Profil działalności Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Podstawowym i najważniejszym celem Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” jest
wspieranie niezamożnej, zdolnej młodzieży z małych miast i miejscowości poprzez
prowadzenie programu stypendialnego. Obecnie takiego wsparcia Fundacja udziela
blisko 2300 stypendystom z całej Polski. Stypendia otrzymują gimnazjaliści, licealiści,
a także, jako kontynuację programu, studenci. Stypendia umożliwiają rozwijanie
talentów, pasji, zakup materiałów edukacyjnych. Dla wielu są szansą na kontynuowanie
drogi edukacyjnej.
Nieodłączny element programu stypendialnego stanowią obozy formacyjno-integracyjne
organizowane przez Fundację dla wszystkich stypendystów. Dla

gimnazjalistów

i licealistów obozy odbywają się w dużych ośrodkach miejskich – w ramach
przygotowania

do

życia

w

dużym

mieście

podczas

studiów.

W

mniejszych

miejscowościach organizowane są obozy dla studentów – ma być to dla nich czas nie
tylko formacji duchowej i integracji, ale również okazja do wypoczynku i chwili
wytchnienia. Od 2008 roku organizowany jest również osobny obóz dla maturzystów –
dotychczas najczęściej w Funce (Bory Tucholskie) oraz Myczkowcach (Bieszczady). Dzięki
niemu absolwenci szkół średnich mają szansę poznać swoich rówieśników stypendystów jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego. To dzięki tym obozom
stypendyści poznają się, nawiązują między sobą przyjaźnie, które są wyjątkowo silne
i trwają przez lata.
Ważnym, statutowym celem działalności Fundacji jest również propagowanie nauczania
św. Jana Pawła II oraz upamiętnianie Jego Pontyfikatu, a także wspieranie określonych
przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury. Nie tylko Dzień
Papieski jest okazją do rozwijania tego sektora działalności Fundacji. Z ramienia Fundacji
organizowane są również konferencje naukowe, koncerty. Ponadto Fundacja obejmuje
patronatem ważne wydarzenia społeczno-kulturalne, które mają na cele promowanie
nauczania św. Jana Pawła II i Jego osoby.
Fundacja jest również inicjatorem i organizatorem prestiżowych nagród katolickich
TOTUS, które są corocznie wręczane podczas uroczystej Gali na Zamku Królewskim
w Warszawie. Nagrody TOTUS mają na celu wspieranie rozwoju kultury i nauki
chrześcijańskiej, a także mediów chrześcijańskich w Polsce. Jest to docenienie dorobku
i skutecznego promowania osób oraz instytucji, których działalność w sposób niezwykły
podkreśla wartości wpisane w człowieka, stanowiące istotną treść nauczania św. Jana
Pawła II. W gronie laureatów Nagrody TOTUS znajdują się m.in.: prof. Władysław
Bartoszewski, O. Jan Góra OP, prof. Krzysztof Penderecki, portal DEON.pl, Poczta Polska.

Od szesnastu lat Fundacja we współpracy z Ogólnopolskim Komitetem Organizacyjnym
organizuje znany w całej Polsce i poza jej granicami Dzień Papieski. Obchodom
towarzyszą koncerty, atrakcje w największych miastach kraju, konferencje naukowe, a
także zbiórka kościelna i publiczna na fundusz stypendialny Fundacji.
Fundacja wspiera również inicjatywy naukowe. Wielokrotnie była organizatorem lub
współorganizatorem

sympozjów,

konferencji

naukowych,

a

także

konkursów

akademickich. Tym samym promowane są wartości chrześcijańskie, a także nauczanie
św. Jana Pawła II. Jedną z takich inicjatyw była ogólnopolska konferencja naukowa
„Wielkość czy autorytet? Jan Paweł II w przekazach polskich mediów podczas Jego
kanonizacji”, która odbyła się w październiku 2015 roku. Była to kontynuacja sesji z 2007
roku: „Odchodzenie Jana Pawła II do Domu Ojca w polskich mediach”. Owocem obu
konferencji są obszerne publikacje, zawierające wystąpienia wszystkich prelegentów
oraz wyniki prowadzonych przez nich badań.
Działalność Fundacji nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie i współpraca z wieloma
zaprzyjaźnionymi instytucjami. Dzięki ich przychylności Fundacja ma możliwość
prowadzenia programu praktyk i wolontariatu dla stypendystów w wielu prestiżowych
ośrodkach, co znacznie wpływa na ich rozwój i dalszą drogę zawodową.

