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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA 
PRZYJACIÓŁ DZIECI WARMIŃSKO MAZURSKIEGO ODDZIAŁU 

REGIONALNEGO W OLSZTYNIE W 2014 ROKU 
 

1. Informacje ogólne dotyczące stowarzyszenia: 

              Adres:  10-691 Olsztyn ul. Panasa 1A/18  

                        woj. warmińsko - mazurskie;  

                        tel./fax: (0 89) 5269549;  

                        www. tpdolsztyn.pl      e-mail: biuro@tpdolsztyn.pl                                          

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym:  24. 10. 2001 r. 

Numer KRS: 0000056409 

REGON: 511336411 

NIP: 739-32-08-473 

Nazwa banku i numer rachunku:  

Bank Spółdzielczy w Olsztynie  07 8858 0001 2001 0026 6145 0501                                                         

 2.Skład Zarządu: 

1. Leszek Kirzenkowski – prezes  

2. Teresa Nowakowska – wiceprezes  

3. Elżbieta Orłowska      -  sekretarz  

4. Krystyna Kabat      -   skarbnik   

5. Tomasz Komorowski  -  członek Prezydium  

6. Krystyna Rychlik  -  członek Prezydium  

7. Krystyna Sałak  -  członek ZR  

8. Roman Wańkowicz – członek ZR 

9. Łukasz Dembiński – członek ZR  

10. Andrzej Jakubiec – członek ZR  

11. Halina Cichowicz – członek ZR  

12. Zyta Szczepańska –  członek ZR  

13. Anna Mackiewicz - członek ZR 

14. Regina Gromek  -  członek ZR 

15. Edyta Arentowicz  - członek ZR   

16. Elżbieta Teresa Janulin Piwowarek  - członek ZR 

17. Halina Golon – członek ZR  

18. Urszula Mironowicz – członek ZR  

 3.Skład Komisji Rewizyjnej: 

1. Bożena Michalska-Suchocka – przewodnicząca 

2. Katarzyna Aszkiełowicz – sekretarz  

 
4. Cele statutowe stowarzyszenia. 

Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie, 

bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, a w szczególności: 
1. tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom, 
2. przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym, upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury 
fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych 
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3. ochrona dzieci przed patologią społeczną, przemocą, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem 
pracy dzieci, dyskryminacją i innymi formami wykorzystywania i krzywdzenia oraz pomoc dzieciom- ofiarom 
wypadków losowych, komunikacyjnych i przestępstw, 
4. upowszechnianie pro rodzinnego, środowiskowego modelu opieki, zapobieganie wychowywaniu się dziecka 
poza rodzina, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad 
dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci, 
5. upowszechnianie i ochrona praw człowieka, swobód obywatelskich, upowszechnianie samorządności, 
samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego. 
Cele statutowe Towarzystwo realizuje poprzez: 
1.Współpracę z organami władzy publicznej, administracją rządową, samorządami, kościołami, związkami 
wyznaniowymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi, z pracodawcami oraz środkami masowego przekazu 
2.Wyrażanie opinii i stanowiska wobec problemów i rozwiązań mieszczących się w celach i zadaniach 
towarzystwa, opiniowanie aktów prawnych dotyczących dzieci 
3.Promocję i organizację społecznego rzecznictwa praw dziecka, podejmowanie interwencji w sprawach dzieci, 
reprezentowanie interesów dziecka i rodziny – za zgodą przed: szkołą, placówką opiekuńczo – wychowawczą, 
sądem i innymi instytucjami w granicach dopuszczalnych prawem 
4.Udzielanie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, wychowywaniu, kształceniu, leczeniu i 
terapii dzieci, inicjowanie społecznych ruchów rodziców i osób wspierających rodzinę 
5.Inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy, wychowania, opieki i usamodzielniania dziecka 
niepełnosprawnego i przewlekle chorego; w razie potrzeby także po osiągnięciu pełnoletności 
6.Upowszechnianie edukacji związanej z bezpieczeństwem komunikacyjnym 
7.Rozwój samorządności i parlamentaryzmu dziecięcego; organizacje samorządowych grup dziecięcych, sejmików 
i innych akcji dziecięcych 
8.Organizowanie współpracy międzynarodowej, wymianę doświadczeń, upowszechnianie dorobku, myśli i 
praktyki pedagogicznej towarzystwa 
9.Prowadzenie działalności charytatywnej 
10.Placówki i zastępcze formy opieki rodzinnej – Rodzinne Domy Dziecka 
11.Placówki interwencyjne – Pogotowia i Rodzinne Pogotowia Opiekuńcze 
12.Realizacja zleconych zadań publicznych, w ramach zadań statutowych Towarzystwa 
13.Rozwijanie i upowszechnianie rodzinnych form opieki, organizacje ustawicznego kształcenia, pomocy i 
wsparcia dla rodziców zastępczych i adopcyjnych oraz dla usamodzielniających się wychowanków Placówek 
Opiekuńczo – Wychowawczych i Rodzin Zastępczych 
14.Prowadzenie edukacji i innych działań w zakresie profilaktyki uzależnień, w szczególności alkoholizmu i 
narkomanii 
15.Organizację i zagospodarowanie czasu wolnego oraz śródrocznego i wakacyjnego wypoczynku dla dzieci 
16.Wspieranie i promowanie dziecięcej twórczości artystycznej oraz jej prezentację 
17.Upowszechnianie sportu i rekreacji, krajoznawstwa, ekologii 
18.Organizacja działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów współpracy między 
społeczeństwami 
19.Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, instruktażu, pomocy medycznej wzbogacającej prace na rzecz 
dzieci, podnoszenia kultury pedagogicznej społeczeństwa 
20.Wypracowanie i upowszechnianie programów społeczno – pedagogicznych, wzbogacających pracę na rzecz 
dzieci, podnoszenia kultury pedagogicznej społeczeństwa 
21.Inicjowanie i prowadzenie prac badawczych związanych z rozwojem dziecka, badanie potrzeb dzieci i 
wskazywanie możliwości ich zaspokajania, wykorzystywanie wyników badań prowadzonych przez inne podmioty, 
prowadzenie wydawnictw edukacyjnych i dziecięcych 
22.Placówki dla dzieci w wieku przedszkolnym (ogniska przedszkolne, przedszkola integracyjne, specjalne i inne) 
dziecińce wiejskie (z ust. 4 pkt. A)  
23.Szkoły wszystkich typów, ośrodki szkolno – wychowawcze (w tym specjalne) ośrodki terapii i socjoterapii 
24.Placówki doskonalenia i kształcenia nauczycieli oraz inne formy dokształcania dorosłych 
25.Placówki wsparcia dziennego jak: świetlice socjoterapeutyczne, klub, ogniska wychowawcze 
26.Ośrodki pomocy dziecku i rodzinie: ośrodki mediacji i pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej 
27.Placówki wypoczynku i rekreacji inne 
28.Placówki wypoczynku i rekreacji, place gier i zabaw, ogrody jordanowskie 
29.Placówki wypoczynku i rekreacji, domy wczasów dziecięcych, obozy, kolonie (wypoczynkowe, zdrowotne, 
rehabilitacyjne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne, integracyjne) 
Odpłatna działalność statutowa: 

85,32,C udzielanie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, wychowywaniu, kształceniu, leczeniu 
i terapii dzieci, inicjowanie społecznych ruchów rodziców i osób wspierajacych rodzinę 
85,3 rozwijanie i upowszechnianie rodzinnych form opieki, organizacje ustawicznego kształcenia, pomocy i 
wsparcia dla rodziców zastępczych i adopcyjnych oraz dla usamodzielniajacych się wychowanków placówek 
opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych 



 3 

85,32,D prowadzenie edukacji i innych działań w zakresie profilaktyki uzależnień, w szczególności alkoholizmu i 
narkomanii 
85,32,D organizację i zagospodarowanie czasu wolnego oraz śródrocznego i wakacyjnego wypoczynku dla dzieci 
91,33,Z wspieranie i promowanie dziecięcej twórczości artystycznej oraz jej prezentację 
92,62,Z upowszechnianie sportu i rekreacji, krajoznawstwa, ekologii 
91,33,Z organizacja działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów współpracy między 
społeczeństwami 
80,42,Z  organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, instruktaży, pomocy metodycznej wzbogacającej prace 
na rzecz dzieci, podnoszenie kultury pedagogicznej społeczeństwa 
91,33,Z wypracowywanie i upowszechnianie programów społeczno-pedagogicznych, wzbogacających prace na 
rzecz dzieci, podnoszenia kultury pedagogicznej społeczeństwa  
91,33,Z inicjowanie i prowadzenie prac badawczych związanych z rozwojem dziecka, badanie potrzeb dzieci i 
wskazywanie możliwości ich zaspokajania, wykorzystywanie wyników badań prowadzonych przez inne podmioty, 
prowadzenie wydawnictw edukacyjnych i dziecięcych 
80,10,Z placówki dla dzieci w wieku przedszkolnym (ogniska przedszkolne, integracyjne, specjalne i inne) 
dziecińce wiejskie (z ust. 4 pkt A) 
80,10,Z szkoły wszystkich typów, ośrodki szkolno-wychowawcze (w tym specjalne) ośrodki terapii i socjoterapii 
80,22,D placówki doskonalenia i kształcenia nauczycieli oraz inne formy dokształcania dorosłych 
85,32,D placówki wsparcia dziennego jak: świetlice socjoterapeytyczne, kluby, ogniska wychowawcze 
85,32,C ośrodki pomocy dziecku i rodzinie, ośrodki mediacji i pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej 
85,32,D placówki wypoczynku i rekreacji i inne 
92,72,Z placówki wypoczynku i rekreacji, place gier i zabaw, ogrody jordanowskie 
55,23,Z placówki wypoczynku i rekreacji, domy wczasów dziecięcych, obozy, kolonie, (wypoczynkowe, 
zdrowotne, rehabilitacyjne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne, integracyjne) 
85,32,C poradnie psychologiczno-pedagogiczne, rodzinne, rehabilitacyjne, społeczno-prawne i inne 
 
Nieodpłatna działalność statutowa: 

91,33,Z współpraca z organami władzy publicznej, administracją rządową, samorządami, kościołami, związkami 
wyznaniowymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi, z pracodawcami oraz środkami masowego przekazu 
91,33,Z wyrażanie opinii i stanowiska wobec problemów i rozwiązań mieszczących się w celach i zadaniach 
Towarzystwa, opiniowanie aktów prawnych dotyczących dzieci 
91,33,Z promocje i organizację społecznego rzecznictwa praw dziecka, podejmowanie interwencji w sprawach 
dzieci, reprezentowanie interesów dziecka i rodziny – za zgodą przed szkołą, placówką opiekuńczo-
wychowawczą, sądem i innymi instytucjami w granicach dopuszczalnych prawem 
91,33,Z udzielanie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, wychowaniu, kształceniu, kształceniu, 
leczeniu i terapii dzieci, inicjowanie społecznych ruchów rodziców i osób wspierających rodzinę 
91,33,Z inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy, wychowania, opieki i usamodzielniania dziecka 
niepełnosprawnego i przewlekle chorego, w razie potrzeby także po osiągnięciu pełnoletności 
85,32,D upowszechnianie edukacji związanej z bezpieczeństwem komunikacyjnym 
91,33,Z rozwój samorządności i parlamentaryzmu dziecięcego, organizacje samorządowych grup dziecięcych, 
sejmików i innych akcji dziecięcych 
91,12,Z organizowanie współpracy międzynarodowej, wymianę doświadczeń, upowszechnianie dorobku, myśli i 
praktyki pedagogicznej Towarzystwa 
85,32,D prowadzenie działalności charytatywnej 
85,31,A placówki i zastępcze formy opieki rodzinnej – rodzinne domy dziecka 
85,31,A placówki interwencyjne- pogotowia i rodzinne pogotowie opiekuńcze 

 
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI WARMIŃSKO MAZURSKI 
ODDZIAŁ REGIONALNY w OLSZTYNIE w 2014r. zgodnie ze statutem TPD prowadził 

działalność na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin z różnych środowisk.  

I. Członkowie zwyczajni i wspierający, placówki i podopieczni, Zarządy, Koła TPD, 

osobowość prawna, status organizacji pożytku publicznego, zatrudnienie: 

Członkowie, placówki i podopieczni: W województwie warmińsko – mazurskim pracuje na rzecz 
dzieci i młodzieży 689 członków zwyczajnych, 89 wspierających TPD. Zmniejszyła  się ilość członków w 
stosunku do roku 2013.  
Placówki wsparcia dla dzieci i ich rodzin: 
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Warsztaty Terapii Zajęciowej – 3, Środowiskowe Ogniska Wychowawcze - 5, Świetlice Środowiskowe- 
2, Ośrodki Pomocy Dziecku i Rodzinie -1, Ośrodek Edukacyjno – Szkoleniowy – 1,  Niepubliczna Szkoła 
dla Dzieci Niepełnosprawnych – 1,  Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej  –2, Samorządy dziecięco i 
młodzieżowe – 2, Punkty Przedszkolne – 12, Rzecznicy Praw Dziecka TPD – 2, Środowiskowy Dom 
Samopomocy-1  

W województwie warmińsko – mazurskim TPD obejmuje opieką 1848 dzieci w Kołach 
specjalistycznych i niespecjalistycznych. W placówkach dla dzieci i młodzieży w tym dla dzieci 
niepełnosprawnych – 696, w placówkach działających na rzecz rodziny – 305. W placówkach 
edukacyjnych 29 dzieci, dorośli 156. Opiekunów indywidualnych-15 dzieci, rodzin 5. Rzecznik Praw 
Dziecka TPD- 2. Wypoczynek letni i zimowy –dzieci 822, opiekunów 98. Objętych pomocą materialną – 
1848.  

Rodzice i dzieci objęte opieką TPD korzystają z pomocy pedagogicznej, psychologicznej, prawnej, 
terapeutycznej, żywnościowej, materialnej i niematerialnej, z wypoczynku letniego i zimowego. 

Na terenie województwa warmińsko mazurskiego działa 9 Zarządów: 
regionalny – 1 w Olsztynie 
okręgowe  - 2  w Elblągu, Morągu  
powiatowy – 1 w Działdowie  
miejskie – 3 w Ełku, Nowym Mieście Lubawskim, Kętrzynie 
miejsko-gminne - 2 w Iławie, Olecku 
 
Koła TPD przy szkołach i Koła specjalistyczne – 43: Koła przy Szkołach Podstawowych, dzieci z 
cukrzycą, dzieci niepełnosprawnych ruchowo, z upośledzeniem umysłowym.   
 
Osobowość prawną posiada 9 Zarządów i 1 Koło TPD: 

1. Zarząd Regionalny TPD w Olsztynie  
2. Zarząd Okręgowy TPD w Elblągu  
3. Zarząd Okręgowy TPD w Morągu  
4. Zarząd Powiatowy TPD w Działdowie 
5. Zarząd Miejsko-Gminny w Iławie 
6. Zarząd Miejsko-Gminny w Olecku 
7. Zarząd Miejski TPD w Nowym Mieście Lubawskim. 
8. Zarząd Miejski TPD w Kętrzynie 
9. Zarząd Miejski w Ełku 
10.Koło Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Mrągowie 
 
 Status organizacji pożytku publicznego posiada 6 Zarządów TPD: 

1. Zarząd Regionalny TPD w Olsztynie  
2. Zarząd Okręgowy TPD w Elblągu  
3. Zarząd Okręgowy w Morągu 
4. Zarząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim 
5. Zarząd Miejski TPD w Kętrzynie 
6. Zarząd Miejsko-Gminny w Iławie 

 

Zatrudnienie: 

W całym województwie prowadzone były działania zgodne ze Statutem TPD i w zależności od 
zapotrzebowania i celu działającej placówki. 
W Stowarzyszeniu w województwie warmińsko mazurskim zatrudnionych było 327 osób, w tym 42 w 
biurach, 228 w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, w tym w ramach wolontariatu 
w pracowało 57 osób. 
 
II. KOMISJA REWIZYJNA TPD WMOR.  

W 2014r. członkowie Komisji Rewizyjnej czynnie uczestniczyli w spotkaniach  Zarządu 
Regionalnego TPD w Olsztynie. Wykonywali zadania zgodnie ze Statutem TPD. 
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III. ZARZĄD REGIONALNY TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI W OLSZTYNIE.  

W 2014r. odbyły się 2 posiedzenia Zarządu, 1 posiedzenia Prezydium. Część spraw, 
wymagających szybkich decyzji, załatwiano tel. między członkami Prezydium lub korespondencyjnie, e-
mailowo 

Na posiedzeniach poruszano bardzo wiele ważnych kwestii dotyczących pracy Zarządów i Kół 
pracujących w terenie jak też pracy Zarządu Regionalnego i placówek, które Zarząd prowadzi. Zarząd 

podjął 5 Uchwał. Ma to odzwierciedlenie w protokołach posiedzeń:  
 poruszano kwestie rozwoju TPD zgodnie z aktualnymi potrzebami w środowisku, 

kierunków narzucanych przez programy rozwoju Polski w regionach,   
 pozyskiwania 1% podatku i podziału dla Zarządów i Kół,  
 rozpatrywano wnioski o odznaki i odznaczenia,  
  omówiono warunki niezbędne do uzyskania osobowości prawnej przez Koła i Zarządy 

TPD.  
 zatwierdzono sprawozdania merytoryczne i finansowe TPD WMOR w Olsztynie. 
 pomoc finansowa dla Zarządów TPD w Elblągu i Działdowie- udzielenie zwrotnej pożyczki  
 również prezes i sekretarz Zarządu TPD WMOR w Olsztynie musieli interweniować w 

sprawy Koła TPD Specjalnej Troski w Mrągowie na wniosek pracowników WTZ oraz 
przewodniczącej Koła.  

 rozwiązano sprawę 1% podatku zgłoszona przez TPD Kętrzyn 
 przekazano sprawę skargi na działania Prezesa TPD w Morągu do rozwiązania przez TPD w 

Morągu 
 obchody 95-lecia TPD 
 prezes i sekretarz Zarządu uczestniczyli w rozmowach i działaniach związanych z 

przekazaniem nieruchomości TPD w Działdowie. Lokal TPD był dzierżawiony przez 4 
lata przez Urząd Miasta w Działdowie na prowadzenie przedszkola. Po 4 latach 
zwrócono go i powstał problem co z nim dalej, ponieważ Zarząd w Działdowie nie 
posiada środków finansowych na prowadzenie placówek. Przy pomocy sekretarza 
zarządu TPD WMOR zostały napisane i złożone wnioski o dotacje na prowadzenie 
Świetlicy Środowiskowej i być może od nowego roku będzie prowadzona placówka. 

  dzięki współpracy z Zarządami i Kołami w terenie, Zarząd na bieżąco śledził ich pracę, 
wspomagając je merytorycznie. Udzielanie porad odbywało się w zależności od potrzeb - 
kontakty telefoniczne.  

 podjęto uchwały dot. podziału środków finansowych z 1% podatku za 2014r;  

 przygotowanie akcji sprawozdawczo-wyborczej TPD, ustalenie terminu Zjazdu TPD 
WMOR w Olsztynie  i w terenie; 

 przyznano Odznakę „Przyjaciel Dziecka” dla p. Janusza Wawrzkiewicza; dla p. 
Kazimierza Jasińskiego- rekomendowanych przez LOK w Olsztynie 

 podjęto Uchwałę w sprawie zmian w Niepublicznej Szkoły TPD w Szczytnie- między 

innymi zmiany w Statucie Szkoły, rozwiązanie umowy z dyrektorem Szkoły, zarzadzanie 
Szkołą przejmuje organ prowadzący; 
 

IV. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH 

Mając na uwadze kompleksową pomoc rodzinom i dzieciom, Towarzystwo nasze rokrocznie 
organizuje różnego rodzaju akcje charytatywne mające na celu pozyskiwanie  środków finansowych, 
żywnościowych i pomocy rzeczowej dla najbardziej potrzebujących. 
Środki finansowe i pomoc rzeczową dla rodzin podopiecznych pozyskujemy różnymi drogami.  
Inne działania mające na celu pozyskiwanie środków finansowych to przede wszystkim: pisanie 
projektów na zadania celowe, które są dofinansowywane w różnym stopniu.  
TPD WMOR posiada status organizacji pożytku publicznego, więc jak co roku przeprowadziliśmy 
szeroko zakrojoną akcję reklamową dot. 1% z podatku dochodowego. Dochód z 1% podatku był niestety 
niższy niż roku poprzednim- 25.914,41zł, w związku z uzyskaniem statusu organizacji pożytku 
publicznego przez kolejne Oddziały TPD, które środki zbierały na swój KRS. 
  Przez cały rok pozyskiwaliśmy sponsorów, którzy wspierali nas finansowo, rzeczowo lub 
usługowo. TPD WMOR współpracowało z organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi 
takimi jak: Urząd Wojewódzki w Olsztynie; udział w konferencjach, MOPS- współpraca merytoryczna 
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dot. wspólnych podopiecznych, partner w projekcie, OHP, Urząd Pracy, Policja, Sąd- współpraca z 
Rzecznikiem Praw Dziecka TPD. Wiele czasu i uwagi poświęciliśmy promowaniu Towarzystwa, 
udzielaliśmy wywiadów, pisaliśmy notatki, umieszczaliśmy informacje na stronach internetowych TPD 
WMOR oraz stronie organizacji pozarządowej.  

Zarząd Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Olsztynie organizuje corocznie już od 21 lat 
Wielki Koncert Charytatywny „Pomóż Dziecku”, z którego dochód przeznacza na działalność statutową- 
59.000,00zł.  

Pracownicy TPD brali udział w konferencjach, spotkaniach, szkoleniach organizowanych przez 
instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, pogłębiając swoje wiadomości i umiejętności z myślą o 
dobru dziecka i rodziny. 

Projekt „TRZY KROKI” dofinansowanie z EFS z Priorytetu 7.1 – 308.917,10zł 
Projekt „Bo rodzina to jest siła” – dofinansowanie z Warmińsko Mazurskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Olsztynie – 21.000,00zł. 

Prowadzenie Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej w Szczytnie- 1.184.00,00zł 

 
V. PROWADZONE PLACÓWKI.  PRACOWNICY BIURA I PLACÓWEK  

 W 2014 roku w Olsztynie  Oddział TPD zatrudniał w ramach umowy o pracę 3 osoby, w tym 1 w 
biurze TPD(część etatu), 3 osoby w projekcie ”TRZY KROKI” oraz 11 osób na umowę zlecenie.  W Szkole 
w Szczytnie zatrudnionych było 16 osób: umowa o pracę. 

1. Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w 

Szczytnie 

  
Stan organizacyjny 

Od 1 września 2013r Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
w Szczytnie zatrudniała 16 pracowników na umowy o pracę:10 nauczycieli,1 psycholog,1 
logopeda,księgowa,konserwator,2 pomoce w zespołach(sprzątanie).Od września 2014r. -15 
pracowników. 
W Szkole uczy się 29 uczniów :13 uczniów  z umiarkowaną, znaczną niepełnosprawnością ze 
sprzężeniem,16 uczniów z głęboką niepełnosprawnością. 
W Szkole jest 3 zespoły edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów z umiarkowanym, znacznym 
upośledzeniem umysłowym, ze sprzężeniem  oraz 3 zespoły rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów 
z głębokim upośledzeniem. 4 uczniów ma indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, z czego 2 
jest nauczanych w domu(ze względu na zły stan zdrowia). 
Szkoła prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i pomocy jego rodzinie. Od września 2014r  
wczesnym wspomaganiem objętych było 18 dzieci.  Obecnie -24 dzieci. Szkoła zatrudnia do 
prowadzenia terapii z wczesnego wspomagania  4 nauczycieli na umowę zlecenie. Inni specjaliści : 
psycholog,logopeda,2 rehabilitantów prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju w ramach 
porozumienia TPD z Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnym w Szczytnie.  
 

Działania szkoły  w 2014r. 

 

1.Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli 

Ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna pracy szkoły pod kątem tworzenia  koncepcji pracy 
placówki; Afazja. Diagnoza i terapia. Warsztaty neurologopedyczne; Nauka gry na gitarze oraz 
umuzykalnienie; Makaton I i II stopień-gry i zabawy; Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne; 
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zespole klasowym; Terapia Bazalna; Krajowe 
Seminarium Kontaktowe etwinnig; Nauka w Prywatnym Ognisku Muzycznym w klasie keyboardu; 
Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania; Studia Podyplomowe- Wczesna interwencja i wczesne 
wspomaganie dziecka zagrożonego niepełnosprawnością. 
 
