SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI WARMIŃSKO
MAZURSKIEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO W OLSZTYNIE W
2012 ROKU
1. Informacje ogólne dotyczące stowarzyszenia:
Adres: 10-691 Olsztyn ul. Panasa 1A
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. Janusz Lichacz
- wiceprezes
3. Teresa Nowakowska – wiceprezes
4. Elżbieta Orłowska
- sekretarz
5. Krystyna Kabat
- skarbnik
6. Tomasz Komorowski - członek Prezydium
7. Krystyna Rychlik - członek Prezydium
8. Krystyna Sałak - członek ZR
9. Roman Wańkowicz – członek ZR
10. Łukasz Dembiński – członek ZR
11. Izabela Jolanta Giełżyńska – członek ZR
12. Halina Cichowicz – członek ZR
13. Zyta Szczepańska – członek ZR
14. Anna Mackiewicz - członek ZR
15. Regina Gromek - członek ZR
16. Edyta Arentowicz - członek ZR
17. Elżbieta Teresa Podmostko Janulin - członek ZR
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18. Halina Golon – członek ZR
19. Urszula Mironowicz – członek ZR

3.Skład Komisji Rewizyjnej:
1. Bożena Michalska-Suchocka – przewodniczący
2. Jolanta Lewandowska – wiceprzewodnicząca
3. 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
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
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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
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
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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
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ZARZĄD
TOWARZYSTWA
PRZYJACIÓŁ
DZIECI
WARMIŃSKO
MAZURSKIEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO w OLSZTYNIE w 2012r.
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 młodzieży759 członków zwyczajnych, 315 wspierających TPD i 3
honorowych. Zmniejszyła się ilość członków w stosunku do roku 2011.
Placówki wsparcia dla dzieci i ich rodzin:
Warsztaty Terapii Zajęciowej – 3, Środowiskowe Ogniska Wychowawcze - 3, Świetlice
Środowiskowe- 3, Świetlica Socjoterapeutyczna – 1, Ośrodki Pomocy Dziecku i Rodzinie -1,
Ośrodek Edukacyjno – Szkoleniowy – 1, Niepubliczna Szkoła dla Dzieci Niepełnosprawnych
- 1, Świetlica Dworcowa – 1, Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej –2, Samorządy
dziecięco i młodzieżowe – 2, Punkty poradnictwa psychologicznego – 1, Punkty
Przedszkolne – 19, Rzecznicy Praw Dziecka TPD – 2.
W województwie warmińsko – mazurskim TPD obejmuje opieką 1049 dzieci w Kołach
specjalistycznych i niespecjalistycznych. W placówkach dla dzieci i młodzieży w tym dla
dzieci niepełnosprawnych – 688, w placówkach działających na rzecz rodziny – 276. W
placówkach edukacyjnych 30 dzieci, dorośli 260. W stałych programach – dzieci 118, rodzin
21. Wypoczynek letni i zimowy –dzieci 633, opiekunów 132. Objętych pomocą materialną –
2323. 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 – 38: Koła przy Szkołach
Podstawowych, dzieci z cukrzycą, dzieci niepełnosprawnych ruchowo, z upośledzeniem
umysłowym, młodzieżowe.
Osobowość prawną posiada 8 Zarządów i 1 Koło TPD:
1. Zarząd Regionalny TPD w Olsztynie
2. Zarząd Okręgowy TPD w Elblągu
3. Zarząd Powiatowy TPD w Działdowie
4. Zarząd Okręgowy TPD w Morągu
5. Zarząd Miejski TPD w Nowym Mieście Lubawskim.
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6. Koło Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Mrągowie
7. Zarząd Miejski TPD w Kętrzynie
8. Zarząd Miejsko-Gminny w Iławie
9. Zarząd Miejski w Ełku
Status organizacji pożytku publicznego posiadają 6 Zarządów TPD:
1. Zarząd Regionalny TPD w Olsztynie
2. Zarząd Okręgowy TPD w Elblągu
3. Zarząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
4. Zarząd Okręgowy w Morągu
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 jest 179 osób, w
tym 37 w biurach, 142 w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych. W ramach
wolontariatu w pracuje 77 osób.
II. KOMISJA REWIZYJNA TPD WMOR.
W 2012r. Przewodniczący i członkowie Komisji Rewizyjnej czynnie uczestniczyli w
spotkaniach Zarządu Regionalnego TPD w Olsztynie. Wykonywali zadania zgodnie ze
Statutem TPD.
III. ZARZĄD REGIONALNY TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI W
OLSZTYNIE.
W 2012r. odbyły się 2 posiedzenia Zarządu, 2 posiedzenia Prezydium. Część spraw,
wymagających szybkich decyzji, załatwiano tel. między członkami Prezydium lub
korespondencyjnie.
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. 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, rozpatrywano wnioski o
odznaki i odznaczenia, omówiono warunki niezbędne do uzyskania osobowości prawnej
przez Koła i Zarządy TPD. Rozpatrywano sprawy związane z problemami Zarządów w
terenie np. Na posiedzeniach omawiano i podejmowano uchwały: sprawę lokalu na
działalność TPD w Olsztynie, który otrzymaliśmy na siedzibę TPD WMOR, w której
będziemy mogli prowadzić działalność statutową, lokal o powierzchni 181m², który
potrzebował dostosowania do naszych potrzeb. Potrzeba było bardzo dużej mobilizacji ludzi i
środków finansowych, aby otworzyć nową siedzibę. Dzięki środkom finansowym
pozyskanym na projekt z Europejskiego Funduszu Społecznego z Priorytetu VII mogliśmy
otworzyć Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej. Dużo czasu i energii członków
Prezydium i Zarządu TPD WMOR, zajmowała sprawa ciągnąca się od 3 lat, dotycząca
rozliczenia dotacji i współpracy z Urzędem Miasta w Olsztynie. Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Olsztynie, wyrokiem z dnia 2 czerwca 2010 r. uchylił decyzję
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2009 r.
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utrzymującą w mocy pierwszą z decyzji Prezydenta Miasta Olsztyn o konieczności zwrotu
przez TPD części dotacji. Sąd Administracyjny stwierdził, że błędne było uznanie przez
Prezydenta Miasta Olsztyn, iż zawarty w umowach zwrot „przeniesienie” między
poszczególnymi pozycjami planowanych wydatków oznacza wykorzystanie dotacji
niezgodnie z przeznaczeniem. W oparciu o powyżej wskazany wyrok WSA – Samorządowe
Kolegium Odwoławcze w Olsztynie decyzją z dnia 19 października 2010 r. uchyliło w całości
decyzję Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 7 sierpnia 2009 r. W rezultacie powyższego w dniu
20 grudnia 2010 r. Prezydent Miasta Olsztyn wydał nową decyzję w przedmiocie zwrotu
części dotacji (zwrócił nam 10000,00zł), na mocy której Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Warmińsko-Mazurski Oddział w Olsztynie zobowiązane jest do zwrotu dotacji. Złożyliśmy
ponownie skargę do SKO na decyzję Prezydenta. Rozważając argumentację Prezydenta
Miasta Olsztyn nie sposób również nie zauważyć, że podważone zostało rozstrzygnięcie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, którym organ jest związany, między innymi
poprzez fakt uznania przez Sąd, ponad wszelką wątpliwość, iż TPD bezsprzecznie
wyjaśniła kwestię niezachowania umowy.
9.08.2011r. Prezydent ponownie wydał decyzję o zwrocie dotacji. 7.09.2011r. złożyliśmy
