Fundacja Dzieciom „Zdążyd z Pomocą”

Stanisław Kowalski laureatem złotego medalu im. Lwa Tołstoja
Prezes Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” Stanisław Kowalski za działalność
charytatywną został uhonorowany złotym medalem im. Lwa Tołstoja – najwyższym
wyróżnieniem Międzynarodowego Stowarzyszenia Fundacji Dziecięcych z siedzibą
w Moskwie.
Wręczenie medalu prezesowi Stanisławowi Kowalskiemu odbyło się w październiku tego roku
podczas wielkiej gali w Moskwie, zorganizowanej z okazji 25-lecia istnienia Międzynarodowego
Stowarzyszenia Fundacji Dziecięcych. Nagrodę przyznano za stworzenie modelowego centrum
rehabilitacji dla dzieci z mózgowym porażeniem
dziecięcym.
Międzynarodowe Stowarzyszenie Fundacji Dziecięcych
od 25 lat obejmuje pomocą ubogie dzieci i młodzież z
całej Rosji, przyczyniając się do zapewniania im
szczęśliwszego dzieciostwa, przezwyciężania trudności
życiowych i niwelowania różnic społecznych.
Na czele Międzynarodowego Stowarzyszenia Fundacji
Dziecięcych od początku istnienia stoi jego założyciel Albert Lichanow, uhonorowany za swą
działalnośd licznymi nagrodami i medalami, zarówno rosyjskimi, jak i międzynarodowymi. Albert
Lichanow jest autorem książek dla dzieci i młodzieży, wydanych w ponad 30 milionach egzemplarzy,
w kilkunastu językach, oraz doktorem honoris causa kilku rosyjskich uniwersytetów.
Medal im. Lwa Tołstoja przyznawany jest od 1987 roku przez Stowarzyszenie Ludzi Literatury dla
Dzieci i Młodzieży, działające w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Fundacji Dziecięcych.
Odznaczenie otrzymało wiele znakomitych osób zaangażowanych w działalnośd na rzecz
najmłodszych, m.in. słynna szwedzka pisarka Astrid Lindgren, wynalazca szczepionki przeciw polio
Albert Sabin, założycielka zgromadzenia Misjonarek Miłości Matka Teresa z Kalkuty.
W długoletniej historii przyznawania tej nagrody to dopiero drugi złoty medal
dla Polaka. W 1989 roku uhonorowano Adama Łopatkę – profesora prawa,
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego – za inicjatywę stworzenia
i organizację prac prawników na świecie nad Międzynarodową Konwencją
Praw Dziecka.

Rosyjska delegacja odwiedziła fundacyjny Ośrodek Rehabilitacji AMICUS, który prowadzi bezpłatne
zajęcia rehabilitacyjne. Docenienie przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Fundacji Dziecięcych
działalności Fundacji Dzieciom „Zdążyd z Pomocą” i jej prezesa Stanisława Kowalskiego oraz
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Fundacja Dzieciom „Zdążyd z Pomocą”
przyznanie medalu im. Lwa Tołstoja za stworzenie modelowego centrum rehabilitacyjnego dla dzieci
z porażeniem mózgowym i wysokiej jakości opiekę jest ogromnym wyróżnieniem.
Stanisław Kowalski otrzymał wiele nagród i wyróżnieo, m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski nadany przez Prezydenta Polski, ale największym wyróżnieniem i radością pozostaje dla niego
Order Uśmiechu, który dostał od dzieci.
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