2.Zajecia otwarte dla rodziców, warsztaty dla rodziców, lekcje koleżeńskie wewnątrz 

placówki  

Andrzejki-uczniowie I i II zespołu edukacyjno-terapeutycznego; Nauka współdziałania i 
budowania komunikacji między rówieśnikami. Pokaz filmu z zajęć; Pobudzanie aktywności własnej i 
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komunikacji między rówieśnikami. Pokaz filmu z zajęć; Pokaz ułożenia zgodnie z koncepcją bazalną dla 
4 uczniów .Podstawowe założenia teoretyczne; W ogrodzie jesienią-zajęcia w klasie i ogrodzie; W 
schronisku dla zwierząt; Dzień Nauczyciela w klasie; Lubimy czytać i słuchać; Urodzinowe przyjęcia; 
Poranny krąg-wiosna; Sala Doświadczania Świata; Zajęcia ruchowe; Zajęcia ruchowe z wykorzystaniem 
Masażu Shantala i Body Touch; Zajęcia ruchowe z Sesji Ruchu Rozwijającego wg. Weroniki Sherborne; 
Uroczystość i występ artystyczny uczniów z okazji Dnia Mamy i Taty; Bawimy się razem; Dzień magii i 
czarów; Mikołaj w naszej klasie; Prezenty pod choinkę; Dzień Chłopaka; Wiatr-Żywioły; Poranny krąg-
Jesień; Pies moim przyjacielem; Zajęcia logorytmiczne; Urodziny  4 uczniów; Psi dzień w szkole i w 
przedszkolu; Poranny Plakat; Uroczystość Wigilijna; Impreza urodzinowo-andrzejkowa; Rozwijanie 
ogólnej koordynacji ruchowej i regulacja napięcia mięśniowego w obrębie kończyn dolnych; Uroczystość 
z okazji „Dnia Babci i Dziadka”; Nauka Masażu Shantala dla dorosłych w ubraniu; Praktyczne ćwiczenia 
z rodzicami prowadzone metodą dyrektywną i niedyrektywną, które można wykorzystać z dzieckiem w 
domu; Praktyczny pokaz ćwiczeń rozwijających pamięć wzrokową i myślenie przyczynowo-skutkowe, 
wyobraźnię twórczą oraz pojęcia przestrzenne; Żywioły –zajęcia cykliczne; Muzykoterapia; Zajęcia 
logorytmiczne; Zajęcia ruchowe i praktycznego działania; Zajęcia ogólnoruchowe. 
 

3. Udział uczniów w konkursach wewnętrznych i zewnętrznych 

„Kotyliony dla żołnierza”; „Moje miejsce na ziemi”; „Zdrowa potrawa –przepis obrazkowy”; 
Zielone słodkości-konkurs kulinarny wewnętrzny; Bieg po zdrowie-zawody  sportowe na świeżym 
powietrzu; Konkurs muzyczny podczas Gali Gwiazd-bal karnawałowy; Konkurs plastyczny 
”Najpiękniejsza pisanka wielkanocna”; Konkurs świąteczny na najładniejszą palmę,jajko i stroik 
wielkanocny-konkurs powiatowy. 
 

4.Zorganizowane zajęcia integracyjne we współpracy z innymi placówkami, spotkania, 

wyjścia na zewnątrz placówki ,zaproszeni goście z inicjatywy nauczyciela w ramach integracji 

i promocji placówki 

Wycieczka do sklepu Greene w Szczytnie; Teatrzyk „Zajęcza chatka” w wykonaniu aktorów 
Studia ART.-RE w Krakowie; Wycieczka do Szkoły Podstawowej  nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w 
Szczytnie; Koszyk wielkanocny-wyjście do Kościoła św. Stanisława Kostki-zorganizowanie świątecznego 
śniadania; Wyjazd na Zieloną Szkołę do Jantaru nad morze; Warsztaty artystyczne pod gołym niebem 
„Jaś i Małgosia” z okazji „Dnia Dziecka”; Wycieczka do Przedszkola Bajka w Szczytnie; Spotkanie z 
policjantem-„Bezpieczne wakacje”; Wyjazd do Nadleśnictwa Korpele, leśniczówka Dębówko; Wyjazd do 
gospodarstwa agroturystycznego Lipowa Góra; Wyjście do hurtowni ogrodniczej; Udział w projekcie w 
ramach etwinning „SanndBook”; Wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego-Lipowa Góra Wschodnia; 
Ogródki działkowe w pobliżu; Kościół św. Stanisława Kostki; Pies moim przyjacielem; Biblioteka 
Miejska w Szczytnie; Zajęcia wychowawcze na temat „Bliżej siebie”; Wyjazd do Schroniska „Cztery 
łapy”; Oglądanie występu z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”; „Święto dyni” –obejrzenie wystawy; 
Zajęcia integracyjne z dziećmi z Przedszkola ‘Kraina Promyka”; Wyjazd do MDK-u w Szczytnie- 
rozstrzygnięcie konkursu XIV Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych Powiatu Szczycieńskiego; 
Oglądanie teatrzyku „Pchła Szachrajka” w wykonaniu grupy aktorów z Białego Stoku; Wyjazd na 
cmentarz; Akademia z okazji Święta Niepodległości ; Wyjście do Muzeum Mazurskiego w celu 
obejrzenia prac konkursowych z konkursu XIV Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych 
Powiatu Szczycieńskiego; Udział w uroczystości rozstrzygnięcia konkursu „Zdrowa Potrawa-przepis 
obrazkowy”; Występ w MDK-u z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych przy współpracy z 
dziećmi Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Kraina Promyka „ w Szczytnie; Kiermasz ciast, kartek 
i ozdób świątecznych wspólnie z rodzicami; Oglądanie przedstawienia Świątecznego w wykonaniu 
dzieci z Przedszkola Bajka w Szczytnie; Oglądanie przedstawienia Wigilijnego w wykonaniu dzieci z 
Przedszkola Pod Topolą w Szczytnie; Zabawy zimowe- zajęcia integracyjne z dziećmi Niepublicznego 
Przedszkola Specjalnego „Kraina Promyka „  w Szczytnie; Udział w uroczystości z okazji Dnia Babci i 
Dziadka z dziećmi Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Kraina Promyka „ w Szczytnie oraz 
Państwową Szkołą Muzyczną I STOPNIA w Szczytnie. 
 

5.Zajęcia pozalekcyjne w szkole w roku szk.2013/2014 i 2014/2015 

Szkoła w roku szkolnym 2013/2014 prowadziła następujące zajęcia pozalekcyjne: 

 Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne 

 Zajęcia Plastyczno-Techniczne 
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 Zajęcia kulinarne 

 Spotkanie z żywiołem 

 Zajęcia komputerowe 

Szkoła w roku szkolnym2014/2015 prowadzi następujące zajęcia pozalekcyjne: 

 W dobrym rytmie 
 Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne 

 Zajęcia terapii Integracji Sensorycznej 

 Zajęcia komputerowe 

 Zajęcia muzyczno-ruchowe 

       Rodzice we współpracy z nauczycielami i specjalistami mają możliwość zapisania swojego dziecka na 

zajęcia pozalekcyjne. Oferta zajęć pozalekcyjnych  jest różnorodna, dostosowana do potrzeb indywidualnych 

każdego ucznia, jego zainteresowań i możliwości psychofizycznych. W roku szk.2013/2014 uczestniczyło 

systematycznie 2 razy w tygodniu  15 uczniów, a w tym roku szkolnym 18 uczniów. Nauczyciele organizują 

zajęcia otwarte z zajęć pozalekcyjnych. Rodzice mają możliwość uczestnictwa w zajęciach razem ze swoim 

dzieckiem. 

 

Współpraca z samorządem i innymi placówkami 

Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna współpracowała w roku 2014r. systematycznie: 

 ze Starostwem Powiatowym w Szczytnie-monitorowanie aktualności skierowań do Szkoły, 

sprawozdania 

 z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Szczytnie-opinie specjalistyczne  do wydawanych 

orzeczeń dla uczniów( na prośbę rodziców) 

 ze Szkołą Podstawową nr 3 w Szczytnie 

 ze Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Szczytnie 

 z Kościołem św.  Stanisława Kostki w Szczytnie 

 z Przedszkolem Bajka ,Pod Topolą, Kraina Promyka w Szczytnie 

 z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Szczytnie 

 ze Środowiskowym Domem Pomocy Społecznej w Szczytnie 

 z Państwową Szkołą Muzyczną I⁰ w  Szczytnie 

 z Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnym w Szczytnie-rehabilitacja uczniów, pomoce nauczycieli, 

pracownik socjalny, użyczeniabezpłatnie busa do przewozów uczniów na wycieczki i wyjazdy na 

zewnątrz placówki. 

 ze Schroniskiem Cztery Łapy w Szczytnie  

 z Biblioteką Miejską w Szczytnie 

 z Powiatową Policją w  Szczytnie 

 z Nadleśnictwem Korpele 

 z Nadleśnictwem Szczytno 

 z Gospodarstwami agroturystycznymi w Lipowej Górze Wschodniej 

 ze sklepem Kaufland, Biedronka 

 z Firmą NOVUM Pomoce edukacyjne 

 ze Szkołami Podstawowymi i Gimnazjami z powiatu szczycieńskiego- monitorowanie obowiązku 

szkolnego uczniów na bieżąco 

 z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej  

 z Miejskim Domem Kultury w Szczytnie 

Działania profilaktyczno-wychowawcze w szkole w roku 2014r. 

W ramach Programu Profilaktyczno-Wychowawczego na rok szkolny 2013/2014 i 2014/2015,  Szkoła 

prowadziła następujące działania: 

1. Ruch to zdrowie 

2. Zdrowie na talerzu 

3. Bezpieczna szkoła 

4. Dbam o własne bezpieczeństwo 

5. Kształtowanie nawyków zdrowotnych 

6. Kształtowanie  prawidłowych nawyków żywieniowych 
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7. Promocja Szkoły w środowisku lokalnym 

W ramach tych zadań były organizowane były prowadzone dla rodziców szkolenia i instruktaże 

związane z potrzebą ruchu,aktywnego odpoczynku oraz zdrowego odżywiania. Przeprowadzono konkurs 

kulinarny we współpracy z rodzicami oraz powiatowy  konkurs plastyczny:” Przepis obrazkowy na zdrową 

żywność”. Zorganizowano wystawę prac nagrodzonych uczniów pt „Warzywa i owoce źródłem witamin” 

oraz  „Przepis obrazkowy na zdrową potrawę” w Bibliotece Miejskiej w Szczytnie. Na terenie Szkoły 

systematycznie uzupełniana jest i prowadzona gazetka : „Z życia  Szkoły” ,  „Nasze  prace” oraz informacje 

promocyjne o Szkole-„Tablica Promocyjna” 

W ramach bezpieczeństwa uczniowie odbyli 2 spotkania z policjantem w celu przypomnienia zasad 

bezpiecznego poruszania się po chodniku i na przejściu dla pieszych. Uczniowie odwiedzili również 

Powiatową Komendę Policji w Szczytnie i Powiatową Komendę Straży Pożarnej w Szczytnie, gdzie mieli 

możliwość zaobserwować w przystępny  sposób pracę policjanta i strażaka. 

W roku 2014r. dokonano korekty strony Internetowej Szkoły. Została zmieniona szata graficzna Strony oraz 

uaktualniono niektóre informacje. 

 

Wspieranie rodzin 

Szkoła systematycznie współpracuje z rodzicami prowadząc zajęcia otwarte dla rodziców, instruktaże, 

szkolenia. Rodzice mają możliwość systematycznego  uczestnictwa w życiu Szkoły poprzez uczestnictwo w 

wycieczkach uczniów, wyjazdach do lasu, do gospodarstw agroturystycznych oraz w uroczystościach 

szkolnych :Wigilia ,Dzień Babci i Dziadka, Bal karnawałowy, Andrzejki, Dzień Mamy i Taty, Dzień Rodziny, 

Dzień Dziecka. Od września 2014r. wydawana jest comiesięczna  gazetka dla rodziców informująca rodziców 

o bieżących działaniach Szkoły, uczniów i nauczycieli. Rodzice mają możliwość  z nauczycielami kontaktu 

bieżącego telefonicznego oraz przez „zeszyt kontaktów”, gdzie rodzice i nauczyciele wymieniają informacje o 

samopoczuciu ucznia, stanu zdrowia    i funkcjonowania. Rodzice na bieżąco korzystają z usług pracownika 

socjalnego Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego, który  pomaga w załatwianiu spraw w GOP-sie , MOP-

sie czy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  rodzice 

otrzymują pomoc od psychologa, logopedy i nauczycieli. Rodzice na bieżąco są informowani o 

funkcjonowaniu swoich uczniów ,ich sukcesach i postępach.  Uczestniczą w tworzeniu diagnozy 

funkcjonalnej swoich dzieci oraz indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego czy indywidualnego 

programu rewalidacyjno-wychowawczego. 

Od września 2014r. wydawana jest comiesięczna  gazetka „ Z życia Szkoły”, informująca rodziców o 

bieżących działaniach Szkoły, uczniów i nauczycieli 

 

Organizacja Wypoczynku. 

Uczniowie i rodzice mieli okazję wyjazdu na zieloną szkołę nad morze do Jantaru.  Wyjazd odbył się  

w terminie  13.05-16.05.2014r. Projekt został zrealizowany pod hasłem: „Bursztynowa Szkoła”-

wykorzystanie naturalnego środowiska do nauki umiejętności samoobsługowych i komunikacyjnych. W 

projekcie  uczestniczyło 14 uczniów wraz z rodzicami. W czasie wyjazdu zorganizowano następujące zajęcia 

z dziećmi i rodzicami: „Spotkanie z żywiołem-wiatr” , „Spotkanie z żywiołem-woda”, „Poranny krąg –

wiosna”,Sesja Ruchu Rozwijającego  Weroniki  Sherborne. Wszystkie te zajęcia obyły się na świeżym 

powietrzu z wykorzystaniem warunków posesji ośrodka oraz plaży morskiej. Oprócz  zajęć odbyły się  2 

wycieczki: do zabytkowego kościoła w Stegnie i do DINO-PARKU w Malborku  oraz  2 wyjścia : do Mini 

Zoo  oraz do Pasieki Sztuki w Jantarze .Rodzice mieli każdego dnia zaplanowany czas  dla  siebie. W 

organizacji „zielonej szkoły” brali udział: psycholog ,logopeda ,nauczyciel-pracownicy Szkoły  oraz 1  

terapeuta z Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego w Szczytnie. 

Szkoła prowadzi systematycznie dyżury dla uczniów w okresie ferii świątecznych i ferii zimowych. Rodzice 

mają możliwość zgłoszenia swojego dziecka na dyżur. W czasie dyżuru organizowane są zajęcia o 

charakterze rekreacyjno-zabawowym i ruchowym. 

 
2. W 2014r. prowadzony był Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej, który jest 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego(opis poniżej). 

 

3.  Od 7 lat prowadzone jest Biuro Rzecznika Praw Dziecka TPD (opis poniżej).  

 
VI. REALIZACJA PROJEKTÓW UNIJNYCH 

W 2014r. kontynuowaliśmy rozpoczęty 1.10.2012r. projekt „TRZY KROKI” współfinansowany 
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przez Europejski Fundusz Społeczny z Priorytetu:7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora 

ekonomii społecznej, Poddziałanie: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym  W partnerstwie z MOPS w Olsztynie i przedsiębiorcą firmy „AMCO” z Olsztyna.  

Projekt „TRZY KROKI” adresowany był do 30 młodych ludzi, 20 kobiet i 10 mężczyzn,  

niepracujących i nieuczących się, w wieku 15-24 lata, zamieszkujących w Olsztynie i znajdujących się w 

szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w związku z niskim poziomem wykształcenia, posiadanych 

kwalifikacji i niewielkim doświadczeniem zawodowym lub jego brakiem w ogóle.  Podczas rekrutacji 

preferowane były młode matki, w szczególności samotnie wychowujące dzieci, dla których przewidziano 

refundację kosztów opieki nad dziećmi w czasie trwania cyklu szkoleniowo-aktywizującego. Realizacja 

projektu obejmie 2 blisko roczne cykle z naborami beneficjentów w listopadzie 2012 i październiku – 

listopadzie 2013 roku.  

W 2014 roku realizowano drugą edycję projektu. Objęto wsparciem 15 beneficjentów: 12 kobiet i 3 

mężczyzn. 

W ramach projektu utworzono Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej, gdzie realizowano  

program reintegracji społecznej i zawodowej zapewniając: 

-wsparcie specjalistów realizujących cykl szkoleniowo-aktywizujący  (warsztaty umiejętności 

społecznych – 80 godzin w każdej edycji, zawodoznawcze – 60 godzin, zajęcia grupy  

samokształceniowej, spotkania z zaproszonymi ekspertami  – 60 godzin oraz proponowanie 

alternatywnych form spędzania wolnego czasu- 60 godzin, wizyta studyjna w innym MKIS-ie, 

wyjazd integracyjny, wyjście do teatru)  

- możliwość korzystania z zaplecza lokalowego i sprzętowego MKIS ( 3 komputery z 

dostępem do internetu, telefon, kino domowe),  

-pokrycie kosztów różnorodnych szkoleń zawodowych dobranych pod kątem indywidualnych 

potrzeb i możliwości uczestników w odniesieniu do aktualnych potrzeb rynku pracy 

-udział w kursie komputerowym i językowym, 

-sfinansowanie 12 z planowanych 15 kursów na prawo jazdy, 

-pokrycie kosztów 6 trzymiesięcznych staży zawodowych. 

2edycja projektu - zrealizowano następujące szkolenia : 

-Profesjonalny magazynier z uprawnieniami do kierowania wózkami jezdniowymi, z obsługą 

kas fiskalnych – dla 2 osób  

-Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, fakturowaniem oraz uprawnieniami do 

kierowania wózkami jezdniowymi – dla 4 osób  

-Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, fakturowaniem i szkoleniem w zakresie 

Minimum sanitarnego GHP/GMP HACCP - dla 2 osób 

-Barman-barista - dla 1 osoby 

-Kucharz z modułem ABC prowadzenia zakładu gastronomicznego z obsługą kas fiskalnych - 

dla 1os.  

SEKA S.A. 

-Pracownik administracyjno-biurowy ze specjalizacją kadry i płace – dla 2 osób 

Olsztyńskie Centrum Szkolenia Spawaczy „DOSZ” Jarosław Zwierzchlewski 

-Spawacz metodą TIG–dla jednej osoby -Spawacz metodą MAG i TIG– dla 3 osób 

O.K. Ośrodek Kursów  

-Glazurnik – posadzkarz   

2 edycja: kurs realizowano w terminie 4 sierpnia 2014 -13 sierpnia 2014. Kurs obejmował 30 godzin 

szkoleniowych.  Kurs rozpoczęło 13, ukończyło 12 beneficjentów 2 edycji projektu TRZY KROKI.  

2 edycja: 

Utworzono 2 grupy zamknięte języka angielskiego na poziomie A1 ( dla 9 beneficjentów) i A2 ( dla 

8 beneficjentów) realizujące zajęcia w terminie 4 marca 2014 – 24 kwietnia 2014. 

-W każdej z grup zrealizowano 60 godzin szkoleniowych nauki języka.  

Kurs ukończyło 16 beneficjentów 2 edycji projektu TRZY KROKI. Sfinansowanie 6 kursów na 

prawo jazdy  w ośrodku szkoleniowym Auto Szkoła Roman Kołak, 3 osoby zdały pomyślnie 

egzaminy i uzyskały uprawnienia kat. B, 

Kurs zawodowy ukończyło 15 beneficjentów 2 edycji projektu TRZY KROKI. 
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Efekty realizacji projektu. 

Projekt TRZY KROKI ukończyło 28 beneficjentów, 20 kobiet i 8 mężczyzn (10 K i 3 M w 1 edycji i 10 K i 5 

M w 2 edycji). W przypadku tych osób uzyskano wszystkie zaplanowane wskaźniki związane z  celem 

głównym i szczegółowymi projektu. Ze względu na opisaną wyżej rotację uczestników część wartości 

docelowych wskaźników przekroczyła 100%. Po pierwszej edycji udało się także osiągnąć jeden z 

kluczowych rezultatów – wskaźnik zatrudnieniowy. 3 osoby (D.P.,D.K.,D.G.) znalazły zatrudnienie w 

przeciągu 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie, 3  (P.W., M.B., P.P.) pracowały dorywczo jeszcze 

w trakcie realizacji projektu.  Śledząc, na ile to możliwe, losy beneficjentów pierwszej edycji dowiedzieliśmy 

się, że 9 m-cy po zakończeniu projektu pracowały, w oparciu o umowę o pracę kolejne 2 osoby (A.J., 

M.D.)oraz 2 (D.P.,D.K.,)  kontynuowały podjęte wcześniej zatrudnienie. 3 inne (D.G., P.P.,R.W.) pracowały 

dorywczo.  Dodam, że efekty takie osiągnęliśmy w grupie 13 osób, z których 5 było mamami, 3 zaszły w 

ciążę podczas trwania projektu (jedna z nich spodziewała się 2 dziecka). 

Ważnym efektem uczestnictwa w projekcie jest podjęcie edukacji dla dorosłych, do której beneficjenci 

byli systematycznie  zachęcani. Wiemy o 1 osobie z pierwszej edycji ( R,W.) , która podjęła naukę po 

ukończeniu udziału w projekcie, w trakcie trwania 2 edycji 2 osoby uzupełniały wykształcenie gimnazjalne 

(M.P. i M. Sz.), 3 zapisały się do liceum dla dorosłych (P.G., M. Ch., J.J.) , 1 (A.S) podjęła naukę na studiach. 

Oczywiste jest, że w projektach związanych z ” kapitałem ludzkim” nie wszystkie efekty są mierzalne i 

widoczne dla obserwatora z zewnątrz. Wiele z nich jest też przesuniętych w czasie. Ważne jest, by dzięki 

udziałowi w projekcie uczestnicy znaleźli lepszy ogląd swojej sytuacji i jej przyczyn, nabyli umiejętności 

samooceny i umiejętności społeczne, pozwalające na lepsze funkcjonowanie we wszelkich grupach 

społecznych, także zawodowych. Ważne by nastąpił moment niezgody na wcześniejszy  stan rzeczy i chęć 

zmiany i rozwoju. Przeniesienie motywacji do wewnątrz odgrywa w tym przypadku, jak sądzę,  zasadnicze 

znaczenie, pozwalające na wykorzystanie w pełni zdobytych wiadomości i umiejętności. Mamy nadzieję, że 

wielopłaszczyznowe i długoterminowe działania realizowane w projekcie pozwolą beneficjentom na lepsze 

funkcjonowanie w przyszłości. 

Sami beneficjenci w  ankiecie końcowej wysoko oceniają zarówno kompetencje i sposób pracy kadry 

projektu, przydatność projektu oraz stopień realizacji zakładanych celów i  oczekiwań uczestników.   

 Więcej informacji o MKIS można znaleźć na: www.facebook.com/mkisolsztyn oraz 

www.mkis.tpdolsztyn.pl   

Projekt „TRZY KROKI” jest prezentowany w „dobrych praktykach” na stronie internetowej Urzędu 

Marszałkowskiego w Olsztynie. 

Wartość projektu „TRZY KROKI” wyniósł 743.846,20zł. Projekt zakończył się  31.12.2014r. 

 

VII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I OSOBAMI WSPIERAJĄCYMI 

DZIAŁALNOŚĆ TPD W OLSZTYNIE. 

TPD WMOR współpracowało z organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi 

takimi jak: Urząd Wojewódzki w Olsztynie/współfinansowanie programów, MOPS-współpraca merytoryczna 

dot. wspólnych podopiecznych, partner w projekcie, OHP, Urząd Pracy, Policja, Sąd/współpraca z 

Rzecznikiem Praw Dziecka TPD. 

Współpraca z pracownikami szkoły, wychowawcami, pedagogiem szkolnym. Współpraca z innymi 

instytucjami : Urzędem  Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Miejskim Zespołem 

Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Ligą Obrony Kraju, Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie, 

Urzędem Pracy. 