ponownie odwołanie do SKO w Olsztynie. W końcu SKO w Olsztynie dnia 29.02.2012r.
uchyliło decyzję pierwszej instancji w całości będącą przedmiotem odwołania i umorzyło
postępowanie w sprawie, uznając, że postępowanie w sprawie zwrotu części dotacji jest
bezprzedmiotowe. Od decyzji Prezydent Miasta nie odwołał się do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego i zwrócił TPD WMOR sporną kwotę wraz z odsetkami.
6.11.2012r. miał miejsce również finał sprawy, która ciągnęła się przez 4 lata, dot.
zwrotu nakładów finansowych na były Ośrodek kolonijny TPD w Tardzie. Sąd Okręgowy w
Elblągu zasadził od pozwanego Skarbu Państwa- Starosty Ostródzkiego na rzecz TPD
WMOR w Olsztynie zwrot nakładów finansowych na tenże Ośrodek w kwocie 124.763,00zł
wraz z odsetkami w kwocie 66.212,00zł razem 190.975,00zł. Dzięki temu mogliśmy zwrócić
Kołom i Zarządom zaciągniętą pożyczkę na działalność TPD WMOR w Olsztynie w 2009r. w
związku z nieprawną decyzją Prezydenta Miasta Olsztyna o zwrocie części dotacji za 2008r.
Dzięki współpracy z Zarządami i Kołami w terenie, Zarząd na bieżąco śledził ich
pracę, wspomagając je merytorycznie, kontakty telefoniczne, udzielanie porad odbywały się
w zależności od potrzeb. Pod koniec roku 2011 odbyła się kontrola działalności Oddziału
Regionalnego TPD wraz z jej podległymi Oddziałami i Kołami w terenie, przeprowadzona
przez Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie. Na początku 2012r. skierowaliśmy pisma do
Kół i Zarządów, które powinny uzupełnić dokumentację zgodnie z zaleceniami UKS.
Wszystkie Koła i Zarządy oprócz Koła Dzieci Rodziców z Cukrzycą wywiązały się z
obowiązku, dlatego też na bieżąco członkowie Prezydium i Zarządu byli informowani o
działaniach Zarządu Koła w tym zakresie. Podjęto również uchwały dot. podziału środków
finansowych z 1% podatku za 2011r; podjęto uchwałę o utworzeniu Młodzieżowego Klubu
Integracji Społecznej; o zmianie Regulaminu pracy TPD WMOR w Olsztynie; dokoptowania
do Zarządu nowego członka p. Arentowicz Edyta; przyznano odznaki „Przyjaciel Dziecka”
Panu Markowi Orłowskiemu i Panu Dariuszowi Jankowskiemu; przedstawiono wytyczne dot.
przygotowań do Sprawozdawczych Zjazdów Kół i Zarządów- ustalono terminy zjazdów w
terenie i Zarządu Regionalnego.
Na posiedzeniach Prezydium i Zarządu były przygotowywane i podejmowane
Uchwały dot. osobowości prawnej Zarządów w Ełku i Olecku oraz Koła TPD Rodziców
Dzieci z Cukrzycą; rezygnacji członka Zarządu Pani Kotwasińskiej; zatwierdzenie
sprawozdań merytorycznego i finansowego; w sprawie składki członkowskiej na 2012r.
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.
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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- 98.407,48zł.
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- dofinansowanie programów (po
udziale w konkursach) realizowanych przez Rzecznika i pedagogów rodzinnych, udział w
konferencjach, MOPS- współpraca merytoryczna dot. wspólnych podopiecznych, Policja,
Sąd- współpraca z Rzecznikiem Praw Dziecka TPD, pedagogami rodzinnymi. Pomoc
wolontarystyczną otrzymaliśmy od studentów Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w
Olsztynie- współpraca przy projekcie „Dziecko pod ochroną 5. Razem łatwiej”. 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 19 lat Wielki Koncert Charytatywny „Pomóż Dziecku”, z którego dochód przeznacza
na działalność statutową- 49.740,00zł.
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.
Działalność Zarządu Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Olsztynie w
2012 roku podobnie jak w latach ubiegłych ukierunkowana była na działalność
profilaktyczną, pracę środowiskową, pracę edukacyjno- wychowawczą. Zła sytuacja
materialna rodzin, bezrobocie, a co za tym idzie duża frustracja i agresja wśród dzieci i
młodzieży były czynnikiem wskazującym do profesjonalnego podejścia do wielu istotnych
problemów w obszarze zagadnień prawnych, psychologicznych i pedagogicznych.
W 2012r. w dalszym ciągu były prowadzone 2 Punkty Przedszkolne w Gminie
Świątki, które są finansowane z Europejskiego Funduszu Europejskiego oraz Młodzieżowy
Klub Integracji Społecznej. Od 6 lat prowadzone jest Biuro Rzecznika Praw Dziecka TPD.
Realizowany jest cyklicznie program „Pedagog rodzinny” oraz program „Dziecko pod
ochroną 5”, dofinansowujący działalność Rzecznika.
Realizowanie programów specjalistycznych
„Dziecko pod ochroną 5. Razem łatwiej” dofinansowany przez Warmińsko-Mazurski
Urząd Wojewódzki realizowany od 1.06. do 31.12.2012r. W projekt zaangażowanych było 3
pedagogów rodzinnych, prawnik, psycholog, 3 wolontariuszy, Rzecznik Praw Dziecka TPD.
Celem programu było wspieranie podstawowych funkcji rodzin problemowych
wychowujących dzieci oraz wyrównywanie szans i startu życiowego dzieci wychowujących
się w tych rodzinach poprzez tworzenie właściwych dla prawidłowego rozwoju dziecka
warunków wychowawczych i opiekuńczych oraz świadczenie pomocy rodzinom w zakresie
łamania praw dziecka.
Dzięki znajomości sytuacji rodzinnej i materialnej, pedagodzy rodzinni służyli pomocą w
zakresie rozwiązywania problemów rodziny. W efekcie wspólnych działań specjalistów
osiągnięto rezultat podstawowy, jakim jest potrzeba niesienia pomocy dziecku i jego
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najbliższym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej z powodu ubóstwa, choroby,
bezrobocia, niezaradności, alkoholizmu, wykluczenia społecznego.
Pedagodzy rodzinni pośredniczyli w kontaktach rodziców ze szkołami, placówkami pomocy
społecznej. Pomagali również w pozyskiwaniu pomocy materialnej, w tym dofinansowania
do posiłków dla dzieci na terenie szkoły, dofinansowania do zakupu podręczników.
Bardzo ważnym elementem współpracy pedagogów z rodzinami było mobilizowanie ich do
udziału w terapii dla osób współuzależnionych od alkoholu.
Systematyczne mediacje z rodzicami w celu ustalenia przyczyn trudności wychowawczych
zaowocowało zwiększeniem ich świadomości oraz umiejętności w rozwiązywaniu
pojawiających się problemów, podjęcia współpracy z pedagogiem szkolnym, psychologiem
oraz innymi instytucjami wspierającymi funkcjonowanie rodziny.
Każdy z pedagogów pracował z pięcioma rodzinami po 17,5 godziny w miesiącu, co stanowi
70 godzin pracy. W sumie w projekcie wzięły udział 24 osoby dorosłe i 24 dzieci.
Z pomocy psychologa skorzystało 8 rodzin (8 matek i 2 dzieci), ogółem 10 osób. W
przypadku 9 osób spotkania miały charakter cykliczny, z jedną osobą spotkanie odbyło się
raz. Dwie rodziny skorzystały z pomocy Poradni psychologiczno- Pedagogicznej nr 2 w
Olsztynie.
Prawnik pracował w projekcie 38 godzin, natomiast Rzecznik Praw Dziecka TPD pracowała
2 razy po 2h w tygodniu przez 6 miesięcy: 86 godzin. Odbyło się ok. 80 spotkań
bezpośrednich ze zgłaszającymi problemy jak również kontakt telefoniczny i
korespondencyjny: pocztowy i e-mailowy. Utrzymywany był kontakt korespondencyjny,
telefoniczny, e-mailowy z przedstawicielami Policji, MOPSów, GOPSów, Sądami,
