od 8 lat ze względu na brak środków finansowych),- od razu zapewnił, że dołoży
wszelkich starań, aby cały remont został wykonany. Pan p.płk. Jerzy Dorenda jest
wspaniałym, wrażliwym na ludzkie nieszczęścia człowiekiem, a Jego postawa jest godna
naśladowania.
Odmalowanie pokoi mieszkańców, dyżurek pielęgniarskich, sanitariatów, bloku
żywienia, korytarzy, pomieszczeń pralni, pokoi biurowych w budynku administracyjnym o
łącznej powierzchni około 20.000 m². Pielęgnacja zieleni wokół DPS, odnowienie ławek
ogrodowych, przycinanie żywopłotów, koszenie trawy, pielęgnacja ogrodu o powierzchni
5.500 m². Prace gospodarskie np. klejenie krzeseł, ławek, stołów. Dbałość o czystość wokół
DPS – bieżące prace porządkowe.
Wniosek o nagrodzenie Instytucji reprezentowanej przez Dyrektora p.płk. Jerzego
Dorendę został złożonym w imieniu Dyrekcji, mieszkańców i kadry pracowniczej Domu
Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Krakowie z uzasadnieniem, że w obecnych
trudnych czasach, wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, niesienie bezinteresownej
pomocy należy do rzadkości. Należy wspomnieć również o nowatorskiej formie resocjalizacji
skazanych. Wykonując prace na rzecz ciężko chorych ludzi, osoby przebywające w areszcie
doświadczają satysfakcji i radości z faktu, że mogą pomóc, że podopieczni są im wdzięczni,
dziękują, że na nowo zapaliło im się światełko nadziei na możliwość normalnego życia i
akceptacji społecznej.

Pan Sándor Demján President of TriGranit Development Corporation z Węgier
(wniosek został złożony przez Stowarzyszenie „U Siemachy” w Krakowie ul Długa 42 ).

Sándor Demján – prezes i jeden z założycieli TriGranit Development Corporation. W
roku 1976 stworzył i zarządzał pierwszym węgierskim spółdzielczym domem towarowym
Skala, który następnie rozwinął się w sieć sklepów. W 1986 roku Sandor Demjan założył
pierwszy komercyjny bank na Węgrzech, Węgierski Bank Kredytowy i został jego prezesem.
W 1996 roku powołał Granit Polus Investment and Development Corporation, która w 1997
roku weszła w spółkę joint venture z największym funduszem inwestycyjnym i zarządcą
nieruchomości w Kanadzie – TrizecHahn – tworząc TriGranit Development Corporation.
Wyróżniony jako Najbardziej Wpływowy Biznesmen Dekady 2000 r. oraz Przedsiębiorca
Roku 2006 r. (nagroda Fundacji Ernst&Young).
W 2007 roku Sándor Demján wsparł działalność Stowarzyszenia „U Siemachy”,
przekazując 4 tysiące noworocznych paczek o łącznej wartości 800 ty. złotych, które trafiły
do dzieci z Krakowa (dotarły do wszystkich placówek działających na rzecz dzieci na terenie
miasta). Kolejne działania w ramach stałej współpracy obejmowały dofinansowanie
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organizacji wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z jednej z placówek Stowarzyszenia –
Dziennego Ośrodka Socjoterapii „Na Lea” (4 tys. złotych), a także dofinansowanie w
miesiącu grudniu 2007 roku zakupu samochodu do przewozu dzieci, umożliwiającego
organizację transportu na wszelkiego rodzaju wyjazdy wypoczynkowe i sportowe (30 tys.
złotych). Sándor Demján wsparł również organizację Wigilii w 2007 roku dla 1265
wychowanków Stowarzyszenia, zapewniając nie tylko potrawy wigilijne i podarunki dla
dzieci i młodzieży, ale także organizację wyjazdów bożonarodzeniowych i noworocznych dla
50 podopiecznych, które odbyły się w Odporyszowie.
Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na cele dobroczynne w 2007
roku przez Pana Sándora Demjána wyniosła 955.135,95 złotych.
Sándor Demján jest prezesem firmy TriGranit Development Corporation, która
prowadzi politykę społecznej odpowiedzialności i zaangażowania w życie lokalnej
społeczności. Działa na rzecz propagowania idei partnerstwa publiczno-prywatnego,
przenosząc wiedzę i swoje doświadczenia z innych rynków na rynek polski, dając
jednocześnie swoim współpartnerom, w tym organizacjom pozarządowym możliwość
podnoszenia standardów działania, nabywania nowych kompetencji zarządczych i
proceduralnych. Koncern buduje w lokalnym środowisku międzysektorowe partnerstwo,
działające na rzecz realizacji założonego w misji społecznej celu.
Sándor Demján z wielkim zaangażowaniem podejmuje działania na rzecz wsparcia
dzieci i młodzieży, zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym. Jego osobiste
doświadczenie wyniesione z pobytu w domu dziecka sprawiły, że poprawa losu
pokrzywdzonych dzieci szczególnie leży mu na sercu. Rzadko zdarza się, aby pojedyncza
osoba fundowała pomoc w tak znaczących kwotach. Węgierski inwestor słynie jednak z
wyjątkowej wrażliwości na potrzeby i problemy lokalnych społeczności, w których działa, a
wsparcie rzeczowe i finansowe udzielone placówkom opiekuńczo-wychowawczym,
prowadzonym przez Stowarzyszenie „U Siemachy” jest jednym z wielu jego świadomych
działań, w ramach społecznej odpowiedzialności.

Uroczyste wręczenie tytułu Filantropa Krakowa A.D. 2007 odbędzie się 4 czerwca
2008 r. w Urzędzie Miasta Krakowa.
Ponadto do konkursu o tytuł Filantropa Krakowa A.D. 2007 zostały zgłoszone następujące
kandydatury:
- Timberland ZG Plus Trading Company Sp. z o.o. w Krakowie,
- „Dziennik Polski” w Krakowie,
- Bahlsen Sp. z o.o. w Skawinie,
- Food Care Sp. z o.o. w Zabierzowie,
- Stowarzyszenie Bank Żywności w Krakowie,
- Arcybractwo Miłosierdziami. Ks. Piotra Skargi w Krakowie,
- Porozumienie Dzielnic Nowohuckich w Krakowie.
Wszystkie podmioty zgłoszone do konkursu otrzymają podziękowania (w formie dyplomów)
za prowadzoną działalność charytatywną.
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