 
VIII. RZECZNIK PRAW DZIECKA TPD. 

Rzecznik Praw Dziecka TPD pracowała wolantarystycznie, koszty biurowe były finansowane przez 

Zarząd TPD WMOR oraz Warmińsko Mazurski Urząd Wojewódzki Rzecznik Praw Dziecka TPD wykonując 

swoją pracę, współpracuje z MOPSami, GOPSami, Sądami, Policją, Kuratorami, MZPITU. 

Pomoc Rzecznika objęła ok. 65 osób: dzieci oraz ich rodziny: 50 interwencji w rodzinie, 6 w szkole, 10 w 

sądzie, 20 w innej instytucji. 

Rzecznik Praw Dziecka TPD prowadziła dyżury w siedzibie TPD WMOR w Olsztynie po 4 godziny w 

tygodniu, w czasie których świadczyła pomoc, podejmując bezpośrednie interwencje w sprawy, wskazujące 

http://www.facebook.com/mkisolsztyn
http://www.mkis.tpdolsztyn.pl/
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na łamanie praw dziecka, kontaktowała się z instytucjami, związanymi z pomocą rodzinom by rozwiązywać 

ich problemy. Sprawy zgłaszane do Rzecznika dotyczyły:  

 złych warunków materialnych,  

 braku właściwej opieki rodzicielskiej,  

 złych kontaktów rodziców z dziećmi (rodzice po rozwodzie)-bardzo często ten problem powtarza się),  

 problem z wyegzekwowaniem alimentów od jednego z rodziców (najczęściej od ojca), 

 problemy mieszkaniowe,  

 kłopoty szkolne,  

 uprowadzenie dziecka przez ojca,  

 alkoholizm rodziców- niewłaściwa opieka nad dziećmi,  

 konflikt z prawem i inne. 

 

Działalność Rzecznika TPD ma także przyczynić się do popularyzacji idei bezpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego i prawnego, nie tylko wśród potrzebujących grup społecznych, ale także wśród prawników i 

studentów prawa, propagując idee współpracy między tymi środowiskami. Ma ona za zadanie uwrażliwienie 

przyszłych prawników na problemy i potrzeby osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, które 

zgłaszają się po pomoc. Zainteresowanym klientom udostępniane są także materiały prawne; informacje, 

wydruki przepisów, wzory pism itp. Indywidualne poradnictwo, skierowane było przede wszystkim do: dzieci 

– zagubionych, krzywdzonych, głodnych, niepełnosprawnych, wychowujących się w bardzo złych warunkach 

materialnych, mieszkaniowych i zdrowotnych, wśród patologii i zagrożenia i ich rodzin, które bardzo często 

są: samotnymi matkami, osobami uzależnionymi, bezrobotnymi, ale także otwarte na innych potrzebujących 

wsparcia obywatelskiego i prawnego, a nie mających możliwości jego uzyskania.  

  W środowisku społecznym, w którym działają placówki TPD w Olsztynie i województwie nadal 

istnieje duże zapotrzebowanie na pomoc w postaci porad prawnych i obywatelskich. Działalność Rzecznika 

TPD i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w tym rejonie jest konieczna, regularne wsparcie dla rodzin ryzyka 

często jest jedyną nadzieją dla funkcjonujących w nich dzieci. 

 
 
IX. KOŁA TPD PRZY ZARZĄDZIE TPD WMOR 

Bardzo ważnym elementem pracy TPD na rzecz dzieci i młodzieży jest działalność Kół przy szkołach. 

W Olsztynie pracuje na rzecz dzieci Koło TPD przy SP 13, Koło TPD przy SP 15, Koło przy ZSO nr 3. 

Organizując sieć Kół na bazie szkół, mieliśmy możliwość w oparciu o profesjonalną kadrę dotrzeć do dzieci  

wychowujących się w trudnych warunkach materialnych i zdrowotnych, dzieci krzywdzonych, wywodzących 

się ze środowisk ryzyka społecznego. To właśnie w większości szkół przewodniczące kół dostosowywały 

pomoc do indywidualnych przypadków, realizowały program opiekuńczo-wychowawczy, pomagały w nauce, 

wspierały rzeczowo, pomagały kompleksowo dziecku i rodzinie, dzięki której zwiększały  szanse dzieci z 

zaniedbanych środowisk bez konieczności zrywania więzi  rodzinnych. Przedsięwzięcia w 2014r. miały 

różnorodny charakter, można wymienić niektóre z nich: dyskoteki, kiermasze, bale karnawałowe, loterie 

fantowe, zbiórki odzieży i podręczników szkolnych. Konta Kół zasilane były ze składek członkowskich, 1% 

podatku, darowizn, programów, które wykorzystane były na: nagrody dla laureatów konkursów, imprezy 

szkolne, pomoc indywidualną uczniom, finansowanie obiadów uczniom, finansowanie biletów do kina, 

wycieczek szkolnych, zakup podręczników szkolnych, paczek świątecznych.  

 

 
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ OKRĘGOWY W MORĄGU 

1. Informacje ogólne dotyczące stowarzyszenia: 

 

Adres:           14-300 Morąg, Plac Jana Pawła II 1  

                        woj. warmińsko - mazurskie;  

Kontakt:          tel./fax:  89 757 63 60;         e-mail: tpdmorag@wp.pl 

Adres strony internetowej:  www. tpdmorag.org.pl,       

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym:  05. 09. 2003 r. 

Numer KRS: 0000172231 

REGON: 519572855 

NIP: 741-18-84-808 

                                                         

mailto:tpdmorag@wp.pl
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Część I. ORGANIZACYJNA 

  1. Skład zarządu i Komisji Rewizyjnej 

 

               Zarząd 

Krystyna Sałak prezes  

Urszula Bożena Mironowicz wiceprezes 

Wiesława  Sawicka skarbnik 

Adriana Sałak sekretarz 

Ewa Agnieszka członek 

Majchrzak Samojedna członek 

Komisja rewizyjna 

Hanna Walczak –przewodnicząca 

Grażyna Winnicka- członek 

Grażyna Olszewska- członek 

2.Pracownicy i współpracownicy -28 

W 2014 roku współpracowało z nami 16 osób w ramach umów zleceń  (wychowawcy, trenerzy, 

pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, animatorzy), głównie w ramach  realizacji projektów. 

Współpracowało z nami również 3 stażystów: jeden  w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy 

Filia w Morągu  oraz  dwa  z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu: jedna odbywała staż w 

Warsztacie Terapii Zajęciowej, jedna  osoba w Środowiskowym Domu Samopomocy. 

 

3. Członkowie zwyczajni i wspierający, Koła TPD. 

Według stanu z dnia 31.12.2014 r. Oddział Okręgowy TPD w Morągu liczył  151 członków 

zwyczajnych. Działalność statutową prowadziły 4 Koła: Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej 

Troski w Małdytach, Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski w Łukcie, Koło Dzieci 

Specjalnej Troski w Morągu, Koło Przyjaciół Dzieci w Dobrocinku.  W kołach zrzeszonych było 133 

członków zwyczajnych.  

  Koła prowadziły działalność w obszarze celów statutowych TPD, głównie działań pomocowych i 

integracyjno-rekreacyjnych. Organizowały pomoc rzeczową – żywnościową, spotkania i imprezy 

integracyjne, wycieczki.  

 Najbardziej aktywnym  Kołem było Koło Dzieci Specjalnej Troski z  Morąga. Działalność koła ma na 

celu integrację rodziców i dzieci niepełnosprawnych, wsparcie psychiczne dla rodziców i ogólną pomoc sobie 

nawzajem. Odbywają się co miesięczne zebrania na których omawiany jest program koła oraz jego zadania. 

Koło Dzieci Specjalnej Troski dla zrealizowania swych celów organizuje różnego rodzaju spotkań, 

zbiórek odzieży i innych potrzebnych rzeczy dla osób najbardziej potrzebujących należących do koła a także 

wycieczek. 

 W miesiącu styczniu odbyła się zabawa choinkowa na którą zostały zaproszone wszystkie rodziny 

należące do koła, przygotowane zostały paczki ze słodyczami dla dzieci. W spotkaniu uczestniczyło 

46 osób, w tym 24 rodziców, 12 dzieci niepełnosprawnych do 18 roku życia, 10 osób 

niepełnosprawnych powyżej 18 roku życia które pozostają pod opieką dorosłych. 

 W miesiącu marcu zostało zorganizowane ognisko z okazji przywitania wiosny, na które przybyło 26 

osób, w tym 13 rodziców, 7 dzieci niepełnosprawnych do 18 roku życia, 6 osób niepełnosprawnych 

powyżej 18 roku życia. 

 W dniu 10 kwietnia odbyła się wycieczka do leśniczówki ,,Tomlak,, koło Wilnowa na której przy 

ognisku leśniczy opowiadał o lesie i zwierzętach. Na wycieczce było 27 osób, w tym 13 rodziców, 5 

dzieci niep. do 18 roku życia, 9 osób niepełnosprawnych powyżej 18 roku życia. 

 W dniu 2 czerwca odbyła się wycieczka do Rodzinnego Parku Rozrywki ,,Nowa Holandia,, w 

Elblągu, na którą koło otrzymało dofinansowanie z PCPR w 60%. Na wycieczkę pojechało 46 osób, 

w tym 15 rodziców/opiekunów, 8 dzieci niepełnosprawnych do 18 roku życia, 23 osoby 

niepełnosprawne powyżej 18 roku życia. 

 W miesiącu wrześniu odbyło się ognisko z okazji przywitania nowego roku szkolnego. Było 20 osób, 

w tym 10 rodziców, 4 dzieci niepełnosprawnych do 18 roku życia, 6 osób niepełnosprawnych 

powyżej 18 roku życia. 
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 W dniu 29 listopada odbyła się zabawa ,,Andrzejkowa,, na którą przyszło 30 osób, w tym 15 

rodziców, 2 dzieci niepełnosprawnych do 18 roku życia, 15 osób niepełnosprawnych powyżej 18 

roku życia. 

Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski w Małdytach  działało  w ograniczonym zakresie. Po 

opuszczeniu dotychczasowego lokalu w połowie 2013 roku funkcjonowało w 2014 roku praktycznie bez bazy 

lokalowej.   Zaplanowana nowa siedziba koła w budynku  TPD - Fili Warsztatu Terapii Zajęciowej  w 

Małdytach z uwagi na opóźnienie z uruchomieniem placówki, była niemożliwa  do wykorzystania.  Koło 

prowadziło działalność informacyjną wśród członków,  pomogło zorganizować turnus rehabilitacyjny, 

organizowało pomoc żywnościową.    

Koło Przyjaciół Dzieci w Dobrocinku zorganizowało choinkę dla dzieci, Dzień Dziecka i spotkanie przy grilli.  

Odnotowano wyraźny spadek  aktywności  w 2014 roku Kół. Złożyło się na to wiele przyczyn, m.in. 

powstawanie nowych organizacji, mniejsza wsparcie ze strony Oddziału Okręgowego, spowodowane 

poszukiwaniem środków na realizację bieżących zobowiązań. Kontakty były sporadyczne, co spowodowało 

niewątpliwie rozluźnienie więzi z jednostką nadrzędną.  W związku z tym  Zarząd Oddziału Okręgowego 

podjął działania naprawcze, które  w 2015 roku powinny skutkować  wzmocnieniem Kół  TPD w terenie. 

 

  4. Prezydium i Zarząd Oddziału Okręgowego TPD w Morągu. 

Zarząd Oddziału Okręgowego TPD w Morągu liczy 5 osób. Oddział Okręgowy  TPD w Morągu 

posiada osobowość prawną i status organizacji pożytku publicznego. 

Zarząd Oddziału Okręgowego TPD – poprzez pracę Kół TPD, działalność Biura Zarządu i aktywność 

własną – kontynuował pracę związaną z prowadzeniem wsparcia dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem 

społecznym, w tym niepełnosprawnej, organizacji czasu wolnego, wypoczynku,  pomocy żywnościowej, 

edukacji, gromadził środki na działalność statutową, prowadził działalność informacyjną o zadaniach TPD i 

formach ich realizacji, rozwijał współpracę z samorządami gmin, powiatu, placówkami resortu edukacji, 

kultury, polityki społecznej oraz stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na polu pomocy społecznej.  

W ciągu 2014 roku odbył o się pięć zebrań  zarządu.   

 

           5.  Darowizny i 1%  

W 2014 roku z tytułu 1% od podatku dochodowego TPD pozyskało kwotę 9.119,59zł. Niestety jest to 

mniejsza kwota  o ponad  jeden tysiąc złotych niż   w poprzednim roku. 

Środki przeznaczone zostały m.in. na leczenie chorych dzieci, poprawę funkcjonowania  Warsztatu Terapii 

Zajęciowej, Środowiskowego Dom Samopomocy,  dwóch  Świetlic Środowiskowych oraz organizację 

wypoczynku wakacyjnego  dzieci i młodzieży. 

TPD  w Morąg otrzymało też  darowizny od osób fizycznych i prawnych. Największe wsparcie otrzymało od 

firmy SC Johnson, która przekazała 80tyś złotych na realizację wybranych przez siebie zadań. Również  

Fundacja Muszkieterów wsparła działalność zarządu i przekazała kwotę  7000zł. Środki zostały zgodnie z 

celami fundacji przeznaczone na prowadzenie placówek:  świetlic i WTZ   oraz na  kolonie  letnie dla dzieci.   

Optymistyczny jest fakt, iż TPD w Morągu posiada wielu darczyńców, którzy co roku wspierają w większej 

lub mniejszej skali działalność statutową Oddziału.  

Łączna kwota darowizn od osób prawnych wyniosła  12.500zł, od osób  fizycznych 51.798,90zł.  

.  

Część II. PROGRAMOWA 

1. Działalność terapeutyczno-rehabilitacyjna 

Zgodnie z przyjętymi zadaniami i społecznymi oczekiwaniami zarząd nasz w roku 2014 realizował wiele 

zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. 

Realizowany przez zarząd kompleksowy program na rzecz osób niepełnosprawnych wychodzi naprzeciw 

problemom tego środowiska,  obejmuje wsparciem dzieci, młodzież oraz dorosłe osoby niepełnosprawne oraz  

ich rodziny.  Oddziałuje także na  środowisko lokalne. Zmierza do poprawy funkcjonowania społeczno-

zawodowego osób niepełnosprawnych, zmniejszenia zagrożenia wykluczeniem społecznym oraz  sprzyja 

integracji osób niepełnosprawnych z środowiskiem lokalnym.  

Działalność Zarządu Oddziału na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych realizowana jest  w ramach 

Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy.  

W Warsztacie  Terapii Zajęciowej w rehabilitacji społecznej  i zawodowej uczestniczy  50 osób z 

orzeczonym znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,   z gmin; Morąg, Małdyty, Łukta  i 

Miłakowo. Rehabilitacja  odbywa się głównie w ramach działalności 10 pracowni: plastycznej, gospodarstwa 

domowego, krawieckiej, komputerowej, stolarskiej, rzeźby, rękodzielniczej, aktywizacji zawodowej, 
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umiejętności życia codziennego i remontowo-modernizacyjnej.  Ponadto uczestnicy WTZ biorą udział w 

terapii psychologicznej, rehabilitacji ruchowej.  

Istotny nacisk w pracy warsztatu kładziony jest na rehabilitację zawodową. W ramach niej 

organizowane są praktyki poza warsztatem: w zakładach pracy chronionej jak i na otartym rynku pracy. W 

roku 2014 w praktykach uczestniczyło 10 osób.  

W Warsztacie działały ponadto koła zainteresowań: koło szachowo-warcabowe, tenisa stołowego i 

taneczne.  Uczestnicy Warsztatu brali udział w wielu konkursach, zawodach, przeglądach organizowanych w 

mieście jak i w  całym województwie, zajmując  nierzadko wysokie lokaty. W ramach integracji społecznej 

uczestnicy warsztatu ponadto brali udział w wycieczkach, festynach,  zabawach, imprezach 

okolicznościowych. 

Bardzo ważnym elementem pracy Warsztatu jest działająca Grupa Self Adwokatów i Samorząd 

Uczestników WTZ. Samorząd Uczestników został wybrany w demokratycznych wyborach z pośród 

wszystkich uczestników warsztatu, spotyka się regularnie i wpływa na kształt pracy warsztatu (np. przerwy, 

imprezy). 

Warsztat czynny jest w dni robocze w godzinach 7:00-15:00, z tym, ze uczestnicy przebywają  po 7 

godzin dziennie.  Każdy z nich otrzymuje środki pieniężne w ramach treningu ekonomicznego. Ich wielkość, 

dla każdego uczestnika, ustala Rada Programowa Warsztatu  biorąc pod uwagę frekwencję na zajęciach i 

zaangażowanie. Są to środki  w wysokości do 100zł miesięcznie.  

Warsztat w ograniczonym zakresie zabezpiecza dowóz uczestników do warsztatu. Ze względów 

finansowych  i organizacyjnych objęte są nim tylko osoby z poza Morąga, w 2014 roku dowożono 32 osoby. 2 

osoby dojeżdżały samodzielnie transportem publicznym. 

Warsztat zatrudnia 18 osób, w tym  14 osób kadry merytorycznej. 8 pracowników podnosi swoje 

kwalifikacje uczestnicząc:  w policealnej szkole o kierunku terapeuta zajęciowy- 4 osoby, na studiach 

licencjackich (oligofrenopadagogika) – 2 osoby,  na studiach podyplomowych: oligofrenopedagogika – 2 

osoby, na magisterskich: Ekonomia- Ekonomika i finanse przedsiębiorstw. –  1 osoba. 

Działalność warsztatu finansowana była głównie ze środków PFRON – 90 % oraz Starostwa w 

Ostródzie 10%. Ogółem kwota  z wymienionych źródeł otrzymana  na działalność WTZ wynosiła 822.000zł. 

W związku z dużymi kosztami transportu środki te okazały się  niewystarczające. W związku z tym w 2014 

roku, podobnie jak w latach ubiegłych Zarząd Oddziału dołożył własne środki na działalność Warsztatu. W 

2014 roku była to kwota 3.639,85  złotych. Środki te pochodziły one z darowizn od osób fizycznych.  

Od 1 listopada otwarto Filię Warsztatu Terapii Zajęciowej  w Małdytach dla 15 osób 

niepełnosprawnych. W Morąskim Warsztacie  pod opieką pozostało 35 osób. Obie placówki realizują takie 

same zadania. 

Środowiskowy Domu Samopomocy  mimo krótkiego okresu działania  pełni ważną rolę w budowanym 

przez TPD systemie wsparcia osób niepełnosprawnych w różnym wieku. W 2014 roku zwiększył liczbę 

uczestników z 20 do 28. Są to  osoby z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną.  

Zadaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu  jest przede wszystkim zapewnienie 

osobom niepełnosprawnym  oparcia społecznego pozwalającego na zaspokojenie ich potrzeb życiowych, 

usamodzielnienie i integrację społeczną, rozumianą jako przywrócenie możliwości pełnienia powszechnie 

dostępnych w lokalnej społeczności ról społecznych. Jest formą pomocy służącą utrzymaniu osób 

niepełnosprawnych w ich naturalnym środowisku i przeciwdziałaniu instytucjonalizacji.  

 Uczestnicy ŚDS  pochodzą z 3 gmin Powiatu Ostródzkiego: Gminy Morąg, Małdyty  i Miłakowo. 

Dwie osoby poruszają się na wózkach inwalidzkich.  

W 2014r praca terapeutyczna ukierunkowana była na usprawnienie psychofizyczne indywidualnie 

każdego z uczestników oraz na radzenie sobie w sytuacjach trudnych wynikających z codziennego życia we 

własnym środowisku. Osoby uczestniczące w zajęciach terapeutycznych ŚDS kształtowały umiejętności 

komunikowania się z ludźmi, umiejętności korzystania z takich form spędzania czasu wolnego jak: turystyka, 

działalności rekreacyjna, udział w imprezach kulturalnych, sportowych, towarzyskich, uczyły się radzenia 

sobie z problemami życia codziennego, przygotowania posiłków, dbania o higienę osobistą i wygląd 

zewnętrzny, dokonywania zakupów, dbania o czystość i porządek, korzystania z urządzeń gospodarstwa 

domowego, rozwijały swoje zainteresowania, odkrywały talenty artystyczne. Zajęcia i treningi odbywały się 

pięć dni w tygodniu w godzinach od 9.00 do 15.00. Poszczególne treningi były prowadzone w grupach 5-7 

osobowych. Udział w zajęciach terapeutycznych uzależniony był od zainteresowań, predyspozycji, zdolności i 

potrzeb uczestników. 

Postępowanie wspierająco-aktywizujące realizowanie w Środowiskowym Domu Samopomocy w 

Morągu w 2014r obejmowało następujące formy prowadzonej działalności: 

treningi oddziałujące w formie pracy prowadzone w poszczególnych salach:  sali kulinarnej, rękodzielniczo-

kulinarnej, rękodzielniczo-krawieckiej i rkomputerowej, rehabilitacja ruchowa, terapia psychologiczna, 
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trening  funkcjonowania w życiu codziennym, trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, trening 

umiejętności spędzania czasu wolnego oraz dostęp do świadczeń zdrowotnych.  

Środowiskowy Dom Samopomocy zatrudnia w różnych wymiarach 9 osób, w tym kadry 

merytorycznej – 6 osób.  

Bieżąca działalności w 2014r finansowana była z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,  w 

formie dotacji w kwocie 248 000,00zł.  

           Zarząd  realizował również zadania  w  zakresie rozwoju zainteresowań, turystyki oraz integracji osób 

niepełnosprawnych: 

- XII  Powiatowy Turniej Szachowo – Warcabowego Młodzieży Niepełnosprawnej/23X.2014 

W turnieju uczestniczyło 45 zawodników z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Morąga, Ornety, Lubawy, 

Ostródy i Susza oraz  Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu i Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Szymanowie i Ostródy. 

Zawodnicy  rywalizowali w dwóch kategoriach: szachy i warcaby. Środki na realizację projektu pochodziły z 

Państwowego Funduszu rehabilitacji osób Niepełnosprawnych i TPD 

- wycieczka do Sandomierza   (10-12 październik),  
Wzięły w niej udział 33 osoby  z niepełnosprawnościami  z  Gmin: Morąg, Małdyty, Łukta i Miłakowo.  

Zwiedzano zabytki Sandomierza, m.in: Stare Miasto z ratuszem i zabytkowymi kamieniczkami, kościół 

świętego Jakuba, bazylikę katedralną, zamek, zbrojownię, podziemną trasę turystyczną. Wszystkim na długo 

zostaną w pamięci urokliwe uliczki starówki, przejście uchem igielnym, Brama Opatowska, Collegium 

Gostomianum, Dom Długosza, spacer Wąwozem Królowej Jadwigi. W drodze powrotnej zwiedzano pełne 

magii i tajemniczości ruiny zamku Krzyżtopór w Ujeździe. 

Środki na realizację projektu pochodziły z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i 

TPD 

- Wigilia integracyjna (12 grudnia) 

Wzięło w niej udział  120 osób. Wśród nich uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej, Środowiskowego 

Domu Samopomocy, kadra i rodzice oraz zaproszeni goście: Ksiądz dziekan – Zbigniew Ciapała, burmistrz 

Morąga -Tadeusz Sobierajski, wójt Gminy Łukta: Robert Malinowski, kierownicy i przedstawiciele ośrodków 

pomocy społecznej z Morąga, Małdyt i Łukty, Gimnazjum w Małdytach oraz pracodawców. Część 

artystyczną – jasełka przygotowali uczniowie  Szkoły Podstawowej w Łącznie, w których wystąpili także 

uczestnicy i instruktor z warsztatu terapii zajęciowej.  

Środki na realizację projektu pochodziły z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i 

TPD 

- Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

 Odbył się 7 maja. Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w Kościele Trójcy Przenajświętszej, którą odprawił 

ksiądz dziekan Zbigniew Ciapała.  Następnie ulicami Morąga przeszły  w Marszu Godności, osoby 

niepełnosprawne z Warsztatu Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie, rodzice, kadra, wolontariusze.  Marsz zakończył się przy 

Domu Kultury gdzie odbył się happenig w trakcie którego wystąpił z okolicznym przemówieniem: burmistrz 

Morąga – Tadeusz Sobierajski, dyrektor SOSW i kierownik WTZ, rodzice, osoby niepełnosprawne. Na 

zakończenie  w programie artystycznym wystąpiły osoby niepełnosprawne z WTZ i SOSW. W imprezie 

udział wzięło około 150 osób.  

- Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 

Zorganizowany został po raz drugi w Morągu. Organizatorem z ramienia TPD był ŚDS. Obchody 

zorganizowano w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Morąskim Stowarzyszeniem 

Pomocy Psychicznie i Nerwowo Chorym. Uroczystość odbyła się 10 października. W konferencji 

uczestniczyły przedstawiciele placówek wsparcia dziennego osób niepełnosprawnych, Ośrodków Pomocy 

Społecznej z Morąga i Małdyt, organizacji pozarządowych, władz samorządowych, młodzież i nauczyciele z 

Zespołu Szkół  Licealnych oraz  osoby niepełnosprawne i rodziny osób  z problemami psychicznymi. 

 Konferencję otworzył Burmistrz Morąga Tadeusz Sobierajski, który objął honorowy patronat nad obchodami. 

 W dalszej części odbyła się prelekcja Bernadety Jabłońskiej - specjalisty terapii psychoseksualnej, pedagoga, 

socjoterapeuty, terapeuty, która odniosła się do seksualności osób niepełnosprawnych. Kolejnym prelegentem 

była psycholog  J. Bandurska, która  mówiła o profilaktyce uzależnień w kontekście  zdrowia psychicznego. 

W przerwie między prelekcjami z programem artystycznym wystąpiły osoby niepełnosprawne z 

Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatu Terapii Zajęciowej. Na zakończenie na wszystkich czekał 

słodki poczęstunek. Imprezą towarzyszącą była wystawa prac  wykonanych przez osoby niepełnosprawne. 

- realizacja projektu: Edukacja, profilaktyka, zdrowie 

Zadanie miało na celu  podniesienie świadomości społecznej i edukacji w zakresie zdrowia psychicznego, a 

także propagowanie szerokiej dyskusji na temat zaburzeń psychicznych. W ramach zadania  osoby chore 
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psychicznie  były integrowane ze środowiskiem  lokalnym i włączone w nurt życia społecznego.  

Przeprowadzono następujące działania: zajęcia plastyczne i rękodzielnicze o różnorodnej tematyce,  

zorganizowano Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego  oraz  wystawę prac powstałych w czasie projektu. 

Zadanie realizowane w partnerstwie z Morąskim Stowarzyszeniem Pomocy Psychicznie i Nerwowo Chorym 

 oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Środki na realizację projektu pochodziły z Samorządu 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego i TPD.  

- realizacja projektu „Zdrowy układ krążenia” 

Zadanie polegało na przeprowadzeniu działań, których celem było  zmniejszenie natężenia występowania 

objawów ryzyka chorób układu krążenia, takich jak otyłość, złe odżywianie, wysokie ciśnienie, mała 

aktywność wśród osób niepełnosprawnych z Gminy Morag, Małdyty, Łukta i Miłakowo. Zostały w tym celu 

przeprowadzone zajęcia edukacyjne skierowane do osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, warsztaty 

praktyczne z dietetykiem ze zdrowego odżywiania, zajęcia aktywności ruchowej – sportowe, w tym w Maj 

Fitness  Club,  spacery, zajęcia na basenie. Środki na realizację projektu pochodziły z Samorządu 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego i TPD.  

 

2. Działalność profilaktyczna  i wychowawcza 

2.1. Świetlice środowiskowe 

a/ Świetlica środowiskowa „UL” 

Znajduje się na ulicy szkolnej 12.Korzystało z niej 35 dzieci w wieku 7-14 lat.  Czynna była od poniedziałku 

do piątku, od godz. 14:00 do 18:00. Program świetlicy obejmował: zajęcia profilaktyczne, integracyjne, 

warsztaty rozwijające umiejętności manualne, społeczne i szkolne, w tym pomoc w odrabianiu lekcji, gry i 

zabawy, wycieczki i zajęcia okolicznościowe.  Dzieci ponadto objęte były indywidualną i grupową pomocą 

psychologiczną. Świetlica prowadziła także dożywianie dzieci w postaci podwieczorka. Opiekę nad dziećmi 

sprawowało dwóch doświadczonych wychowawców. Dzieci i rodziny korzystały też ze wsparcia psychologa. 

Finansowanie z budżetu Gminy Morąg i TPD. 

b/ Świetlica „Bezpieczna Przystań” 

Świetlica „Bezpieczna Przystań” jest placówką opiekuńczo-wychowawczo wsparcia dziennego. Jej celem jest 

zapewnienie opieki wychowawczej i dydaktycznej oraz udzielenie pomocy terapeutycznej dzieciom z Gminy 

Morąg,  z Osiedla „Zatorze”.  Została otwarta we współpracy z Parafią Bł. M. Kozala w Morągu.  Parafia na 

potrzeby świetlicy udostępnia salę wielofunkcyjna z wyposażeniem, m.in. bilard, piłkarzyki, stół do tenisa 

stołowego, biblioteka gry planszowe.   

Czynna była cztery dni w tygodniu po trzy godziny dziennie. Oferowała pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia 

plastyczne, muzyczne, sportowe,  wsparcie psychologiczne, dożywianie w postaci podwieczorka, wycieczki, 

m.in.: do Warszawy, Gdyni,  Olsztyna, na basen. 

 

2.2. Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej UL 

Ważnym elementem pracy wychowawczo - profilaktycznej TPD było prowadzenie Młodzieżowego 

Klubu Integracji Społecznej UL  mieszczącego się w Morągu, przy ulicy Szkolnej 12.  Uczestnikami MKIS 

było 20 osób  w wieku 13-19lat.  Osoby te wzięły udział w szeregu różnorodnych  zajęciach aktywizujących i 

wspierających, m.in. w zajęciach z problematyki uzależnień, animacji, wolontariatu oraz tańca z ogniem. 

Młodzież uczestniczyła w zajęciach:   

- Szkolenie z wolontariatu/6 godz/  

Uczestnicy poznali  prawa i obowiązki wolontariusza, zasady jego pracy,  zostali przygotowani  do 

działalności wolontariackiej,  

- szkolenia z animacji/20 godzin/ 

Obejmowało  pojęcie animacji, aktywizacji społeczności lokalnych, w jaki sposób mobilizować ludzi do 

działania jak się przygotowywać i jak organizować inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych.   

- zajęcia warsztatowe, animacyjne, integracyjne z animatorem   

Zajęcia  prowadził  animator, który   pracował  2 razy w tygodniu po 2 godziny.  Jego praca  z młodzieżą 

polegała na wzbudzaniu aspiracji, chęci udziału w konkursach, przeglądach,  zdrowej rywalizacji, pracy nad 

sobą, pracy nad ocenami w szkole, organizowanie spotkań okolicznościowych i tematycznych,   inspirowanie 

i nadzorowanie akcji animacyjnych i wolontariackich. Animator przeprowadził ponadto zajęcia  z profilaktyki 

uzależnień i rozwijające kompetencje społeczne.  Celem  tych zajęć było  wzmocnienie uczestników/czek i 

pomoc w rozwiązywaniu napotkanych problemów, radzenie sobie ze stresem i emocjami.  Obejmowały 

również empatię, asertywność, komunikację. Zajęcia obejmowały ponadto zagadnienia  z zakresu profilaktyki 

uzależnień, elementów socjoterapii. Miały postać ustrukturalizowanych spotkań grupowych.  
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- koło tańca z ogniem. Odbyły się 72 godzin zajęć. Były to zajęcia teoretyczne, z zakresu BHP podczas 

treningu i pokazów z ogniem, rodzaju przyborów wykorzystywanych w tańcu z ogniem, technik, 

opracowywanie układów, doboru muzyki oraz  zajęcia praktyczne  z wykorzystaniem poi treningowych jak i z 

płonącymi przyborami. Celem zajęć był   rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań,  wypracowanie m 

.in. takich cech jak cierpliwość, planowanie, współpraca w grupie, odnalezienie swojej  roli w zespole, 

wyrobienie w uczestnikach nawyku punktualności, systematyczności, odpowiedzialności za podjęte wyzwania 

i grupę oraz konsekwencję w zaplanowanych przez siebie działaniach. Uczestnicy dali pokaz swoich 

umiejętności podczas  występów w Morągu i  Fromborku.   

- Działalność wolontariacka i animacyjna  uczestników  

w ramach zadania  młodzież włączona została   w organizację różnych imprez i współpracowała przy tej 

okazji z osobami w różnym wieku. Między innymi uczestniczyła w zbiórkach żywności i akcjach 

charytatywnych. Animator  wspierał oraz nadzorował działania realizowane przez młodzież 

W ramach realizacji zadania kontynuowana była również współpraca z rodzicami podopiecznych, 

nauczycielami i pedagogami szkolnymi.  Uczestnicy MKIS korzystali z dożywiania i objęci byli wsparciem 

żywnościowym dla rodzin. 

Środki finansowe  na prowadzenie MKIS pochodziły z Samorządu Województwa Warmińsko-

Mazurskiego w ramach zadania „Aktywność to lubię” oraz ze środków TPD pochodzących z darowizn.    

 

2.3. Wypoczynek  wakacyjny i zimowy: 

a/ Półzimowisko 

W czasie pierwszego tygodnia, dzieci  uczestniczyły  w zajęciach  na świetlicy jak i poza nią. Miedzy innymi 

zwiedzali  Morąską  Izbę Pamięci Historycznej w ratuszowych piwnicach, pracowali nad swoją  kondycją w 

sali rehabilitacyjnej Warsztatu Terapii Zajęciowej,  piekli ciasteczka,   byli  na  spotkaniu w bibliotece oraz 

 uczestniczyli w wyjeździe na basen do Ostródy. W  drugim tygodniu ferii dzieci były w Olsztyńskim Teatrze 

Lalek na spektaklu „Szałaputki”,  w morąskim kinie na filmie „Wędrówki dinozaurów”,  z wizytą u strażaków 

oraz uczestniczyły w zajęciach na świetlicy.  Niezastąpionymi   pomocnikami wychowawcy  byli uczestnicy 

MKIS, których  kreatywność zdziwiłaby nie jednego. Była zawsze  świetna zabawa, rywalizacja,  pasja.  

b/Kolonia  w Krynicy Morskiej 

Odbyła się w dniach w 20-30 lipiec dla 36 dzieci i młodzieży w wieku 9-17 lat z Gminy Morąg (nieodpłatnie). 

Zakwaterowanie w Ośrodku Wczasowym Bałtyk, w pokojach 2, 3, 4 i 5 osobowych z pełnym węzłem 

sanitarnym oraz TV.  Wśród atrakcji m.in. wycieczka statkiem do Fromborka, zwiedzanie Wzgórza 

Katedralnego, wycieczka piesza na Wielblądzi Garb, zwiedzanie latarni morskiej, kąpiele w obecności 

ratownika, zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowe i z profilaktyki uzależnień. Dzieci uczestniczące 

nieodpłatnie w kolonii pochodziły z rodzin z problemem alkoholowym i/lub  o niskim statusie materialnym. 

Środki na organizację kolonii pochodziły z dofinansowania Gminy Morąg i środków TPD.  

c/ obóz we Fromborku 

Obóz  dla 20  osób w wieku 13-18 lat w Harcerskiej Bazie Obozowej we Fromborku w terminie 1.08-

8.08.2014.  Zakwaterowanie w namiotach tzw. „harcerskich”. Program obozu: zwiedzanie Wzgórza 

Katedralnego (muzeum, katedra, planetarium),   wycieczka statkiem po  Zalewie, zwiedzanie Muzeum 

Dawnej Medycyny, zabawy integracyjne, zajęcia sportowe, plażowanie, kąpiele w basenie, ogniska, 

dyskoteki, podchody, konkursy  z nagrodami. Środki na realizacje zadania pochodziły z Kuratorium Oświaty, 

Starostwa Ostródzkiego  i TPD. 

d/ Półkolonia  w Morągu 

Odbyła się w  terminie 01-14.08.14. Uczestniczyło w niej  15 dzieci  w wieku 7 – 13 lat  z gminy Morąg. rzez 

dwa tygodnie półkolonii dzieci aktywnie spędzały czas wolny uczestnicząc w wyjazdach do Olsztynka, 

Olsztyna, Ostródy oraz biorąc udział w zajęciach organizowanych w miejscu: wycieczce szlakami morąskich 

zabytków, nad jezioro Skiertąg, do kina a także zajęciach sportowych na Orliku, grach i zabawach ruchowych 

oraz zajęciach plastycznych. Ostatniego dnia odbyło się podsumowanie półkolonii, wręczenie pamiątkowych 

dyplomów oraz dyskoteka. Zajęcia trwały od godziny 9:00 do 15:00. Codziennie dzieci otrzymywały drugie 

śniadanie i danie obiadowe. Opiekę nad dziećmi sprawował wychowawca i dwóch wolontariuszy.  

2.4. projekt  „Szkoła Młodzieżowych Animatorów Warmii i Mazur II”  

Realizowany był od 1 stycznia 2013 roku do 28 lutego 2014r.  Uczestnikami projektu było  100 mieszkańców 

województwa warmińsko-mazurskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku 15-21 lat.  

Działania prowadzone były w pięciu subregionach, z każdego z subregionów w projekcie  uczestniczyło  20 

osób. W 2014 roku zrealizowano następujące działania: praktyki i staże, w których uczestniczyło w sumie 11 

osób.  

2.5. Centrum Wolontariatu w Morągu 
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Prowadzone było  w ramach Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej. Mieści się na ulicy 

Szkolnej 12. Prowadzono  głównie akcje    charytatywne, zbiórki środków na leczenie dzieci, na rzecz 

pogorzelców, zbiórki żywności, akcję „Mikołaj nie zapomina” i Świąteczna paczka. W różnego rodzaju akcje 

zaangażowanych było ponad 20 wolontariuszy stałych i ponad 60 wolontariuszy akcyjnych. 

2.6.  Akcje i kampanie, imprezy plenerowe 

a/ Historia Misia: Nie bij mnie-kochaj mnie! 

Po raz pierwszy w Morągu zorganizowano akcję Historia Misia – Nie bij mnie, kochaj mnie, której celem jest 

zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec dzieci.  Symbolem akcji jest zabandażowany miś.  Z samego 

rana  w  środę 16 kwietnia,  grupa wolontariuszy  TPD wyruszyła  z workiem przygotowanych wcześniej 

misiów do miasta.  W różnych częściach miasta: przed szkołami, przedszkolami, sklepami, urzędami, na 

przystankach, ławkach w parku rozłożyli ponad 50 pluszaków.   

b/ promocja zdrowego odżywiania kobiet w ciąży i dzieci do lat 3 

 - projekt: „1000 pierwszych dni dla zdrowia” 

Obejmował realizację działań edukacyjnych na rzecz dzieci do lat 3, ich rodzin, kobiet w ciąży oraz matek 

karmiących. Projekt realizowany był  w partnerstwie z Intermarche Morąg – PAWMAR Sp. z o.o. oraz 

Przedszkolem nr 2 w Morągu. 

Celem projektu było zwiększenie wiedzy oraz świadomości na temat istoty prawidłowego żywienia dzieci w 

okresie 1000 pierwszych dni życia,  wpływie tego wyjątkowego okresu na zdrowie i kondycję w dorosłym 

życiu oraz zmiana negatywnych nawyków w żywieniu dzieci do lat 3. Projekt ten jest częścią edukacyjnych 

działań realizowanych w ramach rozstrzygniętego konkursu grantowego organizowanego przez Fundację 

NUTRICIA oraz Federację Polskich Banków Żywności. 

W Przedszkolu nr 2, przy ulicy Armii Krajowej 15 w Morągu odbył się cykl zajęć edukacyjnych dla dzieci do 

lat 3, zachęcający do picia zdrowych soków i spożywania zdrowych posiłków, akcja pt. „Zdrowy Dzień 

Mamy i Taty” oraz przygotowane zostało przedstawienie tematyczne pt. „Olimpiada w Jarzynowie”. Ponadto 

odbyły się 2 szkolenia dla rodziców na temat „6 złotych zasad żywienia dzieci” oraz otwarte warsztaty 

kulinarne pod hasłem „Gotuję smacznie i zdrowo” poprowadzone przez kucharza firmy Intermarche.  

-  Konferencja na temat zdrowego odżywiania na 95 lecie TPD 

23 czerwca, w sali konferencyjnej morąskiego ratusza, odbyła się konferencja w ramach obchodów jubileuszu 

95 lecia TPD a jednocześnie wieńcząca projekt partnerski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Morągu, 

Przedszkola nr 2 i sklepu Intermarche Morąg, pt. „Zdrowe dzieci, szczęśliwe dzieci” . Wzięli w niej udział  

przedstawiciele samorządów, dyrektorzy i pracownicy szkół i przedszkoli, kierownicy i pracownicy ośrodków 

pomocy społecznej z Morąga i ościennych gmin,  rodzice, pracodawcy, media oraz przedstawiciele kół TPD. 

Wybór tematu konferencji nie był przypadkowy, związany był  z prowadzonymi przez TPD w Morągu, 

intensywnymi działaniami  propagującymi  zdrowy styl życia, w tym  6 zasad zdrowego odżywiania. 

Realizowane programy skierowane są do różnych odbiorców: dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.  

c/ Piknik rodzinny w stylu dziadka i babci (8 czerwiec) 

To plenerowa impreza  dla mieszkańców Morąga nad jeziorem Skiertąg,  łącząca wspólną biesiadę, zabawy i 

tańce.  Zorganizowana przez TPD w ramach obchodów Dni Rodziny.  

d/.  bal karnawałowy dla dzieci (17 styczeń).   

W zabawie wzięło udział 30 dzieci.  Głównym organizatorem było MKIS.  Zanim zawitał Mikołaj, na dzieci 

czekały atrakcje, między innymi kosz pluszaków,  z pośród  których każde dziecko wybierało coś dla siebie, 

malowanie twarzy, modelowanie balonów, konkursy, zabawy ruchowe i oczywiście tańce.   A między 

zabawami dla dzieci i ich bliskich czekał słodki poczęstunek. 

Paczki dla dzieci ufundowała Federacja Organizacji Socjalnych FOSa, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i 

prywatni sponsorzy. 

e/ Świąteczne spotkanie animacyjne 

Tuż po świętach, 27 i 28 grudnia, z inicjatywy Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej odbyło się w 

Moragu świąteczne spotkanie integracyjno- animacyjne młodzieży z MKIS,  Domu dla Dzieci Promyk w 

Moragu i harcerzy  z Hufca Elbląskiego.  Przez dwa dni, w siedzibie MKIS przy ulicy Szkolnej 12,  młodzież 

zwiększała wiedzę z zakresu animacji, procesów grupowych, pracy w grupie oraz planowania i realizacji 

działań animacyjnych. Spotkanie było owocne i przyniosło wiele pomysłów na dalsze spotkania.    

Zajęcia warsztatowe, wspólne przygotowywanie posiłków  i nocleg w  spartańskich warunkach   zbliżył do 

siebie  wszystkich.   Był to czas nauki, zdobywania nowych doświadczeń i doskonałej zabawy, którą 

 młodzież planuje  jeszcze  nie raz powtórzyć. 

Spotkanie  zostało zorganizowane w ramach Świątecznej akcji ” W sieci NGO”  Instytutu Równowagi 

Społeczno-Ekonomicznej. 

2.7. spotkanie z Anną Komorowską i zwiedzanie Warszawy 
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Z okazji jubileuszu 95 lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, 26 czerwca, odbyło się w Belwederze 

spotkanie dzieci z różnych placówek z całej Polski prowadzonych przez TPD, z żoną prezydenta – Anną 

Komorowską, która objęła honorowy patronat nad obchodami jubileuszu TPD. Na spotkanie wzięły udział 

także dzieci z TPD z Morąga. Dziesięcioro dzieci wraz z opiekunem Krystyną Sałak przekazały 

prezydentowej prezent przygotowany wspólnie z Warsztatem Terapii Zajęciowej: anioła z wielkim, 

czerwonym sercem . Po spotkaniu na dzieci czekał słodki poczęstunek.  Kolejnym punktem pobytu było 

zwiedzanie Łazienek a następnie stadionu 10 -lecia. Stadion zwłaszcza na chłopcach zrobił niesamowite 

wrażenie. Dzieci do domów wróciły późno ale zadowolone ze spotkania z tak znacząca osobą w Polsce, jak i z 

tego co widziały. 

2.8. Ośrodek Edukacyjno-Szkoleniowy  

Został powołany w połowie 2014 roku. Jego celem jest prowadzenie szeroko rozumianej edukacji 

rodziców, osób niepełnosprawnych oraz kadry placówek pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym 

przeprowadzono dwa  szkolenia, łącznie  dla 30 osób, zlecone przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego. 

 

3. Działania na polu pomocy społecznej:  

Zarząd prowadził także szerokie działania na polu pomocy społecznej w postaci:  

a/ organizacji zbiórki charytatywnej na rzecz pogorzelców z Dur 

Celem  zbiórki było zbieranie dobrowolnych datków do oznakowanych skarbon, dla rodzin, które ucierpiały 

podczas pożaru budynku wielorodzinnego w miejscowości Dury, gmina Morąg. Zbiórkę przeprowadzono w 

dniach 28.09.2014r – 31.12.2014r na terenie Gminy Morąg. Zebrano 4.113,35 zł.  

b/ - udostepnienie konta do indywidualnego zbierania środków na leczenie i rehabilitację 3 dzieci: 2 

 chorych dzieci z Morąga:  Moniki Szlasa i Krzysztofa Sowińskiego oraz niepełnosprawnego Adama 

Końpa – ucznia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie.  Zebrane  środki, na mocy 

podpisanego porozumienia,  wypłacane są rodzinom chorych  dzieci po przedłożeniu faktury.   

c/organizacja zbiórek żywności 

 -  Świąteczna Zbiórka Żywności 4 i 5 kwietnia br.,  

Zebrano 401,24 kg żywności. Zbiórkę zorganizowano przy współpracy z  Bankiem Żywności w Olsztynie. 

Żywność zbierało w sklepach BIEDRONKI, LIDL i INTERMARCHE 53 wolontariuszy.  

Z zebranej żywności przygotowano 41 paczek, 7 kwietnia rozdano rodzinom o niskim statusie. Część zebranej 

żywności została przekazana na dożywianie dzieci w Świetlicy Środowiskowej oraz na integracyjne śniadanie 

Wielkanocne dla 70 osób niepełnosprawnych – podopiecznych TPD. 

- Zbiórka żywności w ramach ogólnopolskiej akcji „Podziel się posiłkiem”/  4-5 października, w ramach, 

zbiórki żywności, 20 wolontariuszy zebrało 320kg żywności. Żywność   przekazano w formie paczek dla 15 

osób będących w trudnej sytuacji materialnej oraz na dożywianie dzieci w świetlicach,  MKIS oraz WTZ  i 

ŚDS.  

-  świątecznej zbiórki żywności/ 28-29.11.2014r przeprowadzenia w ramach Ogólnopolskiej Akcji Banków 

Żywności, podczas, której zebrano 605,52 kg głównie artykułów spożywczych, która zostały przeznaczona 

przede wszystkim na paczki w ramach Akcji „Mikołaj nie zapomina” oraz organizatorom Spotkania 

Bożonarodzeniowego dla  mieszkańców Morąga do przygotowania potraw wigilijnych.  Żywność w sześciu 

sklepach zbierało 34 wolontariuszy.  

d/ przeprowadzenie akcji Akcja Mikołaj nie zapomina: zorganizowano zbiórkę zabawek, książek, gier, z 

których słodyczy przygotowano 70 paczek. Paczki wręczał 6 grudnia dzieciom wytypowanym przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Morągu, Mikołaj i Śnieżynki z MKIS. Mikołaj dla dzieci przygotował paczkę 

z słodkościami i drobnym upominkiem a dla rodziców paczkę żywnościową, z produktami które przydadzą 

się do przygotowania Wigilijnych potraw.  

e/ współorganizacja Spotkania Bożenarodzeniowego dla mieszkańców Morąga,   

w ramach której placówki TPD: WTZ i ŚDS zrobiły 1000szt pierogów z kapustą i grzybami. Pierogi  rozdano 

podczas spotkania.  Ponadto w programie artystycznym wystąpili uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej. 

TPD zabezpieczyło także dla wszystkich  współorganizatorów mąkę, olej  i makaron do   przygotowywanych 

potraw.  

f/ pomoc żywnościowa  

- Świeże owoce i warzywa dla potrzebujących  

We wrześniu TPD podpisało umowę z Bankiem Żywności w Olsztynie na odbiór wycofanych z rynku 

warzyw i owoców (WOW). Wycofane z eksportu do Rosji świeże produkty trafiły do 223 osób 

korzystających z pomocy społecznej. Rozdano 450 kg kapusty, 710 kg marchwi i 1402 kg jabłek.  