Kuratorami.
Odbyło się spotkanie integracyjne beneficjantów z prowadzącymi projekt.
Przygotowano informację na stronę internetową i wprowadzano ją.
W projekcie pracował społecznie koordynator projektu 40 h. Część kosztów utrzymania biura
było finansowane z projektu.
15 rodzin otrzymało pakiet socjalny
Program był skierowany do dzieci i młodzieży oraz ich rodzin z Miasta Olsztyn. Pomoc
Rzecznika obejmowała całe województwo warmińsko-mazurskie. Wartość projektu
32.140,00zł.
Realizacja Projektów Unijnych
Kontynuowaliśmy rozpoczęty wrześniu 2010 roku współfinansowany przez
Europejski Fundusz Społeczny projekt „PRZEDSZKOLAKI”. Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji
przedszkolnej.
Przy współpracy Gminy Świątki, która bezpłatnie użyczyła lokale, prowadzono
punkty przedszkolne w następujących miejscowościach w powiecie olsztyńskim: Gołogóra i
Brzydowo.
W każdym punkcie zatrudnione były 3 osoby: nauczyciel – wychowawca pomoc nauczyciela
oraz konserwator. Dzieciom zapewniono również opiekę psychologiczną i logopedyczną,
dożywianie oraz dowóz na zajęcia dla dzieci z okolicznych wsi. Placówki pracowały od
poniedziałku do piątku przez 5 godzin dziennie. Rodzice nie ponosili żadnych kosztów w
związku z uczestnictwem dzieci w projekcie. Działalność punktów w całości
współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Wartość projektu "PRZEDSZKOLAKI”" wyniosła 622.754,56zł, natomiast wartość
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przeznaczona na rok 2011 wyniosła 312.435,28zł. natomiast na 2012r. wynosi 310.319,28zł.
Wkład własny do projektu zapewniony został przez partnera w postaci bezpłatnego
udostępnienia pomieszczeń świetlic wiejskich, na których bazie lokalowej zostały utworzone
i prowadzone są Punkty Przedszkolne. Wyceniono go na 24.000 zł.
Realizację projektu przewidziano na 2 lata do 31.08.2012r. Wsparcie otrzymało 43
dzieci w wieku 3-5lat. Projekt został zakończony w terminie, uzyskując założone cele i
rezultaty i został zatwierdzony przez Instytucję Zarządzająca tj. Urząd Marszałkowski w
Olsztynie.
Od 1.10.2012r. rozpoczęliśmy projekt „TRZY KROKI” współfinansowany 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. Otwarcie MKIS pozwoli pomóc w osobistym
rozwoju osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją. Przeprowadzimy
różnego typu działania aktywizujące społecznie. Uczestnicy będą mieli możliwość
ukończenia szkoleń językowych, komputerowych i kursów zawodowych–adekwatnych do
potrzeb rynku pracy, staży w zakładach pracy, kursów prawa jazdy. Otrzymają wsparcie od
specjalistów: psychologa, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego, ekspertów w
różnych dziedzinach: prawa, działalności gospodarczej, ekonomii społecznej itp.
Z uwagi na fakt, że poziom integracji wewnętrznej uczestników będzie miał
niewątpliwy wpływ na ich chęć udziału w zaplanowanym przez nas wsparciu oraz jego
ukończenie, zaproponujemy im alternatywne formy spędzania czasu. Pozwolą one na
dostarczenie im pozytywnych wzorców i aspiracji życiowych (wycieczki, wyjście do teatru,
zajęcia sportowe).
Inwestycja w tworzenie MKIS pozwoli nie tylko pomóc w osobistym rozwoju i
aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją lecz
również stworzyć miejsca pracy dla osób zatrudnienia do obsługi projektu oraz pozytywnie
wpłynie na najbliższe otoczenie uczestników projektu poprzez pokazanie pozytywnych
zachowań, polepszenie sytuacji materialnej ich rodzin. Wsparciem objęte zostaną również
dzieci uczestnicy projektu, dla których, w czasie odbywania zajęć i kursów przez rodziców,
zostanie zapewniona profesjonalna opieka, co pozytywnie wpłynie na rozwój dzieci.
Stworzenie MKIS jest pierwszym krokiem do budowania systemu oparcia
społecznego dla osób z grup wykluczenia społecznego i przeciwdziałania dalszej ich
marginalizacji. MKIS zostanie wyposażony w meble, sprzęt audiowizualny, komputerowy i
inny ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie otrzyma 30 osób w wieku
15-24lata, w grupach 15-osobowych. Wartość projektu „TRZY KROKI” wynosi
743.846,20zł. Projekt będzie realizowany przez 27 miesięcy tj. do 31.12.2014r.
Współpraca z innymi instytucjami i osobami wspierającymi działalność TPD w
Olsztynie.
Współpraca z pracownikami szkoły, wychowawcami, pedagogiem szkolnym.
Pozyskiwanie wolontariuszy poprzez indywidualne i grupowe rozmowy ze studentami
Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego;
Współpraca z innymi instytucjami : Warmińsko – Mazurskim Urzędem Wojewódzkim
w Olsztynie, Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Miejskim Zespołem Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Ligą
Obrony Kraju, Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie.
IV. RZECZNIK PRAW DZIECKA TPD.
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Na działalność Rzecznika Praw Dziecka TPD udało się pozyskać fundusze
Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego – „Dziecko pod ochroną 5. Razem łatwiej”
oraz częściowo koszty biurowe były finansowane przez Zarząd TPD WMOR. W projekty
zaangażowanych było 3 pedagogów rodzinnych, prawnik, psycholog oraz 3 wolontariuszy.
Rzecznik Praw Dziecka TPD wykonując swoją pracę, współpracuje z MOPSami, GOPSami,
Sądami, Policją, Kuratorami, MZPITU, wolontariuszami.
Pomoc Rzecznika objęła ok. 100 osób: dzieci oraz ich rodziny. Rzecznik brała udział w
spotkaniach z dziećmi i młodzieżą ze szkół olsztyńskich oraz pracownikami oświaty, które
były w formie prelekcji, dyskusji, wykładu.
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 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 ),
molestowanie dziecka,
problemy z terminowym wypłacaniem świadczeń np. dla niepełnosprawnych,
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.
V. KOŁA TPD PRZY ZARZĄDZIE TPD WMOR
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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, Koło TPD przy SP 29 (rezygnacja z działalności z dniem
31.12.2012r). 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 2012r. 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.
ZARZĄD ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ
DZIECI W MORĄGU
I. CZĘŚĆ ORGANIZACYJNA:
Skład zarządu:
1. Krystyna Sałak – prezes
2. Ewa Agnieszka Majchrzak Samojedna –członek
3. Wiesława Sawicka – skarbnik
4. Marek Paweł Zacheja – sekretarz
5. Urszula Bożena Mironowicz – wiceprezes
6. Katarzyna Tońska - członek
Członkowie zwyczajni i wspierający, Koła TPD.
Według stanu z dnia 31.12.2012r. Oddział Okręgowy TPD w Morągu liczył 190 członków
zwyczajnych i 8 członków wspierających. Działalność statutową prowadziło 5 Kół: 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 Gumniskach Wielkich, Koło Przyjaciół Dzieci w Dobrocinku.
Zarząd Oddziału Okręgowego TPD w Morągu liczy 6 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.
Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego
1. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
12

2. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
3. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Opis głównych działań podjętych przez organizację
1.
Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 50 osób niepełnosprawnych
2.
Prowadzenie Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej UL – 20 osób
3.
Organizacja wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży – 30 osób
4.
Organizacja X Turnieju szachowo-warcabowego młodzieży niepełnosprawnej – 43
zawodników
5.
Dystrybucja żywności PEAD dla 1386 osób
6.
Organizowanie zbiórek żywności – 3 zbiórki, 674kg żywności przekazanej na
dożywianie dzieci i młodzieży , w tym niepełnosprawnej oraz paczek żywnościowych
7.
Aktywizacja społeczna matek wychowujących dzieci niepełnosprawne z Gminy
Morag i Małdyty – 30 osób/projekt POKL
8.
Aktywizacja wsi Królewo przez młodzież- Projekt POKL- Nauka nie poszła w las
młodzi animatorzy są wśród nas – 20 osób
9.
Szkoła Młodzieżowych Animatorów Warmii i Mazur – 100 osób z pięciu
miejscowości województwa Warmińsko-mazurskiego/projekt POKL
10.
Utworzenie środowiskowego Domu Samopomocy dla 20 osób
11.
Organizacja imprez okolicznościowych – Wigilia, dzień Godności Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną, Organizacja Dnia Flagi
Liczba odbiorców działań organizacji- 2000osób
Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji-72osoby
Informacja o źródłach przychodów organizacji
1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem 1.725.235,74 zł
2. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 975.885,35zł
3. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego
79.555,82zł
4. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 7454,53zł
5. Ze źródeł publicznych ogółem; 609.146,00 zł
W tym: a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
590.146,00 zł
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 19.000,00zł
5. Ze źródeł prywatnych ogółem 53.194,00zł
W tym:
a) ze składek członkowskich 7.300,00zł
b) z darowizn od osób fizycznych 45.894,00
zł
7. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego
1.Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej poprzez wytwarzanie pamiątek lokalnych
z możliwością wprowadzania ich na rynek- „Cudze chwalicie swego nie znacie” 200,00zł
2. „Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej UL II” 200,00zł
3. „Żyję zdrowo i sportowo” 300,00zł
4. „Święto Flagi” 110,00zł
5. Warsztat Terapii Zajęciowej w Morągu 1.298,09zł
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ZARZĄD ODDZIAŁU
DZIECI W ELBLĄGU

