Fundacja Absolwent powstała w grudniu 1997 r. w Gostyniu z inicjatywy Państwa Piotra i Małgorzaty
Giermaziak. Dziś na czele Rady Fundacji stoi Pani Małgorzata Giermaziak, a prezesem Zarządu Fundacji
jest Pani Anna Porzucek. Celem Fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy młodzieży uczącej się i
studiującej. Fundacja realizuje swój cel poprzez przyznawanie stypendiów i nagród, organizowanie
bezpłatnej pomocy naukowej, zakup pomocy naukowych i podręczników, dofinansowywanie kształcenia w
kraju i za granicą, organizowanie i finansowanie konferencji, zjazdów, odczytów, seminariów naukowych i
okolicznościowych, spotkań z pracownikami naukowymi, konkursów na prace naukowe, dyplomowe,
maturalne. Największe zadanie Fundacji to finansowe wspieranie poprzez system stypendialny studentów
osiągających wysokie wyniki nauczania. Od roku akademickiego 1998/1999 do roku akademickiego
2009/2010 fundacja przyznała 56 stypendiów absolwentom szkół średnich, głównie z powiatu gostyńskiego,
na łączną sumę 840 000 zł (listy stypendystów z podziałem na roczniki na stronie Fundacji:
http://www.fundacja-absolwent.pl/. Stypendium przyznawane jest w kwocie 500 zł brutto przez 10 miesięcy w
roku (obecnie jest to okres licencjatu; 1 student — 15 000 zł). Oprócz tego Fundacja corocznie
dofinansowuje kształcenie w kraju kilku studentom, którzy nie otrzymali stypendium, bo nie uzyskali
wymaganej średniej ocen. Jest to kwota 1.000 zł na semestr. Fundacja Absolwent wspiera finansowo
również kształcenie młodzieży za granicą w ramach wyjazdów na stypendia typu SOCRATES. Ponadto
Fundacja corocznie organizuje warsztaty z autoprezentacji dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich. W
tym roku akademickim jest to cykl warsztatów dla maturzystów z ZSOi Z w Krobi przygotowujących młodzież
do prezentacji maturalnej z języka polskiego. W siedzibie Fundacji, w Gostyniu przy ul. Helsztyńskiego,
organizowana są też warsztaty dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych, takich jak: Warsztaty
Dziennikarskie, Klub Dobrych Rad, Klub Dobrych Manier, Papierowe inspiracje. Fundacja Absolwent
organizuje także liczne zajęcia dla dzieci w okresie wakacji zimowych i letnich. W 2010 r. w czasie ferii
zimowych zorganizowano dla uczniów uzdolnionych matematycznie ze Szkoły Podstawowej nr I w Gostyniu
warsztaty zatytułowane „Język liczb”. Ponadto Fundacja ogłasza własne różnorodne konkursy dla dzieci i
młodzieży oraz funduje nagrody w ramach konkursów edukacyjnych organizowanych przez szkoły z terenu
powiatu gostyńskiego. Fundacja od kilku lat organizuje i finansuje bądź współfinansuje wyjazdy uczniów
szkół średnich powiatu gostyńskiego na wykłady otwarte prowadzone na UAM w Poznaniu (fizyka, chemia,
biologia, język polski, historia). Spośród licznych wykładów wymienić można np. Globalne zmiany klimatu i
ich implikacje klimatyczne, Jak zbudować Słońce na Ziemi, Mordy na Polakach na kresach wschodnich, Od
literatury Jarmarcznej do alternatywnej, O mówieniu i pisaniu - kształcenie kompetencji polonistycznych.
Najnowsza inicjatywa Fundacji to organizowanie i finansowanie cyklu warsztatów chemicznych w szkołach
gimnazjalnych i średnich zatytułowanego „Od wrzenia do gazu”. Fundacja wspiera liczne organizacje
pozarządowe, wynajmując nieodpłatnie salę wykładową, sprzęt oraz udzielając wsparcia merytorycznego.
Warto podkreślić, że Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, a całkowity dochód z działalności
przeznacza na działalność statutową. Szeroka działalność Fundacji i zaangażowanie jej przedstawicieli w
życie lokalnej społeczności zasługuje na powszechne uznanie i docenienie wysiłków nakierowanych na
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu powiatu gostyńskiego