- jabłka z Intermarche dla TPD 
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Intermarché Morąg przekazało dla TPD cztery worki jabłek – 80kg. Jabłka trafiły do Warsztatu Warsztat 

Terapii Zajęciowej w Morągu, Środowiskowego Dom Samopomocy w Morągu, świetlicy środowiskowej na 

ulicy Szkolnej 12 i Żeromskiego 4. W sumie ponad 100 podopiecznych TPD korzystać będzie z daru 

Intermarche Morąg. Jabłka zostały przekazane do bieżącej konsumpcji oraz do przygotowania przetworów. 

- żywność  krótkoterminową  dla najbardziej potrzebujących, pozyskana z Banku Żywności została 

przekazana na organizację dożywiania  dzieci i  młodzieży  w placówkach TPD oraz indywidualnym  

podopiecznym  z rodzin o niskim statusie. Pozyskano prawie 1000kg różnych produktów.  
 

4. Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

Zarząd prowadził w 2014 roku także działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez 

m.in.: 

- członkostwo w Sieci Wspierania Rozwoju Lokalnego HEROLD,  

- członkowstwo w Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko –  

  Mazurskiego – FOSA. 

TPD było ponadto członkiem różnych zespołów opiniotwórczych, doradczych:   

- Zespołu ds. Ekonomii Społecznej powołanym przez Starostę Ostródzkiego  

- Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Morąg 

- Zespołu ds. opracowania Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie 

Ostródzkim 

Zarząd w 2014 roku współpracował z podmiotami lokalnego życia społecznego, m.in.: 

 Szkołą Podstawową  w Łącznie, Szkołą Podstawową nr 4, Przedszkolem nr 2 w Morągu, Miejską 

Biblioteką Publiczną, Morąskim Domem Kultury, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Morągu, 

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łukcie i Małdytach, Morąskim Stowarzyszeniem Pomocy 

Osobom Nerwowym i Psychicznie Chorym, Morąskim Stowarzyszeniem Dialog,  Gminą Morąg, Małdyty i 

Łukta, Bankiem Żywności w Olsztynie, Federacją FOSa. 

 

Bardzo cenną akcją, dobrze przyjętą przez mieszkańców Morąga są  coroczna realizacja projektów: 

a/  „Organizacja „Dnia Flagi” – 2 Maja ” 

Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Morąg. Cel zadania to  popularyzacja barw 

narodowych i  uczenie Święta Flagi Narodowej . W ramach zadania odbył się  konkurs  wiedzy o historii 

polskich symboli narodowych, w którym udział wzięła młodzież z szkół gimnazjalnych i średnich,  konkurs 

plastyczny „O orle białym, Lechu i polskiej fladze” skierowany do dzieci z klas I-III szkół podstawowych 

oraz konkurs fotograficzny. We wszystkich  konkursach udział wzięło ponad 200 uczestników. 2 maja odbyło 

się spotkanie patriotyczne przy ratuszu, w którym udział wzięło ponad 100 osób. Zostało uszytych przez 

Warsztat terapii Zajęciowej 300 flag, które  rozdano mieszkańcom Morąga przed świętem majowym.    

b „Cudze chwalicie- swego nie znacie”,  

Celem projektu był rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej mieszkańców Gminy Morąg. Projekt  

dofinansowany z budżetu Gminy Morąg.   

22 października br. odbył się wernisaż wystawy pt. „Morąg, moje miasto”,  na której przedstawione 

zostały prace powstałe w pracowniach Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy 

w ramach zadania publicznego  Gminy Morąg „Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez 

wytwarzanie pamiątek lokalnych z możliwością wprowadzenia ich na rynek”.  

 

Aktywność TPD na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego przejawiała się ponadto w: 

a/ zorganizowaniu  w dniach 12-17 maja Dni Otwartych Warsztatu Terapii Zajęciowej. Zwiedzający 

zapoznali się z działalnością placówki, formami i metodami pracy w WTZ oraz uczestniczyli w warsztatach 

rękodzielniczych.  

b/ uczestnictwie 1 maja w  pikniku rodzinnym w Elblągu z okazji 10 lecia Polski w Unii Europejskiej. 

Na zaproszenie organizatorów prezentowaliśmy efekty projektu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej:  ”Szkoła Młodzieżowych Animatorów Warmii i Mazur II”.  Nasze stoisko przygotowane przez 

uczestników MKIS i młodych animatorów  prezentowało się bardzo dobrze i z daleka przyciągało 

uwagę. Odwiedziło nas wielu gości, w tym premier rządu Donald Tusk.   Ponadto nasi wolontariusze byli 

przez cały dzień bardzo zapracowani, m.in. malowali twarze, modelowali balony, grali na bębnach, uczyli 

kręcić pojami, opowiadali o naszej działalności, w tym do kilku mediów. Ponadto uczestnicy Warsztatu 

Terapii Zajęciowej  i Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej  zaprezentowali się w programie 

artystycznym. 

https://www.facebook.com/intermarchemoragostroda
https://www.facebook.com/pages/Warsztat-Terapii-Zaj%C4%99ciowej-w-Mor%C4%85gu/248210182016493
https://www.facebook.com/pages/Warsztat-Terapii-Zaj%C4%99ciowej-w-Mor%C4%85gu/248210182016493
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       c/ zorganizowaniu maratonu  pisania listów/ 12-13 grudnia 

Maraton Pisania Listów Amnesty International przeprowadził Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej.  

Napisano ponad 400 listów.  

     d/ wolontariat międzynarodowy  

Od 26 do 31 maja  wolontariusze z miejscowości Lorca w Hiszpanii: Mariano Ildefonso Sánchez 

Gallego i Mavi Conesa Camacho  pracowali w placówkach TPD w Morągu: Warsztatcie Terapii Zajęciowej, 

Środowiskowym Domu Samopomocy i Świetlicy Środowiskowej. Wolontariusze wykonywali   prace 

wspomagające działalność placówek: opiekę nad uczestnikami, pomoc uczestnikom w wykonywaniu ich 

zadań, zagospodarowanie czasu wolnego. Wolontariusze zorganizowali ponadto  Dzień Hiszpański, podczas 

którego przybliżyli Hiszpanię, opowiedali o jej kulturze, mieszkańcach, realiach życia codziennego. 

 Opowiedzieli także o kuchni hiszpańskiej oraz przygotowali tradycyjne potrawy  z Lorca.  

 

5. Działania remontowe i inwestycyjne 

a/ nieruchomość w Małdytach przy ulicy Kopernika 4,  

21 marca br. została oficjalnie przekazana dla TPD nieruchomość w Małdytach, w której mieści się filia 

Warsztatu Terapii Zajęciowej. Nieruchomość będąca własnością Skarbu Państwa (dawny posterunek policji) , 

została przekazana dla TPD w Moragu nieodpłatnie w formie darowizny. Obiekt został wyremontowany i 

przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, dzięki dużej zasłudze firmy Sc Johnson oraz kadry i 

członków TPD.  

b/działania remontowe ze środków Sc Johnson 

- termoizolację dachu Warsztatu  (ocieplenie  i  położenie nowej papy),  

- zadaszenie wejścia głównego  do warsztatu  

- remont kapitalny szatni i łazienki pracowni stolarskiej, 

- zadaszenie nad wejściem do WTZ  

- pomalowanie elewacji wejściowej w WTZ 

- ocieplenie dachu nad Świetlicą Środowiskową  przy ulicy Szkolnej 12 

- zakup wyposażenia siłowni zewnętrznej przy Środowiskowym Domu Samopomocy 

c/ remont pracowni stolarskiej 

ze środków własnych  przeprowadzono remont  kapitalny pracowni stolarskie WTZ 

d/ przygotowanie dokumentacji budowlanej pod ZAZ w Łukcie 

TPD  czyni starania o otwarcie w Łukcie Zakładu Aktywności Zawodowej. Na ten cel otrzymało  w  

nieodpłatne użytkowanie nieruchomość w Łukcie będącą własnością Gminy.   

Przeprowadzono inwentaryzacje, kosztorysy, dokumentacje budowlaną, proces technologiczny, 

uzyskano zgodę  budowlaną. W 2014 roku nie udało się uzyskać  dofinansowania z Urzędu 

Marszałkowskiego na prowadzenie ZAZ. Wniosek ponownie zostanie złożony w 2015 roku.  

 

6. Działania w zakresie kształcenia i edukacji pracowników, członków i wolontariuszy: 

Zarząd zachęcał i wspierał  pracowników do dalszej edukacji. Pracownicy  korzystali z możliwości 

wcześniejszego wyjścia z pracy, aby zdążyć dojechać na zajęcia na uczelni, udzielano im także dni wolnych 

na egzaminy, pisanie prac. Zachęcano do udziału w szkoleniach.  

a/ Udział pracowników w szkoleniach, konferencjach, seminariach, wizytach studyjnych: 

- konferencje – 13 osób                                                                                         

- studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe -5 osób     

-  szkoły policealne  -5 osób    

- szkolenia -   15 osób                             

        b/ Wykaz przeprowadzonych konkursów i wystaw 

- konkurs fotograficzny  ”Flaga Rzeczypospolitej w obiektywie”, skierowany do mieszkańców Gminy 

Morąg Na konkurs wpłynęło 49 prac.   

 - konkurs plastyczny „O orle białym, Lechu i fladze polskiej” skierowany do uczniów klas I-III Gminy 

Morąg, udział wzięło 50 uczniów,  

- konkurs wiedzy o Polskich symbolach narodowych – skierowany do uczniów klas gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych Gminy Morąg. Udział wzięło 86 uczniów. 

- wystawa prac o tematyce dziecięcej wykonanych w Warsztacie Terapii Zajęciowej i Środowiskowym 

Domu Samopomocy zorganizowana w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu, w Oddziale dla Dzieci /  od 

15 maja do 20 czerwca 2014 r 

- wystawa „Morąg moje miasto”  w galerii w ratuszu – prace powstałe w ramach projektu, promujące 

Morąg/ październik 2014.  
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III. DZIAŁALNOŚĆ  FINANSOWA 

Sytuacja finansowa naszego Towarzystwa w roku 2014 była bardzo trudna. Konieczność spłaty 

kolejnych rat pożyczki zaciągniętej na zakup nieruchomości na ulicy Szkolnej gdzie mieści się 

Środowiskowy Dom Samopomocy, świetlice środowiskowe i Młodzieżowy Klub Integracji 

społecznej w wysokości ponad 3.400zł miesięcznie  oraz zwrotnej pomocy finansowej z Zarządu 

głównego TPD na zakup 22 osobowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych a także 

działań inwestycyjnych w Małdytach i Łukcie,  spowodował, że zachowanie płynności finansowej 

organizacji przysparzało wiele trudności. Na koniec roku powstały niezapłacone zobowiązania, i  

związku z tym Zarząd  podjął kroki w celu ograniczenia działań inwestycyjnych w 2015 roku i 

skupienie się na spłacie istniejących zobowiązań.  
Dochody i wydatki w roku ubiegłym były zależne zarówno od pomysłowości, zaradności, 

zapobiegliwości i gospodarności działaczy, jak i od warunków społeczno-ekonomicznych środowiska, gminy, 

miasta i regionu, w którym działa, oraz rozmiarów i form realizowanych zadań i przedsięwzięć. Dochody 

niestety były niższe od potrzeb, co powodowało, że z niektórych pomysłów należało zrezygnować. Głównym 

źródłem dochodów były: dotacje, darowizny, 1% podatku od osób fizycznych, sprzedaż cegiełek, wpłaty za 

przewóz dzieci młodzieży na zawody sportowe i w najmniejszym stopniu składki członkowskie. Niektóre 

działania dofinansowane były przez :  Gminę Morąg, Starostwo Powiatowe w Ostródzie, PFRON,  

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-

Mazurskiego, Unię Europejską w ramach POKL. Środki uzyskane przez Koła i Zarządy były wydawane na 

działalność statutową, o której wspomniano wyżej i w bardzo niewielkim procencie na administrację.   

Zarząd prowadził szerokie działania na rzecz pozyskania środków finansowych na działalność. Na 

stronie internetowej TPD www.tpdmorag.org.pl stałe informowano o działalności TPD i możliwości 

przekazania darowizny i 1% podatku od osób prywatnych. Rozprowadzano ponadto wiele ulotek i plakatów 

odnośnie przekazania  1% podatku na rzecz TPD w Morągu.  Przedstawiciele zarządu odbyli wiele spotkań z 

przedstawicielami firm i osobami fizycznymi w celu upowszechniania działań statutowych TPD i prośbą o 

wsparcie. W wyniku starań Zarządu na rzecz TPD wpłynęły darowizny od osób prywatnych i firm, m.in. z 

nadleśnictwa Dobrocin,  po raz drugi z Fundacji Muszkieterów i po raz kolejny z Przedsiębiorstwa 

Grunder+Hotten Sp. z o.o. z Morąga .   

 

IV. INFORMACJE POZOSTAŁE 

Zarząd pracował społecznie, nie pobierał wynagrodzenia za swoja pracę. 

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ OKRĘGOWY W ELBLĄGU 

I. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE STOWARZYSZENIA 

Adres: ul. 1 Maja 37, 82-300 Elbląg 

Kontakt: tel. 55 2338210, fax. 55 2351818, e-mail: tpdzo@o2.pl 

Adres strony internetowej: www. tpd.elblag.com.pl 

Numer KRS: 0000215256 

REGON: 171011301 

NIP: 578-10-43-075 

 

II. STAN ORGANIZACYJNY I FINANSOWY TOWARZYSTWA 

1. Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej (stan na 31.12.2013) 

L.p. Imię i nazwisko Funkcja 

1 Janusz Lichacz Prezes Zarządu (przestał pełnić  

funkcję z dniem 17 czerwca 2014 r. 

2 Michał Tatarek Wiceprezes Zarządu 

3 Maria Palicka Sekretarz Zarządu 

4 Marianna Urbańska Skarbnik Zarządu 

5 Roman Muszyński Członek Zarządu 

6 Krystyna Migacz Członek Zarządu 

7 Barbara Krajnik Członek Zarządu 

http://www.tpdmorag.org.pl/
mailto:tpdzo@o2.pl
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8 Krystyna Gruszczyńska Członek Zarządu 

9 Anna Wrońska Członek Zarządu 

10 Tatiana Karwacka Członek Zarządu 

11 Łukasz Dembiński Członek Zarządu 

12 Alina Michno Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

13 Halina Stoltman Członek Komisji Rewizyjnej 

14 Ewa Bieniok Członek Komisji Rewizyjnej 
 

2.2 Pracownicy i współpracownicy 

W 2014 roku elbląski oddział TPD zatrudniał w ramach umowy o pracę 45 osób, w tym 10 osób w 

biurze TPD, 32 pracowników punktów przedszkolnych i 3 pracowników Środowiskowego Ogniska 

Wychowawczego. 

W 2014 roku współpracowały z nami 34 osoby w ramach umów zleceń (nauczyciele, pedagodzy, 

psycholodzy, logopedzi, wykładowcy, szkoleniowcy), głównie w ramach realizacji projektów i działalności 

Ośrodka Edukacyjno – Szkoleniowego. Współpracowało  

z nami również 2 wolontariuszy. 

2.3 Koła TPD 

W strukturze Okręgowego TPD w Elblągu zarejestrowanych jest obecnie 17 Kół TPD,  

z czego 2 koła czasowo zawiesiły swoją działalność. Według stanu na koniec 2014 roku  

w kołach TPD zrzeszonych jest 135 członków zwyczajnych i 76 członków wspierających. Środki finansowe 

zebrane przez koła ze składek członkowskich, sprzedaży znaczków wartościowych oraz darowizn 

przeznaczone zostały głównie na sfinansowanie dożywiania dzieci i wyjazdów na wycieczki oraz na zakup 

pomocy dydaktycznych i podręczników. Wysokość środków finansowych zebranych na statutową działalność 

kół wyniosła w 2014 roku 19.904,93 zł.  
 

III. DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA POMOCY DZIECKU I RODZINIE 

3.1 Poradnictwo specjalistyczne 

Ważnym działaniem TPD w zakresie wspierania rodziny jest niesienie pomocy osobom znajdującym 

się w trudnej sytuacji życiowej, borykającym się z różnorodnymi problemami natury psychologicznej, 

społecznej i materialnej. Działalność organizacji w powyższym zakresie realizowana była w 2014 roku 

głównie w ramach Ośrodka Pomocy Dziecku  

i Rodzinie. Zasadniczym działaniem realizowanym w ramach Ośrodka było prowadzenie bezpłatnego 

poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i prawnego. Działalność ta finansowana była w 2014 roku ze 

środków Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w ramach projektu pt. „INTEGRALNY SYSTEM POMOCY 

DZIECKU I RODZINIE”, na którego realizację pozyskaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 15461 zł. W 

ramach realizacji programu udzielono 305 porad, dotyczących m.in. przemocy w środowisku rodzinnym  

i szkolnym, konfliktów rodzinnych, trudności wychowawczych, zaburzeń zachowania, kryzysów życiowych, 

spraw mieszkaniowych i problemów okołorozwodowych (zagadnienia prawne, przeżywanie rozwodu przez 

dzieci i rodziców, opieka nad dziećmi). Fakt rozwiązania wielu problemów naszych klientów poprzez 

udzielenie im wsparcia w odnalezieniu się  

w trudnej sytuacji życiowej, wskazuje, że program powinien być realizowany w kolejnych latach.  

 

3.2.  1% podatku dochodowego 

W 2013 roku pozyskano 8245 zł z tytułu 1% podatku, w tym kwota bez wskazań – 2471,10, kwota ze 

wskazaniami – 5773,90 zł. Fundusze zebrane z 1% za 2014 r. przeznaczone zostały na pokrycie kosztów 

leczenia i rehabilitacji 8 podopiecznych TPD w Elblągu (dzieci  

z porażeniem dziecięcym, autyzmem i anemią aplastyczną) oraz na pokrycie części kosztów 

administracyjnych w zakresie funkcjonowania biura TPD w Elblągu i dofinansowanie realizowanych 

programów, wymagających wniesienia finansowego wkładu własnego.  

 

IV. DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA I OPIEKUŃCZA  

4.1 Środowiskowe Ognisko Wychowawcze 

Ważnym elementem pracy wychowawczo - profilaktycznej TPD było prowadzenie Środowiskowego 

Ogniska Wychowawczego przy ul. Łęczyckiej 26 w Elblągu. W 2014 wsparciem objęliśmy łącznie 22 dzieci 

w wieku od 6 do 14 lat. Zapewniliśmy dzieciom wyspecjalizowaną opiekę pedagogiczną oraz wsparcie 

materialne i żywnościowe. Pracownicy Środowiskowego Ogniska Wychowawczego przeprowadzili szereg 
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zajęć o charakterze socjoterapeutycznym, profilaktycznym i edukacyjnym, zapewniając tym samym pomoc w 

rozwiązywaniu problemów podopiecznych, ucząc ich konstruktywnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach 

i przekazując wzory postępowania zgodnie z normami społecznymi. Poza wychowawczym i terapeutycznym 

aspektem pracy placówki, niezwykle ważne było zapewnienie możliwości nauki, odrabiania prac domowych 

oraz przygotowywania się do zajęć szkolnych. Istotne w przypadku tej grupy dzieci i młodzieży było także 

stwarzanie okazji do rozwijania zainteresowań i upowszechnianie atrakcyjnych form spędzania czasu 

wolnego. W 2014 roku dzieci skorzystały z wielu atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, m.in.: kino, 

basen, lodowisko, szkoła tańca, aquapark. W ramach realizacji zadania kontynuowana była również 

współpraca z rodzicami naszych podopiecznych, nauczycielami  

i pedagogami szkolnymi. Dało to możliwość wypracowania metod i form pracy z dziećmi, mającymi 

trudności w nauce i sprawiającymi trudności wychowawcze. Wsparcie finansowe realizacji zadania 

przekazane było przez Gminę Miasto Elbląg i wyniosło w 2014 roku 91762,83 zł.   

W II połowie roku 2014 r. podjęto działania związane z przeniesieniem świetlicy do nowego lokalu przy ul. 

Łęczyckiej 26 w Elblągu. Placówka została przeniesiona w II połowie grudnia.  

W 2014 roku ofertę placówki uzupełniono w ramach realizacji dwóch projektów. W ramach projektu „Kolory 

Naszego Dzieciństwa”, realizowanego w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31.12.2014 r., pozyskano 

dofinansowanie w wysokości 5649 zł na realizację warsztatów ceramicznych, malarskich, artterapeutycznych, 

lekcji tańca, zajęć sportowych na basenie  

i lodowisku. W ramach projektu „Mały Reporter” otrzymano dotację od Fundacji Paribas  

w wysokości 3000 zł – z przeznaczeniem na realizację warsztatów fotograficznych, zakup komputera 

przenośnego i organizację wycieczki krajoznawczej.  

4.2 Wypoczynek letni dzieci i młodzieży  
W 2014 roku zorganizowane zostały cztery kolonie: turnus rehabilitacyjno – ogólnousprawniający w 

Murzasichle  w terminie od 9 do 24 lipca 2014 r., turnus wypoczynkowy w Jarosławcu w terminie od 1 do 10 

sierpnia 2014 r. oraz dwa turnusy z programem naukowym w terminach: od 7 do 13 lipca 2014 r. oraz od 14 

do 20 lipca 2014 r. - dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Z kolonii w 2014 r. skorzystało łącznie 163 dzieci. 

 

V. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA 

 5.1 Ośrodek Edukacyjno – Szkoleniowy  

W 2014 r. nadal prowadzono Ośrodek Edukacyjno - Szkoleniowy i Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli. W 2014 roku zorganizowanych zostało łącznie 11 form doskonalenia, z których skorzystało 126 

osób. Dziewięć form doskonalenia zorganizowano odpłatnie w ramach doskonalenia rad pedagogicznych w 

placówkach zamawiających (szkoły, bursa szkolna, przedszkole). Zorganizowano także dwie edycje 

bezpłatnych warsztatów rozwoju umiejętności wychowawczych dla rodziców w ramach naboru otwartego.  

 

VI. REALIZACJA PROJEKTÓW UNIJNYCH 

6.1 Punkty przedszkolne 

W 2014 roku TPD w Elblągu realizowało 8 projektów współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

W ramach pięciu projektów realizowanych w poddziałaniu 9.1.1 POKL prowadzono punkty przedszkolne: 

- Równe Szanse – Lepszy Start”- okres realizacji: 08.2011-08.2014, wartość projektu: 1.125.101,72 zł; 

 - „Przedszkolandia” – okres realizacji: 09.2012 – 08.2014, wartość projektu: 1.527.680 zł; 

- „Sukces zaczyna się w przedszkolu” – okres realizacji: 09.2012 – 08.2014, wartość projektu: 888.169,60 zł; 

- „Punkt Przedszkolny w Pilonie” – okres realizacji: 09.2013 – 06.2015, wartość projektu: 427.922 zł; 

- „Punkt Przedszkolny w Łęczu” – okres realizacji: 01.2014 – 06.2015, wartość projektu: 302.100,00 zł. 

W ramach powyższych projektów prowadzono 10 punktów przedszkolnych w gminach wiejskich: Elbląg (4 

placówki), Płoskinia, Wilczęta, Godkowo, Markusy, Lelkowo, Łęcze.  

 

Projekty „Przedszkolandia”, „Sukces zaczyna się w przedszkolu” i „Równe Szanse – Lepszy Start” 

zakończyły się w sierpniu 2014 r. Po zakończeniu finansowania działalności placówek ze środków unijnych, 

wszystkie placówki przeszły pod finansowanie ze środków poszczególnych gmin. Punkt Przedszkolny w 

Zagajach od września 2014 roku prowadzony jest przez Gminę Lelkowo i został włączony w strukturę 

tamtejszej szkoły podstawowej. Pozostałe punkty przedszkolne (Nowakowo, Gronowo Górne, Węzina, 

Płoskinia, Zwierzno, Dobry, Wilczęta) nadal prowadzone są przez TPD w ramach zadań zleconych przez 
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gminy.  

W 2014 roku TPD w Elblągu nadal prowadziło Punkt Przedszkolny w Markusach  

i Pogrodziu dzięki finansowaniu Gminy Markusy i Gminy Tolkmicko. Placówki te utworzone zostały w 2009 

r. ramach projektów współfinansowanych w ramach EFS. Po zakończeniu projektów finansowane są przez 

gminy. Punkt Przedszkolny w Markusach pracował od stycznia 2014 r. do grudnia 2014 r. Punkt Przedszkolny 

w Pogrodziu pracował od stycznia 2014 r. do czerwca 2014 r. Decyzją Burmistrza Gminy Tolkmicko 

działalność Punktu Przedszkolnego w Pogrodziu została wstrzymana w związku z brakiem możliwości 

finansowania zadania.  