OKRĘGOWEGO

TOWARZYSTWO

PRZYJACIÓŁ

I. STAN ORGANIZACYJNY I FINANSOWY TOWARZYSTWA
Skład Zarządu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Janusz Lichacz
Prezes
Michał Tatarek
Wiceprezes
Maria Palicka
Sekretarz
Marianna Urbańska Skarbnik
Roman Muszyński Członek
Krystyna Migacz
Członek
Barbara Krajnik
Członek
Krystyna Gruszczyńska Członek
Anna Wrońska
Członek
Tatiana Karwacka
Członek
Łukasz Dembiński Członek

2.2 Pracownicy i współpracownicy
W 2012 roku w elbląski oddział TPD zatrudniał w ramach umowy o pracę 49 osób, w tym 7
osób w biurze TPD, 37 pracowników punktów przedszkolnych, 3 pracowników
Środowiskowego Ogniska Wychowawczego i 2 pracowników Świetlicy Dworcowej.
W 2012 roku współpracowały z nami 22 osoby w ramach umów zleceń (nauczyciele,
pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, wykładowcy akademiccy, pracownicy gospodarczy,
konserwatorzy), głównie w ramach realizacji projektów i działalności Ośrodka Edukacyjno –
Szkoleniowego.
Koła TPD
Jak wynika ze sprawozdania zbiorczego i nadesłanych sprawozdań, zarejestrowanych jest
obecnie 21 Kół TPD, z czego 5 kół czasowo zawiesiło swoją działalność. Według stanu na
koniec 2012 roku w kołach TPD zrzeszonych jest 214 członków zwyczajnych i 295 członków
wspierających. Koła działające przy szkołach realizują wiele działań pomocowych,
współpracując niejednokrotnie z wieloma instytucjami na terenie swojej działalności. 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 ze składek członkowskich i darowizn na statutową działalność kół
wyniosła w 2012 roku 17.730,32 zł.
Darowizny i 1%
W 2012 roku z tytułu 1% od podatku dochodowego TPD pozyskało kwotę 17.730,32 zł, z
czego większość kwoty przeznaczona została na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji
podopiecznych TPD. Z darowizn od osób fizycznych i firm w 2012 roku uzyskano kwotę
1313,60 zł.
Poradnictwo specjalistyczne
Ważnym działaniem TPD w zakresie wspierania rodziny jest niesienie pomocy osobom
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znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, borykającym się z różnorodnymi problemami
natury psychologicznej, społecznej i materialnej. Działalność organizacji w powyższym
zakresie realizowana była w 2012 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 2012 roku ze środków Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w ramach
projektu pt. „INTEGRALNY SYSTEM POMOCY DZIECKU I RODZINIE”, na którego
realizację pozyskaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 18.155 zł. W ramach realizacji
programu udzielono 278 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. Liczba Udzielonych Porad 278.
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze
Ważnym elementem pracy wychowawczo - profilaktycznej TPD było prowadzenie
Środowiskowego Ogniska Wychowawczego. W 2012 wsparciem objęliśmy łącznie 20 dzieci
w wieku od 6 do 14 lat. Zapewniliśmy dzieciom wyspecjalizowaną opiekę pedagogiczną oraz
wsparcie materialne i żywnościowe. Pracownicy Środowiskowego Ogniska Wychowawczego
przeprowadzili szereg 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 2012 roku dzieci
skorzystały z wielu atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, m.in.: kino, basen,
lodowisko, szkoła tańca, gokarty, park linowy, 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 2012 roku
88.781,16 zł.
W celu wzbogacenia oferty programowej Ogniska pozyskano dofinansowanie w wysokości
4.914,68 zł na realizację projektu „Kolory Naszego Dzieciństwa”, w ramach którego
zrealizowano warsztaty z malarstwa i ceramiki, warsztaty artterapeutyczne oraz lekcje w
szkole tańca.
Świetlica Dworcowa
W 2012 r. TPD w Elblągu nadal prowadziło Świetlicę Dworcową w ramach zadania
zleconego przez Gminę Miasto Elbląg. Świetlica przeznaczona jest dla młodzieży uczącej się
w elbląskich szkołach średnich i wyższych, zamieszkałej poza terenem Miasta Elbląga – z
terenu ościennych gmin województwa warmińsko – mazurskiego i pomorskiego.
Z placówki korzystać mogą uczniowie w czasie pomiędzy przyjazdem do Elbląga i
rozpoczęciem zajęć szkolnych oraz po zajęciach, czekając na powrót do domu. Placówka
wyposażona jest w bibliotekę i czytelnię, komputery z możliwością korzystania z internetu, a
także sprzęt rtv. Na prowadzenie placówki otrzymaliśmy w 2012 r. dofinansowanie w
wysokości 67.989,49zł.
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Wypoczynek letni dzieci i młodzieży
W 2012 roku zorganizowane zostały dwie kolonie: turnus rehabilitacyjno –
ogólnousprawniający w Rabce-Zdroju w terminie od 13 do 28 lipca 2012 r. oraz turnus
wypoczynkowy w Krynicy-Zdroju
w terminie od 4 do 16 sierpnia 2012. Z kolonii skorzystało łącznie 57 dzieci.
Ośrodek Edukacyjno – Szkoleniowy
Nadal ważnym zadaniem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci jest prowadzenie Ośrodka
Edukacyjno - Szkoleniowego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. W ramach ośrodków
prowadzone są seminaria, warsztaty, szkolenia i kursy z zakresu nauczania, wychowania,
patologii
i profilaktyki społecznej oraz szeroko rozumianego rozwoju kompetencyjności nauczycieli i
innych osób pracujących z dziećmi
i młodzieżą. Formy doskonalenia oferowane przez ośrodki prowadzone były w postaci
wyjazdowej w placówkach zamawiających. W 2012 roku zorganizowanych zostało łącznie 14
form doskonalenia, z których skorzystało łącznie 246 osób.
Konkursy z okazji Roku Korczakowskiego
Od wielu lat ważnym elementem działalności TPD w zakresie rozwijania twórczych
zainteresowań dzieci i młodzieży jest organizacja konkursów poetyckich i plastycznych. Z
uwagi na fakt, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2012 rok Rokiem Janusza
Korczaka, zorganizowano konkurs poetycki i plastyczny zatytułowany słowami uznanego
pedagoga „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. Konkurs skierowano do uczniów
elbląskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Na konkurs wpłynęło
125 prac plastycznych i 78 wierszy. W obu konkursach w trzech kategoriach wiekowych
przyznano łącznie 18 nagród i 25 wyróżnień. Na organizację konkursów otrzymano
dofinansowanie ze środków Gminy Miasto Elbląg
w wysokości 3.779,36 zł.
Także podopieczni 11 punktów przedszkolnych TPD mogli wziąć udział w konkursie
plastycznym, zorganizowanym w ramach obchodów Roku Korczakowskiego. Poprzedził go
blok zajęć poświęconych prawom dziecka i Januszowi Korczakowi oraz projekcja kinowa
filmu animowanego Król Maciuś Pierwszy. W konkursie przyznano 20 nagród.
REALIZACJA PROJEKTÓW UNIJNYCH
Punkty przedszkolne
Od 2009 r. elbląski oddział TPD prowadzi punkty przedszkolne na terenach wiejskich
powiatu elbląskiego i braniewskiego. W 2012 roku realizowano 5 projektów w ramach
poddziałania 9.1.1 POKL – zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji
przedszkolnej:
Dzięki realizacji projektów w 2012 r. w 17 punktach przedszkolnych objęto edukacją
przedszkolną 348 dzieci.
W każdym punkcie zatrudnione były 2 osoby: nauczyciel – wychowawca oraz pomoc
nauczyciela. Dzieciom zapewniono również opiekę psychologiczną i logopedyczną,
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dożywianie oraz dowóz na zajęcia dla dzieci z okolicznych wsi. Placówki pracowały od
poniedziałku do piątku przez 5 godzin dziennie.
TPD

w Elblągu zorganizowało

konferencję,

prezentującą dokonania w zakresie

upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich. Zaproszeni prelegenci
poruszyli tematykę roli funduszy unijnych w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej, praw
dziecka do edukacji przedszkolnej oraz praktycznego wymiaru praw dziecka w edukacji
przedszkolnej. Podczas konferencji zaprezentowano publikację książkową, przygotowaną
przez elbląski oddział TPD, poruszającą problematykę upowszechniania edukacji
przedszkolnej przy wykorzystaniu środków pochodzących z UE oraz prezentującą dobre
praktyki w zakresie prowadzenia punktów przedszkolnych.
Zajęcia pozalekcyjne
We wrześniu 2012 r. TPD rozpoczęło realizację projektu „Szkolna Akademia Nauki –
poznajemy, badamy, opisujemy świat”, skierowanego do uczniów klas IV-VI Zespołu Szkół
w Płoskini
i Szkoły Podstawowej w Łęczu (dwie szkoły, które osiągnęły najniższe w województwie
warmińsko – mazurskim wyniki na sprawdzianie szóstoklasistów w 2011 r.)
Projekt zakłada realizację zajęć pozalekcyjnych dla wszystkich uczniów obecnych klas IV i V
w 4 blokach tematycznych:
Na realizację projektu pozyskano dofinansowanie w wysokości 431.833,57 zł.
ZARZĄD ODDZIAŁU POWIATOWEGO
DZIECI W DZIAŁDOWIE

TOWARZYSTWA

PRZYJACIÓŁ

Zarząd w Działdowie w 2012r. nie prowadził placówek, a jego działalność była ograniczona
ze względów finansowych, dlatego też polegała ona na promocji 1% na rzecz TPD oraz
współpracy prezesa z Oddziałem Regionalnym TPD w Olsztynie.
ZARZĄD ODDZIAŁU MIEJSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI
W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM
Skład Zarządu:
1. Wandzlewicz Kazimierz – prezes ZOM TPD
2. Arentowicz Edyta – zastępca prezesa ZOM TPD
3. Sarnowski Andrzej– 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

17

8. Wiśniewska Teresa – członek ZOM TPD
9. Rybacka Ryszarda – członek ZOM TPD
Skład Komisji Rewizyjnej:
1. Metkowska Urszula - przewodniczący
2. Stefańska Hildegarda – sekretarz
3. Jakubowska Jadwiga– członek
W minionym roku 2012, 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 34 uczestników w 4 kursach o łącznej długości około 290 km . 8 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 2012 roku kwotę 756.228,08
złotych.
W roku 2012 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 7.203,18 zł. Częściowo
otrzymano zwrot w postaci dotacji do imprez w kwocie 4.050,00 zł.
Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych
09.05.2012 roku odbyła się impreza o charakterze integracyjno - sportowym dla osób
niepełnosprawnych. Brały w niej udział 124 osoby niepełnosprawne z powiatu
nowomiejskiego. Całkowity koszt zadania wyniósł 1.503,51 zł., kwota pozyskana ze środków
PFRON za pośrednictwem Starostwa wyniosła 750,00 zł., natomiast 753,51 zł. ze środków
TPD.
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XII Wystawa Twórczości i Rzemiosła Artystycznego Osób
Niepełnosprawnych
ABILIMPIADA 2012
Abilimpiada odbyła się 06 czerwca 2012 roku w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Nowym
Mieście Lubawskim, natomiast wernisaż wystawy trwał do 08 czerwca. Wzięło w niej udział
120 osób niepełnosprawnych z powiatu nowomiejskiego. Całkowity koszt zadania wyniósł
3.680,24 zł., kwota pozyskana ze środków PFRON za pośrednictwem Starostwa wyniosła
2.100,00 zł., natomiast 1.580,24zł. ze środków TPD.
III Turniej Badmintona Osób Niepełnosprawnych
Impreza o charakterze sportowym, przeznaczona dla osób dotkniętych różnym stopniem
niepełnosprawności z powiatu nowomiejskiego. Rozgrywki odbyły się 30.10.2012 roku w
hali widowiskowo-sportowej MOSiR w Nowym Mieście Lubawskim. W imprezie brało
udział 95 osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt imprezy wyniósł 2.019,43 zł., pozyskano
ze środków Starostwa kwotę 1.200,00 zł,. natomiast 819,43 zł ze środków TPD.
W minionym roku TPD w Nowym Mieście Lubawskim pozyskało wielu sponsorów, którzy
przekazali na działalność TPD łączną kwotę 12.955,20 zł. jako darowiznę. W tym otrzymano
darowiznę w wysokości 8.204,20 zł na zakup rowerów rehabilitacyjnych. Całkowity koszt
rowerów wyniósł 9.100,00 zł.
Na konto ZOM TPD w Nowym Mieście Lubawskim w 2012 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 5.561,70 zł., z przeznaczeniem na działalność statutową
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Koszty obce, jak opłaty i prowizje bankowe wyniosły 374,93 złotych. Na konto TPD Olsztyn
przekazano 243,75 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 oraz aukcji. Środki pozyskane ze sprzedaży wykonanych prac wyniosły w
2012 roku 9.697,60 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 na wycieczkę w Beskidy – 20.750,00 zł. i wycieczkę do Władysławowa – 6.024,00
zł oraz spektakl teatralny 324,00 zł.
Otrzymano dary rzeczowe – artykuły spożywcze z Banku Żywności o wartości 3.240,47 zł.
Dary zużyto w 2012 na kwotę 1.287,41 zł. oraz na kwotę 960,28 zł za rok 2011. Pozostały
dary na kwotę 992,78 zł.