Na koniec 2014 roku TPD w Elblągu prowadziło 10 punktów przedszkolnych.  

6.2 Wsparcie edukacyjne szkół  

W 2014 roku realizowano 3 projekty w ramach poddziałania 9.1.2 POKL, ukierunkowane na wsparcie 

edukacyjne szkół wiejskich: 

- „Szkolna Akademia Nauki” okres realizacji: 09.2012 – 07.2014, wartość projektu: 431.833,57 zł; 

- „Eduf@n” - okres realizacji: 09.2013 – 06.2015, wartość projektu: 581.993,21 zł; 

- „Eduland” - okres realizacji: 09.2013 – 06.2015, wartość projektu: 403.011,59 zł. 

W ramach powyższych projektów realizowane są programy rozwojowe 5 szkół podstawowych w: Płoskini, 

Węzinie, Żurawcu, Godkowie i Łęczu. Wsparciem objęto 169 uczniów klas IV- VI. Realizowane są dla nich 

zajęcia pozalekcyjne w zakresie nauk ścisłych, językowo-dziennikarskim, języka angielskiego, informatyki, 

przyrodniczo-ekologicznym, robotyki. Uczniowie uczestniczą także w warsztatach psychoedukacyjnych oraz 

wyjazdach  

o charakterze edukacyjnym. Szkoły zostały doposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny oraz pomoce 

dydaktyczne do prowadzenia zajęć.  

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W DZIAŁDOWIE 

 
Działalność Zarządu w Działdowie w 2013r była ograniczona ze względów finansowych, dlatego 

też polegała ona na promocji 1% na rzecz TPD, współpracy z Bankiem Żywności- dystrybucji żywności 
na rzecz najbardziej potrzebujących wsparcia w Działdowie oraz współpracy prezesa p. Teresy 
Nowakowskiej z Oddziałem Regionalnym TPD w Olsztynie. Z inicjatywy sekretarza Zarządu TPD WMOR 
w Olsztynie Elżbiety Orłowskiej od 04.2014r. zostanie reaktywowana Świetlica Środowiskowa, która 
została zamknięta w 2008r. 

 
 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ MIEJSKI W NOWYM MIEŚCIE 

LUBAWSKIM  

 
Siedziba i adres: 13-300  Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 35 

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 07.01.2003 r. 

Nr  KRS – 0000145890 

REGON – 519595313 

Dane dotyczące członków Zarządu Oddziału Miejskiego TPD 

1. Wandzlewicz Kazimierz – prezes ZOM TPD 

2. Arentowicz Edyta – zastępca prezesa ZOM TPD 

3. Zgierska Bogumiła– sekretarz ZOM TPD 

4. Zawistowski Zbigniew– skarbnik ZOM TPD 

5. Widźgowski Ryszard – członek ZOM TPD 

6. Bartycha Stanisława – członek ZOM TPD 

7. Krymska Renata – członek ZOM TPD 

8. Wiśniewska Teresa – członek ZOM TPD 

9. Rybacka Ryszarda – członek ZOM TPD 

     

Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

1. Metkowska Urszula - przewodniczący 
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2. Stefańska Hildegarda – sekretarz 

3. Jakubowska Jadwiga– członek 

     

W minionym roku 2014, Zarząd Oddziału Miejskiego TPD w Nowym Mieście Lubawskim prowadził  

działalność na rzecz dzieci i dorosłych dotkniętych  stopniem niepełnosprawności. 

   Do realizowanych zadań należały: 

1. Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim. 

    

  Działalnością terapeutyczno- rehabilitacyjną w  Warsztacie Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście 

Lubawskim objętych było 46 uczestników dotkniętych znacznym i umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności. Terapia zajęciowa odbywała się w dziewięciu pracowniach takich jak: pracownia 

gospodarstwa domowego, plastycznych i plastyczno-wikliniarskiej, stolarsko- rzeźbiarskich, krawiectwa, 

haftu, obsługi komputerów i muzykoterapii. Ponadto uczestnicy zajęć  warsztatowych brali udział w zajęciach 

terapii ruchowej , psychologicznej i rewalidacyjnej. Zajęcia terapeutyczne odbywały się pod kierunkiem 

wysoko wykwalifikowanej kadry. Ogółem zatrudnionych w WTZ jest 19 osób, a w przeliczeniu na etaty to 

17,5. 

  

  Zajęcia terapii zajęciowej odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00. 

Prowadzoną terapią zajęciową są objęte osoby niepełnosprawne z powiatu nowomiejskiego. Uczestnicy 

wymagający opieki są dowożeni na zajęcia specjalistycznym samochodem przeznaczonym do przewozu osób 

niepełnosprawnych. Codziennie dowożonych było 35 uczestników w 4 kursach o łącznej długości około 270 

km . 7 osób dojeżdżało samodzielnie autobusami PKS, za które płacono ze środków WTZ, natomiast 4 osoby 

chodziły samodzielnie. 

  Na rzecz prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej Zarząd Oddziału Miejskiego w Nowym Mieście 

Lubawskim otrzymał od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotację, która  

wyniosła 680.616 zł. co stanowiło 90% kwoty preliminarza. Dotacja ze środków Starostwa Powiatowego 

stanowiła 10% kwoty preliminarza czyli 75.624,00 zł. Wydatkowano  na działalność WTZ w 2014 roku kwotę 

756.229,31 złotych. 

 

W roku 2014 Zarząd Oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Mieście Lubawskim był 

organizatorem wielu imprez, które przygotowano i przeprowadzono przy pomocy  pracowników WTZ. 

Całkowity koszt tych imprez wyniósł 7.586,08 zł. Częściowo otrzymano zwrot w postaci dotacji do imprez w 

kwocie 3.850,00 zł. 

 

Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych 

07.05.2014 roku odbyła się impreza o charakterze integracyjno - sportowym dla osób niepełnosprawnych. 

Brały w niej udział 123 osoby niepełnosprawne z powiatu nowomiejskiego. Całkowity koszt zadania wyniósł 

1.748,48 zł., kwota pozyskana ze środków PFRON za pośrednictwem Starostwa wyniosła 750,00 zł., 

natomiast 998,48 zł. ze środków TPD. 

 

XIV Wystawa Twórczości i Rzemiosła Artystycznego 

Osób   Niepełnosprawnych ABILIMPIADA 2014 

Abilimpiada odbyła się 04 czerwca 2014 roku w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście 

Lubawskim, natomiast wernisaż wystawy trwał do 06 czerwca. Wzięło w niej udział 125 osób 

niepełnosprawnych z powiatu nowomiejskiego. Całkowity koszt zadania wyniósł 3.987,05 zł., kwota 

pozyskana ze środków PFRON za pośrednictwem Starostwa wyniosła 2.100,00 zł.,  natomiast 1.887,05 zł. ze 

środków TPD. 

 

V Turniej Badmintona Osób Niepełnosprawnych 

 Impreza o charakterze sportowym, przeznaczona dla osób dotkniętych różnym stopniem niepełnosprawności 

z powiatu nowomiejskiego. Rozgrywki odbyły się 02.10.2014 roku w hali widowiskowo-sportowej MOSiR w 

Nowym Mieście Lubawskim. W imprezie brało udział 100 osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt imprezy 

wyniósł 1.850,55 zł., kwota pozyskana ze środków Starostwa to 1.000,00 zł, natomiast 850.55 zł ze środków 

TPD. 

 

   W minionym roku TPD w Nowym Mieście Lubawskim pozyskało wielu sponsorów, którzy przekazali na 

działalność TPD łączną kwotę 5.330,00 zł. jako darowiznę. 
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 Na konto ZOM TPD w Nowym Mieście Lubawskim  w 2014 r. wpłynęła kwota 680,00 zł., która pochodzi  ze 

składek członkowskich Zarządu Oddziału Miejskiego TPD w Nowym Mieście Lubawskim . 

Dzięki rozreklamowaniu 1% dla organizacji pożytku publicznego pozyskaliśmy w                                                   

danym roku fundusze na kwotę 3.620,30 zł., z przeznaczeniem na działalność statutową Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci. 

Odsetki w ciągu całego roku 2014 wyniosły 3,35 złotych. 

Koszty obce, jak opłaty i prowizje bankowe wyniosły 257,53 złotych. 

Na konto TPD Warszawa przekazano 278,09 zł ( tj. 5% od kwoty z 1% ). 

  Przy WTZ jest dodatkowe konto na wpłaty ze sprzedaży prac wykonywanych przez uczestników 

WTZ.   Szereg prac sprzedano podczas zorganizowanych wystaw twórczości osób niepełnosprawnych. 

Środki pozyskane ze sprzedaży wykonanych prac wyniosły w 2014 roku 7.560,00 zł. Kwota ta zostanie 

przeznaczona na cele integracyjne osób niepełnosprawnych. Na dodatkowym koncie gromadzone są też 

środki na dopłaty do wycieczek. Na ten cel uczestnicy WTZ odkładali z kieszonkowego co miesiąc 20,00 zł. 

Zapłacono za wycieczkę do Ustki – 18.340,00 zł., do Malborka – 840,00 zł, do Gdańska -1590,80 zł., oraz za 

„Mikołajki” w  Zajeździe Nad Drwęcą - 1.000,00 zł. 

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ MIEJSKI  W KĘTRZYNIE  

 Informacje ogólne dotyczące stowarzyszenia: 

Adres:      11-400 Kętrzyn ul. Różana 9A 

Telefony: ST. (89)752-46-74 kom.661211213 

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym : 14.09.2010r 

Nr KRS 0000364992  , w dniu 18.10.2012r uzyskaliśmy wpis do OPP. 

Regon:280548212 

NIP: 742-18-89-463 

 

Skład Zarządu Oddziału  TPD w Kętrzynie  wynosi 9 osób: 

Bożena Mickiewicz -    prezes 

 Janusz Kurowski  -      wiceprezes 

 Małgorzata Krzyżanowska – sekretarz 

 Elżbieta Janulin – Piwowarek – skarbnik 

Halina Ulińska -  członek zarządu 

Danuta Wojciechowska – członek zarządu 

Beata Tryka   - członek zarządu 

Ewa Głusiec  - członek zarządu 

Tomasz Komorowski – członek zarządu 

 Komisji Rewizyjnej 3 osoby 

Ewa Siergiej –Markowska – przewodnicząca  

Celina Wolska – wiceprzewodnicząca 

Marzena Pniewska- Hałuszka  - członek komisji 

 
Przy Oddziale Miejskim w Kętrzynie działa grupa członków w ilości 29 osób. W strukturach 

naszego Oddziału działa  tylko jedno Koło Pomocy Dzieciom o Niepełnej Sprawności Ruchowej które 

obejmuje opieką 30 dzieci, a członków dorosłych Koło liczy 29 osób. Niestety w tym okresie zmarło 5 dzieci i 

rodzice rezygnują z członkostwa. 

Zarząd nasz  ściśle współpracuje z Gminą Miejską w Kętrzynie, Starostwem Powiatowym w Kętrzynie oraz z 

innymi organizacjami pozarządowymi takimi jak PCK, ZHP, szkołami podstawowymi i gimnazjami, z 

samorządem miejskim ,Sądem Rodzinnym, Kuratorami dla Nieletnich i MOPS -em. 

W okresie od 2010-2014 Zarząd odbył 9 zebrań protokółowanych  i 12 spotkań nieformalnych w ramach 

organizowanych imprez dla dzieci. Podjęto kilkanaście uchwał i wykonano zadania cykliczne (powtarzające 

się co roku) oraz dodatkowe,: 

Uchwały cykliczne dotyczą: 
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  zatwierdzenia bilansu rocznego,  sprawozdań finansowych, oraz sprawozdania merytorycznego 

Oddziału i Koła, 

 zatwierdzenie wydatków poniesionych w zw. z organizowanymi dla 30 dzieci ŚOW  „pół-zimowiska” 

,styczeń-luty r 

 złożenie 3 ofert do Gminy Miejskiej w Kętrzynie na dofinansowanie  prowadzenia ŚOW, 

wypoczynku letniego w mieście, oraz turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych 

ruchowo z opiekunami, 

 zaplanowanie imprez  dla dzieci :  urodziny świetlicy, dzień matki i ojca, dnia dziecka, Andrzejki, 

Mikołajki, spotkania opłatkowe, 

 pomocy rzeczowej dla dzieci które idą po raz pierwszy do szkoły, zakup książek,  okularów 

medycznych, pomocy szkolnych , odzieży, itp. 

Dodatkowe uchwały: 

 złożenie wniosku do Sądu Gospodarczego w Olsztynie w sprawie przyznania naszemu 

Oddziałowi  statusu pożytku publicznego, który uzyskaliśmy w dniu 18.10.2012, 

 dwukrotne składane wnioski konkursowe do MPiPS na pozyskanie środków w celu 

doposażenia świetlicy- bezskuteczne,  

 naprawy komputerów w biurze i Środowiskowym Ognisku Wychowawczym, 

oraz koszt bieżących napraw sprzętu AGD, zainstalowanie zmywarki otrzymanej 

nieodpłatnie, zakupu drukarki dla biura oraz dużej lodówki dla potrzeb Świetlicy. 

Podstawową działalnością Zarządu jest prowadzone od 18 lat, całoroczne Środowiskowe Ognisko 

Wychowawcze, które skupia około 26  -30 dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem i  biedą. Do opieki nad 

dziećmi zatrudnione są  na pełnych etatach dwie wychowawczynie z przygotowaniem  pedagogicznym oraz 

na umowę o dzieło socjoterapeuta. Utrzymanie takiej świetlicy jest dość kosztowne (rocznie  około 70 -80 tyś. 

zł).W tym celu staramy się o dotacje z Urzędu Miasta, z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz z 

innych fundacji. W latach 2011-14 uzyskaliśmy po  2 dotacje rocznie. Ponadto organizowane są  dla  30 dzieci 

zajęcia  w ferie zimowe i letnie. Uzyskujemy też kwoty z nawiązek sądowych, składek członkowskich  oraz 

1% podatku od osób fizycznych. 

Wakacyjny wypoczynek poprzez aktywność, rozwój i relaks. 

W okresie letnim dzieci korzystają, oprócz  2 posiłków , wyjścia na basen otwarty, z wyjazdu na 

wycieczki autokarowe jednodniowe do różnych  miejscowości  np; Kacze Bagno k/Nowego Miasta 

Lubawskiego gdzie zapoznały się z pieczeniem przez siebie chleba, uczyły się tańca z ogniem, gry na 

bębnach. Do Olsztynka  gdzie zwiedzały Hutę Szkła Artystycznego, Skansen  oraz korzystały z Aquaparku w 

Pluskach. W kolejne wakacje odbyły wycieczkę do Olsztyna  gdzie były na pokazie w Planetarium, korzystały 

z kąpieli w nowo wybudowanym basenie oraz Parku Rozrywki w pobliskich Butrynach. a w roku 2014 

odwiedziły Warszawę i zwiedzały Centrum Nauki Kopernika, Pałac Kultury Nauki oraz Starówkę 

Warszawską. Prowadzone są też co rocznie z dziećmi ferie zimowe, które  nie są dotowane .Z własnych 

skromnych środków zapewniamy dzieciom 2 posiłki i pobyt w świetlicy gdzie korzystają z różnych form 

zabawowych pod opieką 2 wychowawców. 

 Cyklicznie organizowane są imprezy integracyjne oraz dzień urodzin świetlicy 16 kwietnia, 

następnie 23-25 maja dzień matki i ojca, 1 czerwca dzień dziecka, andrzejkowe, spotkania opłatkowe w 

grudniu które jest bardzo uroczyste. Nasi wychowankowie przygotowały „Scenkę  Betlejemską” dla 

zaproszonych gości, a dzieci obdarowane zostały paczkami które zawierały nie tylko słodycze, ale też dzięki 

Małgorzacie Krzyżanowskiej i Marzeny Pniewskiej -Hałuszka( które przeprowadziły w szkole zbiórkę) - 

książki i zabawki. Wychowankowie brali udział w  Konkursie Jasełkowym przy Bazylice św. Jerzego w 

Kętrzynie. Również bierzemy czynny udział w organizowaniu Dni Rodziny, imprezie „Mikołajkowej” dla 

dzieci z miasta. 

Dzieciom ze ŚOW udzielana jest pomoc rzeczowa  w postaci odzieży i pomocy naukowych do szkoły, 

oraz okazjonalną na które składają się paczki świąteczne, upominki i nagrody. Pomoc rzeczowa polega na 
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pozyskiwaniu  przez naszych członków od firm i osób indywidualnych odzieży, obuwia, środków czystości 

itp. 

Wolontariat w osobach członków naszego zarządu (pedagodzy ,prawnicy, socjoterapeutka) na 

spotkaniach z rodzicami dzieci uczęszczających do ŚOW jak również z opiekunami dzieci niepełnosprawnych 

udzielają porad z zakresu prawa rodzinnego i pedagogiki. Również wolontariuszami są nasi wychowankowie 

świetlicy, którzy w czasie imprez lub wycieczek pomagają podopiecznym. Często zgłaszają się do nas. 

studenci  pedagogiki specjalnej lub opiekuńczej WMU w Olsztynie na odbycie praktyk studenckich, 

polegającej na trzytygodniowej pracy z dziećmi. 

  Nasze Koło P Dz o NSR skupia się organizację wyjazdu na 2 tygodniowe turnusy rehabilitacyjne 22 

opiekunów wraz z 26 dzieci niepełnosprawnych. Przez trzy lata wyjazdy turnusowe odbywały się w Łebie nad 

morzem, a w ostatnim roku w Bukowinie Tatrzańskiej. 

W trakcie turnusów organizowane są dodatkowo wycieczki krajoznawcze. Fundusze na wyjazdy 

pochodzą z przyznawanych na składane wnioski dotacji z Gminy Miejskiej w Kętrzynie ,PCPR w Kętrzynie 

oraz z 1% podatku od osób fizycznych. Koszt jednego turnusu wraz z transportem wynosi około 100 tyś. zł. 

Ponadto w miejscu zamieszkania organizowane są dla dzieci imprezy takie, jak spotkania opłatkowe, zabawy 

karnawałowe  kuligiem, Dzień Matki i Dziecka ,spływ kajakowy, oraz wyjazd na mecz piłki nożnej do 

Gdańska. W okresie letnim dzieci korzystają nieodpłatnie z basenu „Kętrzynianka”. 

W listopadzie 2014r odbyło się w Kole zebranie sprawozdawczo-wyborcze .Skład Zarządu Koła został 

wybrany w składzie :Przewodnicząca – Danuta Wojciechowska, z-ca Ewa Siwek, sekretarz –Ewa Markowska 

–Siergiej ,skarbnik Regina Dulęba. Do Komisji Rewizyjnej wybrano na przewodniczącą Beatę Dydzińską , 

sekretarzem – Beata Tryka i członkiem komisji Urszula Magnuszewska. Wybrano też 9 delegatów na zebranie 

wyborcze Zarządu TPD. 

Na koniec chciałabym podziękować zebranym członkom zarządu, delegatom oraz wszystkim członkom 

naszego Oddziału jak również i Koła  za zaangażowanie i wysiłek jaki włożyli w zbieranie funduszy, a 

zwłaszcza 1% PDOF.Za uczestnictwo w spotkaniach z dziećmi i organizowanie wypoczynku, turnusów 

rehabilitacyjnych oraz udział w imprezach integracyjnych przez okres ostatnich 4 lat .Ośmielam się prosić o 

dalszą taką współpracę z nowo wybranym Zarządem TPD .      
  

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ MIEJSKO-GMINNY W IŁAWIE  

   Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie pracował w roku 2014 w 

następującym składzie 

1. Krystyna Rychlik – Prezes 

2. Daniela Orzechowska – Wiceprezes 

3. Anna Standarska – Wiceprezes 

4. Bożena Michalska – Suchocka – Sekretarz 

5. Wioletta Róg – Skarbnik 

6. Dorota Michalska – Członek 

Członkowie Zarządu spotykali się w siedzibie Stowarzyszenia dwa razy w tygodniu tj. w każdą środę 

i czwartek. Zarząd w ciągu minionego roku podjął następujące Uchwały: 

Uchwała nr 1 z dnia 09 stycznia 2014 roku ws. wynagrodzenia księgowej za I półrocze 2014r. 

Uchwała nr 2 Zebrania Sprawozdawczego z dnia 27 lutego 2014 roku ws. udzielenia – na wniosek 

Komisji Rewizyjnej - absolutorium Zarządowi za rok 2013, 

Uchwała nr 3 z dnia 20 marca 2014 roku ws. aktualizacji Zakładowego Planu Kont zgodnie z 

Zarządzeniem Nr 1 / 2010 z dnia 01.07.2010 w związku z podjęciem zadań projektowych zleconych przez 

Zarząd Powiatu Iławskiego i Burmistrza Miasta Iława, 

Uchwała nr 4 z dnia 12 czerwca 2014 roku ws. częściowego pokrycia kosztów pochówku naszego 

podopiecznego Łukasza Zakrzewskiego, 

Uchwała nr 5 z dnia 02 lipca 2014 roku ws. wynagrodzenia Księgowej na II półrocze 2014 roku, 
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Uchwała nr 6 z dnia 27 listopada 2014 roku ws. pokrycia kosztów naprawy samochodu rodziców 

Kacperka Waszelewskiego, 

Uchwała nr 7 z dnia 27 listopada 2014 roku ws. przeprowadzenia zbiórki żywności, przyborów szkolnych, 

itp. na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Szymonowie w dniu 06 grudnia 2014 roku w sklepach: Biedronka 

ul. Ostródzka, Biedronka ul. Królowej Jadwigi, NETTO ul. Smolki. 

Uchwała nr 8 z dnia 11 grudnia 2014 roku ws. przyznania długoletnim członkom TPD w Iławie, jego 

Sympatykom, Darczyńcom a także innym Podmiotom okolicznościowych Statuetek i Podziękowań z 

okazji 95 rocznicy powstania TPD w Polsce. 
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I Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie realizował w roku 2014 

– tak jak w latach poprzednich - zadania statutowe Towarzystwa poprzez następujące działania: 

a) stałe udostępnienie konta Towarzystwa w Banku Spółdzielczym w Iławie na zbieranie środków – na 

wniosek zainteresowanych Rodziców - na leczenie i rehabilitację dzieci przewlekle chorych i 

niepełnosprawnych, których pod naszą stałą opieką jest 55 dzieci, 

b) łagodzenie skutków ubóstwa rodzin, w tym rodzin wielodzietnych, matek samotnie wychowujących swoje 

dzieci, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z powodu choroby dziecka albo jego 

niepełnosprawności. Te rodziny otrzymywały paczki żywnościowe po przeprowadzeniu zbiórek żywności na 

przełomie września i października „Podziel się Posiłkiem” oraz przedświątecznej w okresie przed Bożym 

Narodzeniem, była również kupowana żywność, o ile wymagała tego sytuacja materialna, życiowa rodziny. 

potrzebującym rodzinom przekazywano też sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt agd, meble, łóżeczka, 

pościel, odzież dziecięcą, zabawki, gry planszowe, itp. które przekazali anonimowi Darczyńcy 

c) udzielano pomocy finansowej poprzez dokonywanie zakupu np. leków, dojazdów do lekarzy, opłacania 

rehabilitacji, współfinansowania turnusów rehabilitacyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego, rehabilitacji na 

basenie, wizyt u lekarzy – specjalistów, obuwia ortopedycznego, okularów korekcyjnych, podręczników 

szkolnych, opłacano noclegi Rodzica w czasie Jego pobytu z chorym dzieckiem w szpitalu. 

d) zostały przeprowadzone dwie zbiórki żywności, których głównym organizatorem był Bank Żywności w 

Olsztynie a na terenie Iławy Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie: 

„Podziel się Posiłkiem” X 2014 – zebrano 1372,12 kg. żywności, którą otrzymały: 

Ogółem z pomocy – w postaci paczek żywnościowych – skorzystały 83 rodziny tj. 352 osoby, w tym 231 

dzieci. 

Świąteczna zbiórka żywnośći w dniach 28 - 29 listopada 2014 roku zebrano 1997,58 kg. żywności, którą 

otrzymały: 

Ogółem z pomocy w postaci paczek żywnościowych skorzystało 112 rodzin tj. 455 osób, w tym 281 dzieci. 

W czasie powyższych zbiórek pracowali członkowie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie, wolontariusze 

– uczniowie iławskich szkół gimnazjalnych: Gimnazjum Samorządowego Nr 1 i Gimnazjum Samorządowego 

Nr 2, harcerze oraz 3 wolontariuszy z iławskiego Zakładu Karnego. 

Mikołajkowa zbiórka żywności, środków czystości, środków higieny, przyborów szkolnych odbyła się w 

dniu 06 grudnia 2014 roku na terenie Biedronki na ulicy Ostródzkiej i Królowej Jadwigi oraz w NETTO z 

inicjatywy grupy 11 wolontariuszy tzw. „PORYWACZY” spod Kauflandu na rzecz dzieci z Domu Dziecka w 

Szymonowie. Zebrano 945 kg żywności, środków czystości i higieny, która została zawieziona do Domu 

Dziecka w Szymonowie w dniu 13 grudnia i przekazana protokolarnie Dyrektor tegoż Domu, Pani Zofii 

Bagińskiej. 

II. Sposoby pozyskiwania i gromadzenia funduszy na realizację zadań statutowych: 

Składki członkowskie 822, 00 zł. 

Darowizny od osób prawnych 13 023, 69 zł. 

Darowizny od osób prywatnych 7 372, 20 zł. 

1% odpisu od podatku 53 995, 50 zł. 

Odsetki bankowe 1 609, 36 zł. 

Zbiórki społeczne 28 952, 28 zł. 

Dotacje 5 500, 00 zł Pozyskano kwotę 111 275, 03 zł. 

 Członkowie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie 

przeprowadzili dla swoich podopiecznych 7 zbiórek pieniędzy do puszek zaplombowanych i opatrzonych 

opaską, na której zamieszczano informację o celu danej zbiórki. 

III. Koszty prowadzenia biura Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie: 

Poniesiono koszty w wysokości 9 460,90 zł. 

IV. Przeprowadzono działania statutowe, na które przeznaczono kwoty: 

SFERA 

DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU 

PUBLICZNEGO 

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 

KWOTA 

WYDATK

OWANA 

OGÓŁEM 

W TYM 

KWOTA 

WYDATKOW

ANA Z 1% 

Działalność na Dofinansowano: zakup leków, sprzęt   
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rzecz osób 

niepełnosprawnyc

h 

rehabilitacyjny,rehabilitację,badania lekarskie, 

wizyty u lekarzy specjalistów, operację, obuwie 

ortopedyczne,nawilżacz powietrza,okulary 

korekcyjne partnerstwo ze Stowarzyszeniem na 

Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. 

 

59 299,82 28 282,30 

Pomoc społeczna, 

w tym pomoc 

rodzinom  

i osobom w 

trudnej sytuacji 

życiowej oraz 

wyrównywanie 

szans tych rodzin i 

osób 

 

Zakup podręczników, żywności, transport mebli, 

noclegi w szpitalu, dojazdy do lekarzy – 

specjalistów, realizacja projektu „Wspieramy i 

integrujemy rodziny powiatu iławskiego”, pomoc 

finansowa dla Domu Dziecka w Pacółtowie. 

 

15 312,46 

 

9 552,51 

Wypoczynek 

dzieci  

i młodzieży 

Imprezy dla dzieci, opłacenie pobytu na basenie, 

realizacja projektu „Wesołe wakacje” 

 

7138,19  

  

Razem 

 

81 750,47 

 

37 834,81 

 

V. Zarząd Oddziału Miejsko -Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie współpracował z 

następującymi samorządami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz środkami masowego 

przekazu: 

1. Urzędem Miasta Iława oraz Burmistrzem Miasta Iława,  Starostwem Powiatowym, Ośrodkiem 

Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie, Centrum Organizacji Pozarządowych Powiatu 

Iławskiego, Związkiem Harcerstwa Polskiego, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz 

Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Społecznej w Iławie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem 

Szkolno – Wychowawczym w Iławie, przy którym działa Stowarzyszenie „Jesteśmy”, Samorządową Szkołą 

Podstawową nr 3 w Iławie, Samorządową Szkołą Podstawową nr 4 w Iławie, Gimnazjum Samorządowym nr 

1 w Iławie, Gimnazjum Samorządowym Nr 2 w Iławie,  Iławskim Centrum Kultury, Iławskim Centrum 

Sportu, Turystyki i Rekreacji, pedagogami, nauczycielami z iławskich szkół podstawowych i gimanazjalnych, 

kuratorami sądowymi, Stowarzyszeniem „Amazonki”, Stowarzyszeniem im. Zbigniewa Noconia „Pomocni 

Ludziom Rucewo” w ośrodku dla bezdomnych, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym Koło w Iławie: 

 - współrealizujemy zadania: „Kompleksowa pomoc dla rodzin dotkniętych niepełnosprawnością dziecka”,  

Zajęcia kulinarne z: Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportów Wodnych, Caritasem przy Kościele św. Brata 

Alberta,  Parafią NMP tzw. Białym Kościele, Domem Dziecka w Pacółtowie, Zakładem Karnym w Iławie, 

Bankiem Żywności w Olsztynie, Iławskimi mediami: 

VI. Realizacja działań statutowych w roku 2014: 

-Realizacja działań statutowych w roku 2014 poprzez Zarząd Oddziału Miejsko- Gminnego przebiegała 

zgodnie z planem. 

- Kontynuowana była zbiórka nakrętek na rzecz Konrada K. oraz Kacperka W. Do tej zbiórki włączyli się 

również uczniowie z innych szkół powiatu iławskiego. 

- Krystyna Rychlik i Daniela Orzechowska uczestniczyły w programie telewizyjnym Elżbiety Jaworowicz 

„Sprawa dla Reportera” 

- Realizacja powyższych działań przebiegała zgodnie z przyjętym planem pracy oraz z wnioskami 

wypracowanymi na Zebraniu Sprawozdawczym z roku poprzedniego. Wielorakość naszych działań jest 

dowodem na to, że w coraz szerszym zakresie docieramy do dzieci chorych i potrzebujących. W tym miejscu 

pragnę podziękować gorąco wszystkim tym, którzy wspierają w różnej formie nasze statutowe działania. 

 Nasze Stowarzyszenie stanowi przykład zaangażowania Jego Członków w problemy społeczności 

lokalnej a największą zapłatą za nasze społeczne zaangażowanie jest uśmiech dziecka i „dziękuję” ze strony 

Rodzica. 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI MIEJSKO-GMINNY W OLECKU 
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         Zarząd   

1. Anna  Mackiewicz – Prezes 

2. Danuta  Mularczyk – Wiceprezes 

3. Edyta  Chodukiewicz – Sekretarz 

4. Magdalena  Dowejko – Skarbnik 

5. Elżbieta  Zielińska – Członek 

6. Karolina  Domel – Członek  

   Komisja Rewizyjna  

1. Jolanta  Puczyłowska – Przewodniczaca 

2. Wiesława  Stankonowicz – Z – ca  Przewodniczącego 

3. Magda  Szlaszyńska – Sekretarz 

4. Martyna  Łowczyńska – Członek 

  Członkowie  TPD  

- Zwyczajni – 38 

- wspierający – 7 

Zarząd  Miejsko – Gminny  TPD  w  Olecku  w  2014 roku  spotkał  się  na  posiedzeniach  

czterokrotnie  z  których  zostały  sporządzone  protokoły.  Omawiano  sprawy  dotyczące  potrzeb  i  

organizacji  pracy  towarzystwa , oraz  zdobywania  funduszy  na  dalszą  działalność   

W  roku  2014  podjęto  13  uchwał  dotyczących  zatrudnienia , premiowania  pracowników  oraz  

miesięcznego  ryczałtu  na  obsługę  Środowiskowego  Ogniska  Wychowawczego  „Puchatek”,  organizacji  

wypoczynku  letniego  i  zimowego  dla  dzieci. 

Komisja  Rewizyjna  spotkała  się  dwukrotnie,  zapoznała  się  z  sytuacją  finansową  i  skontrolowała  

prawidłowość dokumentacji związanej z działalnością  towarzystwa  z  czego  zostały  sporządzone  

protokoły. 

Dnia 5.12.2014 roku zostało zwołane Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Oddziału Miejsko – 

Gminnego w Olecku na którym podsumowano czteroletnią działalność 2010 – 2014 r. i przedstawiono 

„Główne kierunki działania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Olecku na lata 2015 - 2018”. Wybrano również 

nowy Zarząd, Komisje Rewizyjną oraz delegata na Zjazd Wojewódzki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w 

Olsztynie. 

   Współpracujemy  z 

1. Urzędem  Miasta  Olecko , który  w  większej  części  dotuje  Środowiskowe  Ognisko  Wychowawcze  

,,Puchatek’’  i  wypoczynek  letni  dla  dzieci. 

2. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej – pomoc  w  naborze  dzieci  do Środowiskowego Ogniska 

Wychowawczego „Puchatek” i  dopłata  do  wyżywienia  dzieci  w  czasie Półzimowiska, półkolonii  i  

obozów  wyjazdowych  letnich  i  zimowych. 

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – pomoc w naborze  do  Środowiskowego Ogniska 

Wychowawczego „Puchatek”. 

4. Kuratorium  Oświaty  w  Olsztynie – dotacje  do  wypoczynku  letniego. 

5. Stowarzyszenie  ,,Otwarte  Drzwi’’ – wspomaga  w  wyżywieniu  dzieci. 

6. Piekarnia  ,,Bagietka’’  - sponsoruje  chleb  do  Ś.O.W. ,,Puchatek’’. 

7. OSM  Olecko – sponsoruje  nabiał  do  Ś.O.W.  ,,Puchatek’’. 

8. Nadleśnictwo  Olecko – organizacja  wycieczek  edukacyjnych, sponsoruje paczki na Święta Bożego 

Narodzenia. 

9. Fundacja  ,,Ziemi  Oleckiej’’ – uczestnictwo  członków  TPD  w  organizowanych  szkoleniach. 

10. Szkoła Podstawowa nr 1 w Olecku – korzystamy z sali gimnastycznej. 

11. Świetlice opiekuńczo – wychowawcze (Siejnik, Kowale Oleckie, Gąski) – zawody sportowe. 

12. Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Olecku – organizacja wspólnych imprez i wypoczynku letniego. 

   Zarząd  Miejsko – Gminny  Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  w  Olecku  w  minionym  roku  realizował  

założenia  programowe  dotyczące  przede  wszystkim  pomocy  opiekuńczo – wychowawczej  oraz  

materialnej.  W  zakresie  działalności  opiekuńczo – wychowawczej  prowadziliśmy  Środowiskowe  Ognisko  

Wychowawcze  ,,Puchatek’’  w  Olecku  do   którego  uczęszczało  29 dzieci  z  rodzin  dysfunkcyjnych. 

Wychowankowie  mieli  zapewnione  dożywianie  w  formie  podwieczorku  oraz  pomoc  w  nauce , wyjazdy  

edukacyjne , zajęcia  sportowe. 

Podczas  pracy  w grupie  dzieci  miały  możliwość  rozwoju  zainteresowań  oraz  korzystania  z  właściwie  

zagospodarowanego  czasu  wolnego.  Uczyli  się  odwagi  w  wyrażaniu  swoich  uczuć  i  myśli, zrozumienia  

dla  innych , tolerancji , uczestniczyli  w  czynnościach  samoobsługowych  ( przygotowanie  posiłków  oraz  

utrzymanie   czystości  w  pomieszczeniach  Ogniska) i samorządowych  (Rada  Ogniska). 
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Tradycyjnie  odbyło  się  pasowanie  na  ,,Puchatkowicza’’.  W  uroczystościach  uczestniczyli  rodzice  i  

zaproszeni  goście(Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Olecku, delegacja Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Dzieciom w Olecku, sponsorzy).   

Organizowaliśmy  uroczystości  takie  jak:  

Dzień  Babci  i  Dziadka , Walentynki, Śniadanie  Wielkanocne , Dzień  Kobiet , Dzień  Matki  i  Ojca , Dzień  

Dziecka , Andrzejki , Mikołajki , Jasełka, Wigilia  Bożego  Narodzenia . 

Zorganizowany  został  wypoczynek  w  trakcie  ferii  zimowych: 

1. Półzimowisko – 40  dzieci. 

W  okresie  letnim:   

1. Półkolonie -74  dzieci. 

2. Obóz  wyjazdowy  do Mikoszewa  nad  morzem -  60  dzieci. 

Ogółem  w  ciągu  roku  z  wypoczynku  korzystało  174  dzieci. 

Większość  środków  na  wypoczynek  zostało  pozyskane  dzięki  konkursom  na  dotację  od Burmistrza  

Olecka , Kuratorium  Oświaty  w  Olsztynie  i  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku , niewielkie  

dopłaty   dokonali  rodzice. Odbyła się wycieczka do Jurajskiego Parku Dinozaurów w Jurowcach koło 

Białegostoku.  

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Olecku prowadzi również działalność charytatywną w formie zbiórki i 

rozdawania odzieży dla dzieci uczęszczających od Środowiskowego Ogniska Wychowawczego „Puchatek” i 

ich rodzeństwa.  

Dzieci uczęszczające do Ogniska wywodzą się z rodzin o różnorodnych dysfunkcjach co pociąga za sobą 

trudności wychowawcze. W związku z tym został przeprowadzony program profilaktyczny uzależnień jak 

również współpracowano z rodzicami oraz z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym. Został 

przeprowadzony projekt „Dzieciństwo – To Początek Drogi” zajęcia prowadzone były przez specjalistów 

gdzie rodzice mogli zapoznać się ze skutecznymi sposobami porozumiewania się z dzieckiem i radzenia sobie 

w trudnych sytuacjach wychowawczych. Przeprowadzone zostały odwiedziny w domach rodzinnych w celu 

bliższego poznania sytuacji i potrzeb poszczególnych rodzin. Rodzice i rodzeństwo uczestniczyli w imprezach 

okolicznościowych organizowanych w Ognisku jak również w wycieczkach. 

 

Za współprace i wszelką otrzymaną pomoc wszystkim w imieniu własnym i dzieci dziękujemy. 

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ MIEJSKI W EŁKU  

I.  Stan organizacyjny – dane informacyjne: 

1. Skład Zarządu: 

   - Halina Cichowicz   -     Prezes  

   -  Danuta Turek      -  Wiceprezes 

   - Jolanta Szymańska  -  Wiceprezes 

   -  Grażyna Grunt-Mejer  -  Skarbnik 

   -  Barbara Laskowska   -  Sekretarz 

   -  Jan Olejnik -  Członek Zarządu 

 2. Skład Komisji Rewizyjnej: 
   -  Władysław Eberhardt   -  Przewodniczący Kom. Rewizyjnej 

   -  Beata Florczyk       -   Członek Komisji 

   -  Agnieszka Otrębska     -   Członek Komisji 

 

Działalność Oddziału Miejskiego TPD wspiera :                                                                                                   

15 członków zwyczajnych, 2 wspierających oraz wolontariusze tj. pedagodzy ze szkół podstawowych  oraz 

gimnazjów oraz młodzież (studenci). 

 

II. Działania Zarządu:  

Współpraca z ogniwami samorządu terytorialnego, instytucjami i organizacjami    

 pozarządowymi. 

     Ściśle współpracujemy z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci                                 i 

młodzieży w mieście i gminie Ełk, prowadzimy działania na rzecz rozwoju  

społeczeństwa obywatelskiego. 
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            Korzystamy ze szkoleń i konferencji  i porad organizowanych na rzecz  organizacji                  

pozarządowych przez samorządy lokalne miasta i powiatu, Biuro Organizacji Pozarządowych                  

Centrum Inicjatyw Społecznych, i inne.  

           Współpracujemy z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Ełku d/s Profilaktyki Uzależnień  i Miejską 

Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, korzystamy ze środków przeznaczonych na 

profilaktykę.      

 

Działania Zarządu skupiały się na zapewnieniu realizacji przez Oddział Miejski w Ełku podstawowych 

celów i zadań statutowych tj.: 

1. Prowadzenie stałych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży: 

    tj. dwóch świetlic środowiskowych przy ul. Pięknej 2 i ul. Popiełuszki 12a w Ełku. 

2. Kontynuacja działań w świetlicach środowiskowych: 

    a/ działania opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży, 

 b/ pomoc wychowankom w rozwiązywaniu trudności i niepowodzeń w domu, szkole,  środowisku 

rówieśniczym; nawiązywanie współpracy z rodziną, 

       c/ stała współpraca ze szkołą, wychowawcą, pedagogiem szkolnym, 

      d/ promowanie zdrowego, aktywnego stylu życia dzieci i młodzieży, 

      e/ pomoc w nauce, w odrabianiu lekcji, 

    f/ rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży. 

3. Profilaktyka uzależnień: 

    a/ zajęcia socjoterapeutyczne w świetlicach mające na celu profilaktykę uzależnień od alkoholu            

       i środków odurzających, 

    b/ współpraca z instytucjami zajmującymi się pracą z osobami uzależnionymi. 

4. Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie, w szkole: 

    a/ zajęcia z terapeutą dla dzieci i młodzieży oraz członków ich rodzin na temat przemocy                         

       i jej przeciwdziałaniu, 

    b/ udzielanie informacji zainteresowanym, gdzie można szukać pomocy oraz wsparcie w tych     

        działaniach; 

    c/ współpraca w tym temacie z  dzielnicowym KPP, pedagogiem szkolnym. 

5. Kontynuacja pomocy dziecku i rodzinie: 

    a/ dożywianie wychowanków w świetlicach środowiskowych – w m-cu listopadzie przystąpiliśmy                   

       do realizacji Ogólnopolskiego Programu Dożywiania Dzieci Fundacji Tesco Dzieciom, pozyskując                             

       na ten cel fundusze do sierpnia 2015r. włącznie. 

    b/ pozyskiwanie darów rzeczowych i rozprowadzanie ich wśród rodzin potrzebujących, 

    c/ współpraca z instytucjami działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie                                

        np. MOPS, PCPR).  

6. Wypoczynek dzieci i młodzieży: 

    a/ organizowanie półkolonii zimowych i letnich dla dzieci i młodzieży na bazie  

        świetlic środowiskowych, 

    b/ zapewnienie dzieciom i młodzieży pozostającym w czasie ferii i wakacji w miejscu  

        zamieszkania bezpiecznego wypoczynku i ciekawych zajęć, 

    c/ stworzenie w świetlicach alternatywy dla spędzania wolnego czasu przez dzieci                    

        i młodzież „na ulicy”. 

7. Sprawy organizacyjne i finansowe: 

    a/ Oddział Miejski TPD w Ełku uzyskał osobowość prawną w dniu 10.01.2013r. i w roku 2015 będziemy 

starali się uzyskać status organizacji pożytku publicznego. 

    b/ pozyskiwanie nowych członków organizacji i wolontariuszy do pracy z dziećmi, 

    c/ pozyskiwanie środków na działalność poprzez zabieganie o darczyńców i sponsorów,  

       systematyczne wpłaty składek członkowskich, promowanie przekazywania odpisu 1%   

       od podatku, składanie ofert projektów do konkursów na realizację zadań na rzecz dzieci                                 

       i młodzieży. 

 

III.  Działalność opiekuńczo-wychowawcza: 

W roku 2014 działały dwie stałe całoroczne placówki opiekuńczo – wychowawcze:                                                             

- dwie świetlice  środowiskowe przy ul. Pięknej 2 i ul. Ks. J. Popiełuszki 12a - dla 60 dzieci                   

  i młodzieży z rodzin ubogich, rodzin niewydolnych wychowawczo, dysfunkcyjnych, 
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Cele realizowane w oparciu placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego                              tj. 

świetlice środowiskowe i świetlicę socjoterapeutyczną: 

  - stwarzanie podopiecznym możliwości do rozwijania zdolności i zainteresowań, nauka konstruktywnego  

    sposobu spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież, 

  - praca z rodzinami podopiecznych, angażowanie rodziców w pracę świetlicy, 

  - profilaktyka niedostosowania społecznego dzieci poprzez realizację programów socjoterapeutycznych, 

  - podnoszenie poziomu kultury osobistej wychowanków, 

  - motywowanie do pełnienia ról społecznie akceptowanych w sposób odpowiedzialny i kreatywny, 

  - wyrównywanie braków w nauce szkolnej poprzez zajęcia wyrównawcze, zapobieganie drugoroczności, 

  -organizowanie akcji wypoczynkowej dzieci i młodzieży tj.półkolonii na bazie świetlic środowiskowych,              

- dożywianie wychowanków w świetlicach. 

Zajęcia z dziećmi i młodzieżą w świetlicach środowiskowych prowadziło dwóch wychowawców                       

- pedagogów zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia oraz wolontariusze  pedagodzy ze szkół 

podstawowych i gimnazjów w Ełku.                                                                               

 

Zajęcia socjoterapeutyczne prowadziła zatrudniona przez Urząd Miasta w Ełku terapeutka i pedagog.  

Świetlice funkcjonowały codziennie w godzinach 13.oo – 18.oo, a w czasie ferii zimowych                        i 

letnich w godz. 10.oo – 15.oo. 

            

Podczas różnorodnych zajęć, które odbywały się każdego dnia: plastycznych, technicznych, 

muzycznych, tanecznych, teatralnych, literackich, krawieckich, kulinarnych, sportowych, gier i zabaw 

edukacyjnych, dzieci miały możliwość poznawania i rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień : rysowanie 

i malowanie na szkle, szycie i haftowanie, recytacje i inscenizacje utworów, zajęcia muzyczno-taneczne, 

zajęcia z dziennikarstwa, redagowanie pisma świetlicowego, warsztaty fotograficzne, zajęcia kulinarne.                                             

Dzieci brały udział w licznych konkursach i wystawach prac organizowanych na terenie miasta i gminy Ełk 

oraz podczas imprez organizowanych przez samorząd lokalny np. Ełcka Majówka Pozarządowa (festyn 

organizacji  pozarządowych Powiatu Ełckiego), gdzie mieliśmy swoje stoisko i mogliśmy zaprezentować 

prace  dzieci.   

            

W świetlicy dzieci miały czas na odrobienie lekcji i wyrównanie zaległości w nauce. Pomagali im w 

tym wychowawcy oraz  nauczyciele różnych przedmiotów ze szkoły podstawowej i gimnazjum. 

W świetlicach funkcjonuje samorząd młodzieżowy i  pełnione są dyżury porządkowe.                                    

Dzieci i młodzież uczą się samodzielności i odpowiedzialności za powierzone obowiązki oraz dbania       

o dobro wspólne. 

Dzieci i młodzież redagują pismo świetlicowe  pt." Świetlik" , jest ono wydawane kwartalnie i opisuje  

najważniejsze wydarzenia z życia świetlicy i wychowanków  – w roku 2014 opracowanych i wydanych 

zostało 4 numery pisma.             

 

IV. Projekty edukacyjno-wychowawcze i terapeutyczne realizowane w świetlicach środowiskowych:           
  W świetlicach środowiskowych przez cały rok realizowany był projekt mający na celu kompleksowe 

wsparcie dla rodzin, w tym  dotkniętych dysfunkcją i kryzysem, rozwój zainteresowań, promocję zdrowego 

stylu życia jako profilaktyki uzależnień i zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzież pt. „Można inaczej 

…” –organizacja zajęć pozaszkolnych, rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz 

promocja zdrowego stylu życia jako profilaktyki uzależnień i zachowań agresywnych wśród dzieci i 

młodzieży - realizowane w świetlicach środowiskowych TPD w Ełku.  
Był on współfinansowany przez Miasto Ełk, Powiat Ełcki i Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. 

Zajęcia prowadziła finansowana przez Urząd Miasta w Ełku terapeutka, wychowawcy oraz instruktorzy.                                            

W stałych zajęciach w dwóch świetlicach uczestniczyło 60 dzieci  i młodzieży.            

 

Przez cały rok realizowany był również program wychowawczy oraz socjoterapeutyczny opracowany 

wspólnie z Pełnomocnikiem Prezydenta  ds. Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych przy Urzędzie Miasta Ełk i finansowany w całości przez Urząd Miasta Ełku. 