ZARZĄD ODDZIAŁU MIEJSKIEGO TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI
W KĘTRZYNIE
Skład Zarządu:
1. Bożena Mickiewicz - prezes
2. Janusz Kurowski - wiceprezes
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3. Małgorzata Krzyżanowska – sekretarz
4. Elżbieta Podmostko-Janulin – skarbnik
5. Halina Ulińska - członek zarządu
6. Danuta Wojciechowska – członek zarządu
7. Beata Tryka - członek zarządu
8. Ewa Głusiec - członek zarządu
9. Tomasz Komorowski – członek zarządu
Skład Komisji Rewizyjnej:
1. Ewa Siergiej –Markowska – przewodnicząca
2. Celina Wolska – wiceprzewodnicząca
3. Marzena Pniewska- Hałuszka - członek komisji
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 roku 2012 odbyły się 3 zebrania Zarządu (protokółowane) ,oraz 3 spotkania nieformalne
w ramach organizowanych imprez. W danym roku podjęto zadania i uchwały w
następujących sprawach: zatwierdzenie bilansu rocznego sprawozdań finansowych za 2011r,
oraz sprawozdania merytorycznego Oddziału i Koła: zatwierdzenie wydatków poniesionych
w zw. z organizowanymi dla 30 dzieci ŚOW „pół-zimowiska” ,styczeń-luty 2012r; 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; o przystąpieniu po raz drugi do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej na pozyskanie środków w celu doposażenia świetlicy (wykładzina
podłogowa, nowe komputery itp.); zatwierdzenie wydatku (550 zł) w związku z naprawą
komputera w biurze TPD,i ŚOW; zaplanowanie imprez dla dzieci : 16 urodziny świetlicy,
dzień matki i ojca, dnia dziecka; udział w imprezie integracyjnej dla organizacji
pozarządowych w dniu 18 maja 2012r w Korszach; zatwierdzenie zakupu (380 zł) nowej
drukarki dla potrzeb biura TPD; pomocy rzeczowej dla dzieci które idą po raz pierwszy do
szkoły, zakup książek, pomocy szkolnych ,itp.; złożenie wniosku do Sądu Gospodarczego w
Olsztynie w sprawie przyznania naszemu Oddziałowi status pożytku publicznego. Wymagany
okres dwuletniej działalności upłynie w dniu 14.09.2012
W dniu 18-10-2012r uzyskaliśmy upragniony status organizacji pożytku publicznego i od
roku 2013 możemy już zbierać 1% bezpośrednio na konto Zarządu TPD.
Podstawową działalnością Zarządu jest prowadzone od 16 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 –zlecenie
socjoterapeuta.
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Działalność finansowa:
Środki finansowe zgromadzone na naszych kontach w dniu 1.01.2012r wynosiły 65441,19zł.
Na tę kwotę składają się wpływy z 1 %PDOF, wpłaty nawiązek sądowych, oraz darowizny.
Utrzymanie takiej świetlicy jest dość kosztowne (rocznie około 70 -80tyś. zł).W tym celu
uzyskujemy dotacje z Gminy Miejskiej w Kętrzynie. W roku 2012 uzyskaliśmy 2 dotacje. W
kwocie 42.000 zł na działalność Środowiskowego Ogniska Środowiskowego ” Nasz Azyl”
połączonego z zajęciami socjoterapeutycznymi na okres od 1.03.2012 do 31.12.2012r, oraz na
Wypoczynek Letni 8.019zł. Ponadto organizowane są dla 30 dzieci zajęcia w ferie zimowe
ze środków 1% PDOF.
Wypoczynek Letni dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych połączonego z
profilaktyką pod nazwą „Wakacje z przygodą” prowadzony był w okresie o 1.08.2012 do
31.08.2012 i zakończył się pełnym sukcesem. 25 dzieci w wieku od 6 do 17 lat uczęszczało
do świetlicy ,otrzymywały 3 posiłki w tym obiad, przy słonecznej pogodzie korzystały z
basenu miejskiego ,a w dni deszczowe z kina. Ponadto brały udział w wycieczce autokarowej
do Olsztynka (Huta Szkła Artystycznego, Skansen oraz Aquapark w Pluskach).Dotacja
została już rozliczona.
Na dzień 31 grudnia 2012r stan naszych kont wynosi łącznie: 42.908,67 zł. Z tej sumy
przekażemy w styczniu kwotę 33.130,00zł dla Koła Pomocy Dzieciom o Niepełnej
Sprawności Ruchowej jak należność z 1 % PDOF za rok 2011 i zaległe z 2008r
Nie uzyskaliśmy dotacji z MP I PS na doposażenie świetlicy.
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 pozyskiwaniu przez naszych członków od firm i osób
indywidualnych odzieży, obuwia, środków czystości itp. Odbyły się też cztery imprezy
wewnętrzne dla dzieci, takie jak urodziny świetlicy, dzień matki i ojca, dzień dziecka,
spotkanie opłatkowe.
Koło Pomocy Dzieciom o Niepełnej Sprawności Ruchowej :
skład Zarządu: Przewodniczaca Danuta Wojciechowska
Zastępca -Ewa Siwek
Sekretarz – Ewa Markowska – Siergiej
Skarbnik – Regina Dulęba
Komisji Rewizyjnej:Przewodnicząca Beata Dydzińska
Sekretarz Sabina Jakubiec
Członek Elżbieta Komorowska
koło skupia 34 członków zwyczajnych oraz 2 spierających.
W sierpniu 2012 Koło zorganizowało dla 26 dzieci z 30 opiekunami Turnus Rehabilitacyjny
w Łebie –koszt samego turnusu wyniósł 82.600,00zł, plus na dowóz dzieci tam i z powrotem
6.113,60 zł ,na opłatę klimatyczną i imprezy towarzyszące jak zwiedzanie muzeum ,
zwiedzanie Słowińskiego Parku Narodowego itp. wycieczki wydaliśmy 3.134,52 zł. Na ten
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cel otrzymaliśmy dwie dotacje: pierwsza w kwocie 32.000,00 zł z Gminy Miejskiej w
Kętrzynie, druga w kwocie 35.508,00 zł PFRONu za pośrednictwem PCPR w Kętrzynie.
Pozostało kwotę pokryliśmy z 1% PODF (35.000 zł) i wpłat darczyńców indywidualnych.
Koło również w ciągu całego roku pomaga finansowo rodzicom na dowóz dzieci do lekarzy
specjalistów, na rehabilitację., na wykup leków i sprzętu rehabilitacyjnego. Wszystkie
wydatki są zgodne z uchwałami Zarządu Koła, które są podejmowane na spotkaniach Zarządu
i członków TPD.. Zorganizowaliśmy również spotkanie opłatkowe i noworoczne dla dzieci z
opiekunami.
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.
ZARZĄD ODDZIAŁU MIEJSKO-GMINNEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ
DZIECI W IŁAWIE
Skład Zarządu:
1. Krystyna Rychlik
- prezes
2. Daniela Orzechowska
-wiceprezes
3. Anna Roguszczak
-wiceprezes
4. Gabriela Maciejewska-Nogal - sekretarz
5. Bożena Michalska-Suchocka skarbnik
6. Wioletta Róg
- członek
7. Dorota Marciniak
-członek
Oddział liczył w roku 2012 – 33 osoby.
Zarząd Miejsko-Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w roku 2012
podjął
następujące Uchwały: Uchwała nr 1/2012 z dnia 12 stycznia 2012 roku dotycząca skreślenia z
listy członków Zarządu Dawida Huleckiego na jego prośbę; Uchwała nr 2/2012 z dnia 12
stycznia 2012 roku dotycząca zmiany danych osobowych członków Zarządu Stowarzyszenia
w Krajowym Rejestrze Sądowym z powodu rezygnacji Dawida Huleckiego oraz zmiany
nazwiska Anny Roguszczak na Anna Standarska; Uchwała nr 3/2012 z dnia 12 stycznia 2012
roku dotycząca składania podpisów na dokumentach bankowych; Uchwałę nr 4 / 2012 w
sprawie zawieszenia Uchwały Nr 1 / 2011 rok; Uchwałę Nr 5 / 2012 w sprawie zmian
personalnych w składzie Zarządu w związku ze śmiercią Sekretarza Zarządu Gabrieli
Maciejewskiej – Nogal
Zarząd Miejsko-Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie w roku 2012
realizował, tak jak w latach poprzednich - zadania statutowe Towarzystwa poprzez
następujące działania:
a) stałe udostępnianie konta w Banku Millennium na zbieranie środków na leczenie i
rehabilitację dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych na prośbę zainteresowanych
rodziców,
b) łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci, a które znalazły się w trudnej
sytuacji materialnej z powodu przewlekłej choroby dziecka lub niepełnosprawności dziecka.
c) udzielił pomocy finansowej w/w rodzinom dokonując zakupu leków, odzieży,
podręczników, itp. lub refundując: Leki-9985,22; Dojazdy do lekarzy-742,47; Wizyty
lekarskie-1120,00; Rehabilitacja-5380,00; Badania lekarskie-361,00; Imprezy dla dzieci22