 

Oddział Miejski TPD w Ełku w grudniu  roku 2013 złożył ofertę w konkursie ogłoszonym przez 

Miasto Ełk i pozyskał środki na 3 lata tj. 2014-2016r. Mamy podpisaną umowę i zagwarantowane środki na 3 

lata po 25.000 złotych na działania na rzecz dzieci i młodzieży. 
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Do sierpnia 2015roku włącznie mamy zagwarantowane środki finansowe w wysokości 1.500 złotych 

miesięcznie na żywienie dzieci w świetlicach środowiskowych, w związku z tym, że w m-cu listopadzie 

przystąpiliśmy do realizacji Ogólnopolskiego Programu Dożywiania Dzieci Fundacji Tesco Dzieciom 

„Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę.” 

 

V.  Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 

            W okresie ferii zimowych  2014 roku zorganizowaliśmy dla 30 dzieci półkolonie na bazie dwóch 

świetlic. Dzieci korzystały z zajęć na miejscu w świetlicach oraz wielu ciekawych imprez  wyjazdowych. 

Wypoczynek zimowy dzieci dofinansował Urząd Miasta Ełku. 

Podczas wakacji  w  sierpniu  2014 r. w dwóch świetlicach środowiskowych zorganizowaliśmy 

półkolonie letnie dla 30  dzieci i młodzieży.  Program obejmował zajęcia w świetlicach środowiskowych oraz 

wycieczki rowerowe, wyjścia na basen, seanse filmowe, wycieczkę kolejką wąskotorowa, ognisko, zajęcia 

rekreacyjno-sportowe w terenie. Półkolonie były dofinansowane przez Urząd Miasta Ełku . 

 

VI . Inne działania , wspieranie rodziny 

  Na początku roku szkolnego zorganizowaliśmy zbiórkę podręczników i przyborów szkolnych, które 

przekazane zostały potrzebującym dzieciom ze świetlic. 

W m-cu sierpniu br. we współpracy z Bankiem Polskim Handlowym w Ełku przekazaliśmy 50 dzieciom 

wyprawek do szkoły tj. wszystkim podopiecznym świetlic środowiskowych. 

             

           Przed świętami Bożego Narodzenia przygotowaliśmy dzieciom w świetlicach spotkanie opłatkowe 

oraz 60 paczek świątecznych ze słodyczami i zabawkami.                                                                               

Szkoły podstawowe współpracujące z TPD w Ełku przeprowadziły z dziećmi zbiórkę zabawek, książek i 

słodyczy, przekazały je do świetlic. Zebrane artykuły przed Świętami trafiły do dzieci uczęszczających do 

naszych świetlic środowiskowych .                                      

 

           Przez cały rok w świetlicach środowiskowych dzieci otrzymywały posiłki w  postaci drugiego 

śniadania i podwieczorku. 

W roku 2014  zrealizowaliśmy ogółem 6 projektów dla dzieci i młodzieży dofinansowanych przez  Miasto 

Ełk, Powiat Ełcki, Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego oraz Międzyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową w 

Ełku. 

      
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI KOŁO POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ 

TROSKI W SZCZYTNIE  

 

W roku 2014 nasze Koło liczyło 30 członków. Wśród nich są przede wszystkim dzieci 
niepełnosprawne ruchowo i z upośledzeniem umysłowym oraz ich rodzice z terenu miasta Szczytno i 
okolicznych gmin. 

Przewodnicząca Koła, pani Lucyna Częścik jest członkiem Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu 
Szczycieńskiego. 

Działalność naszą opieramy przede wszystkim na składkach członkowskich  
i darowiznach. Członkowie Zarządu pracują społecznie na rzecz Koła. 
 Działalność Koła w 2014r. opierała się tylko na niezbędnej  pomocy dzieciom będących w Kole. 

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI KOŁO DZIECI CHORYCH NA CUKRZYCĘ 

W OLSZTYNIE  

 
Zarząd Koła : 

Przewodnicząca - Katarzyna Aszkiełowicz 

Sekretarz-Dorota Oczkowska 

Skarbnik- Beata Bogusz 

Członek -  Grażyna Dudkiewicz 

Członek – Mirosław Brzeziński 

                Zarząd Kola kontynuuje swoja prace podobnie jak w roku 2013.Organizowane spotkania opierają 

się głównie na szkoleniach i wykładach prowadzonych przez kadrę medyczną oraz na integracji dzieci i 

młodzieży poprzez wspólne gry i zabawy.                  



 39 

         W roku 2014 odbyło się jedno ze spotkań tj. Dzień Dziecka, które odbyło w Kulce. Uczestniczyło w nim 

62 Członków w tym dzieci. Wspólnie walczyliśmy w paintballa i szukaliśmy nocą świetlików.  Impreza 

kosztowała 10 353,05 zł, w tym koszt uczestnictwa dzieci z cukrzycą i ich opiekunów  wyniósł 7 056,05 zł. 

          Kadra medyczna –lekarze ,pielęgniarki i dietetyczka  uczestniczą i wspierają Koło Dzieci Chorych na 

Cukrzycę.    Cieszymy się bardzo, że nasza kadra medyczna uczestniczy w naszych spotkaniach .  Współpracę  

z naszym Kołem  podjęła nowa pani doktor  Jolanta Jabłońska która, zgodziła się pojechać z naszymi 

dzieciakami na kolonie i  dzięki niej organizujemy Turnus Rehabilitacyjny 2015 w Stegnie.   

Dobrze układa się współpraca z Oddziałem Regionalnym TPD. Zarząd w imieniu własnym i wszystkich 

członków Koła dziękuje za pomoc  i wsparcie w naszej działalności . 

Zarząd nawiązał kontakt z przedstawicielami firm ,które chętnie  współpracują z Kołem. Również każde nasze 

zaproszenie przyjmuje Mistrz Olimpijski Michał Jeliński. 

 Artykuły o szkoleniach i imprezach integracyjnych Koła regularnie ukazują się  w czasopiśmie o tematyce 

diabetologicznej „Szugar Frik” oraz na stronie internetowej Koła : cukrzycaolsztyn.pl 

 Zarząd Koła  aktywnie współpracuje ze wszystkimi członkami  informując ich na  bieżąco o 

decyzjach, wydatkach i planach dotyczących Koła, drogą telefoniczną, mailową bądź przez portal 

społecznościowy  FACEBOOK. Dzięki  temu „nowe zachorowania” łatwiej nawiązują kontakt z  członkami 

Koła Dzieci Chorych na Cukrzycę w Olsztynie. 

Zarząd w obecnej kadencji nie poniósł kosztów związanych z obsługą Koła . Wszelkie wydatki członkowie 

zarządu pokrywali z własnych środków  np. papier ksero, papiery ozdobne i inne materiały dekoracyjne 

potrzebne do wykonania podziękowań, życzeń. Także wyjazdy w celu załatwiania spraw Koła nie obciążały 

środków finansowych Koła. Zarząd bardzo docenia współpracę i kontakty z członkami Koła. Są wśród nas 

rodzice, którzy wspierają Koło  i materialnie i finansowo, są tez tacy którzy angażują się w sprawy Koła i 

starają się załatwić co tylko jest możliwe. Pani edukator Aneta Chmielewska poświęca swój czas i pieniądze 

na edukowanie kadry nauczycielskiej. 

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI KOŁO RODZICÓW DZIECI SPECJALNEJ 

TROSKI W MRĄGOWIE   
Stan organizacyjny 

Zarząd Koła: 

1. Krystyna Kabat – Przewodnicząca Zarządu 

2. Maria Teresa Golec – Skarbnik 

3. Hanna Ruszczyk – sekretarz 

Skład Komisji Rewizyjnej:  

1. Bożena Serowik  przewodnicząca 

2. Bożena Kosek – członek 

3. Małgorzata Thilman członek  

Koło Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Mrągowie zrzesza obecnie 20 członków w tym jeden 

członek wspierający. Zarząd Koła składa się z pięciu osób i Komisja Rewizyjna z trzech osób. Swoją 

działalność skupiamy przede wszystkim na prowadzeniu Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 30 uczestników.  

Na Zarządach Koła Rodziców Dzieci Specjalnej Troski omawiane i poruszane były następujące tematy: 

1.Zaplanowanie stałych wizyt w placówce WTZ w celu kontroli prac pracowników, którzy zostali 

nowozatrudnieni. 

  2.Planowanie imprez dla dzieci członków stowarzyszenia i integracja z uczestnikami warsztatów terapii 

zajęciowej. Wszystkie imprezy zarówno stacjonarne jak też wyjazdowe zostały połączone. 

3.Uczestnictwo w kiermaszach i letnich imprezach. 

4.Planowanie wspólnego kilkodniowego obozu. 

5. Wyjazdy na ranczo tj. możliwość korzystania z plaży, ogniska, pływanie łódką, kajakiem. 

6.Zaplanowanie realizacji innych programów z udziałem pracowników, uczestników i rodziców. 

7.Planowanie wydatków z dotacji i 1% na rok 2014 i 2015r. 
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Stowarzyszenie w 2014 roku kontynuuje realizację umowy zawartej w 2005 roku ze Starostwem Powiatowy 

w Mrągowie na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej . 

Liczba uczestników, stopień i rodzaj niepełnosprawności 

 Wg stanu w dn. 31 grudnia 2013 r.:      liczba uczestników – 30; kobiet  – 19,   mężczyzn  – 11; młodzież 

(przed ukończeniem 24 r.ż.) – 4; Rodzaj niepełnosprawności:  Zaburzenia psychiczne-10;  Upośledzenie 

umysłowe -13; Choroby neurologiczne- 4; Upośledzenie narządu ruchu -4; Zaburzenia głosu, mowy i choroby 

słuchu -2; Epilepsja-7; Stwierdza się, że u dwunastu  uczestników występują niepełnosprawności sprzężone; 

Większość uczestników  porusza się samodzielnie, bez użycia sprzętu rehabilitacyjnego; Jedna osoba porusza 

się przy pomocy kul łokciowych i jedna osoba przy pomocy drugiej  osoby.  

Frekwencja uczestników w miesiącach 2014 r. :średnia w 2014 r       80,24 % 

Formy i metody pracy 

            Działalność rehabilitacyjna prowadzona przez warsztaty realizowana była głównie  

z zastosowaniem metod terapii zajęciowej  prowadzonych w następujących pracowniach: 

-Pracownia Gospodarstwa Domowego, Pracownia Krawiecka, Pracownia Artystyczna, Pracownia 

Rehabilitacji Społecznej, Pracownia Multimediów i Kultury, Pracownia Aktywności twórczej  

Codziennie prowadzona była rehabilitacja ruchowa w formie zajęć sportowych i ruchowych (ćwiczenia 

indywidualne i grupowe).  Dwa razy w tygodniu w placówce dostępni byli psycholog jak również logopeda: 

prowadzili z uczestnikami zajęcia indywidualne i grupowe. 

Stosowano różnorodne formy  terapii, takie jak: arteterapia, muzykoterapia, choreoterapia i zajęcia w zespole 

wokalno-teatralnym, psychodrama, ergoterapia, terapia ruchem, rozmowy kierowane, pogadanki tematyczne, 

terapia rozrywka, zebrania społeczności warsztatu, praktyczne działania (np. załatwianie spraw w banku, u 

lekarza itp.), psychoedukacja 

Rotacja uczestników 

           W ciągu roku liczba uczestników nie zmieniła się. Placówka liczy 30 uczestników. 

W miesiącu styczniu 2014 r. uczestnik Robert Flakowski został skreślony z listy uczestników, a wpisana 

została Jadwiga Zamojska. 

W kwietniu 2014 r. uczestniczka Aleksandra Pyszko została skreślona z listy uczestników. 

W maju 2014 r. Michał Siwicki został wpisany na listę uczestników. W tym samym miesiącu pani Maria 

Grabowska została skreślona z listy uczestników, a na to miejsce  wpisano Sebastiana Kinalskiego. 

W październiku 2014 r. dwie osoby zostały skreślone tj: Anna Sosnowska i Małgorzata Mazurek. Na ich 

miejsce zostali przyjęci Piotr Pięta i Kamil Szywilewski. 

Rezultaty prowadzonej terapii  

      W m-cu czerwcu dokonano kompleksowej oceny realizacji Indywidualnych Programów Rehabilitacji i 

Terapii (IPRiT) wszystkich uczestników i dokonano oceny efektów prowadzonej rehabilitacji i terapii. 

Stwierdzono, że IPRiT są realizowane i przynoszą na ogół spodziewane rezultaty. Omówiono szczegółowo 

postępy i osiągnięcia uczestników, a także ewentualne problemy, jakie pojawiały się w pracy z tym 

uczestnikiem.  

Rada Programowa na podstawie dotychczasowych spostrzeżeń i obserwacji poszczególnych uczestników 

wytyczyła szczegółowe indywidualne zalecenia, które będą realizowane w dalszym procesie rehabilitacji i 

terapii. 

-    w zakresie zaradności osobistej i samodzielności 

 Znaczna część  uczestników (16 osób) poczyniła widoczne postępy w zakresie zaradności osobistej i 

samodzielności. Osoby te w dalszym ciągu będą brać udział w zajęciach doskonalących i utrwalających 

samodzielność i zaradność osobistą.  Cztery   osoby nie radzą sobie w znacznym stopniu z zaradnością 

osobistą i samodzielnością. 

Pozostali uczestnicy nie wykazują większych problemów w zakresie zaradności osobistej i samodzielności – 

posiadane przez nich umiejętności są wciąż doskonalone i utrwalane w procesie rehabilitacji. Prawie wszyscy 

uczestnicy podnieśli poziom swoich umiejętności (adekwatnie do możliwości) w zakresie czynności życia 

codziennego.  

w zakresie rehabilitacji społecznej 

    U  prawie wszystkich ocenianych uczestników wzrosła samodzielność (na miarę możliwości)  

– tak w zakresie czynności dnia codziennego,  jak i w zakresie umiejętności samodzielnego załatwiania 

niektórych spraw w urzędach i instytucjach, robienia zakupów oraz w zakresie umiejętności podejmowania 

decyzji i wyborów. Większość uczestników ma coraz mniej problemów z rozpoznawaniem i wyrażaniem 

uczuć i emocji. Cyklicznie prowadzone zajęcia dotyczące tej sfery (indywidualne i grupowe) zostały 
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ocenione, jako bardzo przydatne i przynoszące pozytywne efekty. Podjęto decyzję o konieczności zachęcenia 

wszystkich uczestników do udziału w tych zajęciach. 

Wszyscy uczestnicy na ogół przestrzegają reguł współżycia społecznego. Jednakże zdarzają się 

sytuacje, w których łamane są ustalone zasady. Szczególną uwagę należy zwrócić na uczestników, którzy 

wykazują agresję słowną w stosunku do innych uczestników. Wymagają oni systematycznej pracy i ćwiczeń 

dotyczących przestrzegania reguł współżycia społecznego, kontrolowania swoich emocji i wypracowania 

społecznie przyjętego sposobu wyrażania emocji, a także szacunku i tolerancji dla innych, szczególnie dla 

osób upośledzonych umysłowo.  

Umiejętności w zakresie współżycia społecznego (nabyte wcześniej) należy wciąż  utrzymywać i doskonalić u 

wszystkich uczestników. 

w zakresie rehabilitacji zawodowej 

      Praca wykonywana przez uczestników jest zróżnicowana tematycznie ze stopniowaniem trudności, 

adekwatnie do możliwości uczestników i ich zainteresowań. 

Wszyscy oceniani uczestnicy biorą udział w zajęciach. Świadczy to wzroście poczucia   obowiązkowości u 

uczestników i odpowiedzialności za podjęte zadania. 

Odmowa udziału w zajęciach zdarza się sporadycznie u pojedynczych uczestników.  Większość działań i 

zadań podejmowanych przez uczestników zostaje doprowadzana do końca.  Sukcesywnie wzrasta dokładność 

i staranność przy wykonywaniu  różnych czynności, jednakże większość uczestników wymaga ciągłego 

przypominania i motywowania. Wyraźnie wzrosła umiejętność planowania pracy własnej oraz umiejętność 

pracy zespołowej.  

Wszyscy uczestnicy nabyli nowe i udoskonalili posiadane już umiejętności związane  

z profilem pracowni, w zajęciach której brali udział – zgodnie z założonymi planami pracy poszczególnych 

pracowni oraz indywidualnymi programami rehabilitacji i terapii. 

Decyzje Rady Programowej po ocenie realizacji Indywidualnych Programów Rehabilitacji  i Terapii (IPRiT).  

Rada Programowa na podstawie dotychczasowych spostrzeżeń i obserwacji poszczególnych uczestników 

wytyczyła szczegółowe indywidualne zalecenia, które będą realizowane w dalszym procesie rehabilitacji i 

terapii. 

Sprzedaż wyrobów i usług 

 Dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników warsztatu w   ramach 

realizowanego programu terapii wyniósł 1403,90 zł. Pieniądze te zostaną zużyte na pokrycie wydatków 

związanych z integracją społeczną uczestników. 

Uroczystości, imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne w 2014 r. 

- 22 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w CKi T w Mrągowie, Kolędowanie w Domu Pomocy 

Społecznej w Mrągowie, Wyjście do kina na film „Królowa Śniegu” w Mrągowie, Eliminacje do 

„Mrągowskich Talentów”, Udział w finale „Mrągowskie Talenty”, Wyjście do Zakładu Stolarskiego w 

Mrągowie, Bal karnawałowo- walentynkowy z zaproszonymi gośćmi z Ukty i Kętrzyna, Zabawa 

Walentynkowa z TPD w Mrągowie, Bal Ostatkowy „Love me tender” w Ukcie, Występ na IV Gali Sportu w 

CKiT w Mrągowie, Udział w Kiermaszu Kaziuki w Mrągowie, Dzień Kobiet w WTZ w Mrągowie, Wizyta 

pani Krystyny Lachowskiej z grupy „Radosna Twórczość”, Pierwszy Dzień Wiosny Topienie Marzanny, 

Występy w imprezie „Być dla innych”, Występ gościnny tancerza Macieja Shave Mołodoch w WTZ, V 

Integracyjny Przegląd Teatrów Amatorskich w Kętrzynie, Uroczyste Śniadanie Wielkanocne z zaproszonymi 

gośćmi, Wizyta pani Ewy Gnoza – instruktora tańca  w WTZ w Mrągowie, XVI Festyn Integracyjny „ 

Jesteśmy Razem” w Olsztynie, Wyjście do Biblioteki Pedagogicznej na wystawę „Indie. Dotyk 

niesamowitego”, XVIII Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, Wyjście na basen do hotelu 

Mercure w Mrągowie,  Wyjazd na wypoczynek nad morze do Rusinowa, II Kongres Kobiet w Mrągowie, 

Występy w „ Nasz Talent” w Ukcie, Rozstrzygnięcie konkursu „Okrągły stół”, VIII Przegląd Twórczości 

Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie, Spotkanie z policjantami w WTZ Mrągowo, Wyjazd do 

kina na film pt' Strażnicy Galaktyki” do Olsztyna, Uczestnictwo w „Pikniku z Ekonomią” w Mrągowie, VIII 

Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych „Magiczny Mikrofon” w Węgorzewie, Dzień Chłopaka w WTZ 

Mrągowo, Spotkanie ze Strażakami, Wizyta w Bibliotece Pedagogicznej na wystawie naszych prac pt. „Ptaki 

w wielu odsłonach”, Wyjście na basen do hotelu Mercure w Mrągowie, Sprzątanie grobów na Cmentarzu w 

Mrągowie, Zajęcia rekreacyjne na basenie w Mercure w Mrągowie, Rozstrzygnięcie konkursu „Każdy kłos na 

wagę brązu”, Zabawa Andrzejkowa z TPD, rodzicami, uczestnikami i dziećmi w WTZ w Mragowie, Zabawa 

Andrzejkowa  z zaproszonymi gośćmi z WTZ Kętrzyn i z ŚDS Ukta, Jarmark św. Mikołaja w CKiT w 
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Mragowie, Wyjście na basen do hotelu Mercure w Mrągowie, Wyjście do kina na film pt”Wielka szóstka” w 

Mrągowie, Uroczyste Spotkanie Wigilijne w WTZ Mrągowo. 

 
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI KOŁO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 

15 W OLSZTYNIE  

 
W 2014 roku w Kole działało 8 osób. Odbyły się 3 zebrania, na których omawiano sprawy bieżące, 

zbierano składki członkowskie, omawiano wykorzystanie posiadanych środków i sposoby pozyskiwania 

nowych. 

Przewodniczący Zarządu Koła kontaktował się z Zarządem WMOR TPD. Prowadzona była strona 

internetowa Koła, co umożliwiło dotarcie z informacjami o TPD i podejmowanych w SP15 działaniach do 

większej liczby odbiorców. Temu celowi służyło również prowadzenie przez Koło gabloty na korytarzu SP15. 

 

Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci działające przy SP15 realizowało cele organizacji poprzez 

podjęcie następujących działań: 

a) pomoc materialna potrzebującym uczniom SP 15 w Olsztynie: 

1. sfinansowanie zakupu 16 karnetów obiadowych 6 uczniom, 

2. dofinansowanie 10 uczniom udziału w wycieczkach szkolnych, 

3. dofinansowanie 1 uczniowi zakupu okularów korekcyjnych, 

4. dofinansowanie 8 uczniom udziału w poczęstunku podsumowującym realizowany w szkole program 

terapeutyczny, 

5. dofinansowanie 1 uczniowi udziału w balu końcowym klas szóstych, 

b) przygotowanie 5 paczek wielkanocnych dla potrzebujących dzieci z SP15 – słodycze pochodziły z 

przedświątecznej zbiórki przeprowadzonej wśród uczniów pod hasłem „Zajączek” (w ramach akcji „Dzieci 

– dzieciom”) 

c) rozdysponowanie wśród potrzebujących uczniów materiałów papierniczych i 24 wyprawek szkolnych 

otrzymanych z WMTPD. 

Środki na prowadzenie działalności Koła pochodziły z następujących źródeł: 

- składki członkowskie płacone w kwocie 2,00 zł./miesiąc (łącznie 192,00zł.), 

- 1% podatku przekazywany na OPP (169,02zł.), 

- odsetki dopisywane na SKO Koła (20,23zł.), 

- dystrybucja cegiełek wartościowych (157,00zł.). 

Na dzień 1 stycznia 2014r. Koło na koncie SKO miało kwotę 1862,20zł. Przychody wyniosły 538,25zł. 

(łącznie 3581,70zł.). Koszty administracyjne działalności wyniosły 26,50, a koszty działalności opiekuńczo-

wychowawczej Koła 1705,53zł. Na dzień 31 grudnia 2014r. na koncie SKO Koła pozostała kwota 694,92zł. 

Żadna wystosowana w minionym okresie do TPD prośba o pomoc nie została załatwiona odmownie: 

potrzebujące osoby otrzymały (może nie w spodziewanej wysokości) choćby minimalną pomoc materialną, 

wsparcie – niektóre osoby kilka razy. Każdy przypadek był rozpatrywany indywidualnie. 

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI KOŁO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ 

OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 3 W OLSZTYNIE. 

 

Skład Zarządu:  

1. Jadwiga Baczewska – przewodnicząca 

2. Elwira Koczanin-Dołkowska wiceprzewodnicząca 

3. Urszula Mironowicz – sekretarz 

4. Hanna Sobczak –skarbnik 

5. Anna Kopczyńska – członek 

Komisja Rewizyjna: 

1. Anna Kamińska  

2. Maria Wojciechowska 

3. Barbara Piłat 

 

 Liczba członków Koła uległa zmniejszeniu ze względu na pobyt nauczycieli na urlopach zdrowotnych, 

liczyła 18 osób. 
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W minionym 2014r. Koło prowadziło okrojoną działalność opierając się przede wszystkim na potrzebach 

uczniów szkoły. Monitorowało potrzeby uczniów szkoły. 

 

Dzięki pracy wielu ludzi: pracowników, działaczy TPD, wolontariuszy jak co roku wykonaliśmy 

wszyscy ogrom pracy na polu pomocy społecznej. Praca, którą wykonujemy często wymaga wielu 

poświęceń, samozaparcia, ale przede wszystkim wiedzy, aby rozwiązywać problemy, z którymi się 

stykamy. Nasi podopieczni, to najczęściej osoby niezaradne z różnych  powodów. Aby im pomóc, trzeba 

umieć znaleźć sposób na ich problemy. Dlatego chcemy serdecznie podziękować wszystkim 

pracownikom, działaczom, wolontariuszom, sponsorom, wszystkim instytucjom współpracującym z 

nami.  

 
 
Elżbieta Orłowska                                                                        Leszek Kirzenkowski 
      sekretarz                                                                                          prezes 
 