1859,03; Internet -570,9; Uczeń Gimnazjum Samorządowego Nr 1; Transport-200,00;
Partnerstwo-1900,00; Sprzęt rehabilitacyjny-2555,99; Gaz do butli-60,00; Rodzina znalazła
się w trudnej sytuacji mater; Laptop-959,60 Dla niepełnosprawnego ucznia szkoły średniej;
Podręczniki-100,70; Rękawice sterylne-214,00; Obuwie profilaktyczne-87,00. Ogółem:
29095,97
W dniach Zarząd Miejsko-Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie był
organizatorem zbiórki żywności na terenie Iławy w dniach 7,8,9 grudzień 2012 rok – z
inicjatywy Banku Żywności w Olsztynie. Wolontariusze – uczniowie z iławskich szkół
gimnazjalnych i średnich, harcerze oraz włączyli się również słuchacze Uniwersytetu III
Wieku w Iławie - zebrali 1911 kg. żywności w Iławskich sklepach, a były to Sklepy
Biedronki przy ulicy Smolki, Wyszyńskiego , Ostródzkiej oraz Lidl. Zebrana żywność
została składowana w pomieszczeniach należących do Gimnazjum Samorządowego Nr 1 w
Iławie. Przy segregacji zebranej żywności pracowali harcerze oraz wolontariusze – osadzeni
w iławskim Zakładzie Karnym – Mariusz, Ariel i Łukasz. Żywność została przekazana – 133
rodzinom, w tym 333 dzieciom - w formie paczek żywnościowych dzieciom z rodzin
potrzebujących, biednych, wielodzietnych oraz matkom samotnie wychowującym swoje
dzieci a także rodzinom, w których jest chore przewlekle dziecko. Przekazywanie w/w paczek
odbywało się za pośrednictwem pedagogów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Iławie,
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Iławie oraz po konsultacjach z pracownikami MOPS-u
i PCPR-u w Iławie.
Członkowie Zarządu przeprowadzili zbiórki pieniędzy do zaplombowanych puszek w czasie:
otwarcia toru motorocrossowego na OSIEDLU Lubawskim w dniu 16 czerwca 2012 roku
zebrano 638,23 zł.; spotkań z Mikołajem w Galerii Jeziorak w dniu 15 grudnia 2012 roku
zebrano 601,76 zł;
Członkowie Zarządu pośredniczyli też w przekazywaniu potrzebującym rodzinom odzieży,
sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu AGD, mebli oraz zabawek; Pozyskiwaliśmy i
gromadziliśmy fundusze na działalność statutową Towarzystwa poprzez: składki
członkowskie – 495,00 zł; zbiórki celowe- 1385,75 zł; darowizny – 12630 zł; darowizny z
odpisu 1% od podatku – 10 257,66 zł.
Koszty administracyjne – prowadzenia biura Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci wyniosły 6990,72 zł.
Zarząd Miejsko-Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie współpracował w roku
2012
z następującymi samorządami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami,
placówkami oraz środkami masowego przekazu: Burmistrzem Miasta Iława – Panem
Włodzimierzem Ptasznikiem, który udziela pozwolenia na zbiórki publiczne na terenie
miasta; Urzędem Miasta Iława – który udostępnił bezpłatnie pomieszczenia na działalność
naszego Stowarzyszenia w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy
Rodzinie oraz umożliwił dostęp do internetu, telefonu, faksu; Starostwem Powiatowym –
które włączyło nas w aktywnie działające Stowarzyszenia Powiatu Iławskiego. Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci w Iławie jest członkiem Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu
Iławskiego. Przedstawiciel Towarzystwa
uczestniczy w posiedzeniach Komisji
rozpatrujących wnioski Stowarzyszeń o dotację oraz członkowie Towarzystwa są zapraszani
przez Starostę na Powiatowe Spotkanie Noworoczne
Samorządów Powiatowych i
Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego; Ośrodkiem Psychoedukacji, Profilaktyki
Uzależnień i Pomocy Rodzinie – kierujemy zainteresowanych rodziców do prawnika,
psychologa, terapeuty; , 26 maja 2012 roku uczestniczyliśmy w Pikniku Osiedlowym, który
został uatrakcyjniony
poprzez „żywą lekcję
historii”, którą sponsorowaliśmy a
przeprowadzoną przez członka Stowarzyszenia „Kerin”, tj. Bractwa Rycerskiego; Centrum
Wolontariatu – wolontariusze pracują w iławskich sklepach w czasie zbiórek żywności, jej
segregowaniu i podziale; Związkiem Harcerstwa Polskiego – harcerze są wolontariuszami w
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czasie zbiórek żywności w iławskich sklepach; Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w
Iławie oraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Społecznej w Iławie – pomoc w
zwiezieniu
żywności z iławskich sklepów w czasie trwania zbiórek żywności,
współorganizujemy Dni Rodziny, Dzień Dziecka; Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w
Iławie – podpisano porozumienie pomiędzy Dyrektorem PCPR Panią Elżbietą Kuczmarską a
Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie Panią Krystyną Rychlik o przystąpieniu
do współpracy przy zorganizowaniu i przeprowadzeniu zbiórek żywności; Międzyszkolnym
Ośrodkiem Sportów Wodnych i Stowarzyszeniem Sportów Wodnych w Iławie –
zapewniliśmy słodycze i napoje 200 uczniom szkół podstawowych z całej Polski a
jednocześnie uczestnikom Regat Pomarańczowych im. Mariana Skubija. Regaty odbywały się
na akwenie Dużego Jezioraka w Siemianach; Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie –
została podpisana Deklaracja uczestnictwa; w projekcie: COP-y Warmii i Mazur. Sieć
Centrów Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego” i członkowie
Zarządu Miejsko-Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie uczestniczyli w
spotkaniach, szkoleniach i konferencjach dotyczących pracy w organizacjach oraz współpracy
z organizacjami pozarządowymi; Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym, w którym działa
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom z Upośledzeniem Umysłowym „Jesteśmy” i
któremu, m. in. - przekazujemy żywność zebraną w iławskich sklepach oraz odzież czy
sprzęt AGD; Iławskim Centrum Kultury – bezpłatne korzystanie z sali na przeprowadzanie
akcji charytatywnych, pomoc w przygotowaniu plakatów informujących o zbiórkach
charytatywnych. Członkowie Towarzystwa włączają się w działania Iławskiego Centrum
Kultury prowadzone na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w postaci liczenia
zebranych do puszek pieniędzy przez wolontariuszy; Samorządową Szkołą Podstawową Nr 2
w Iławie – już od 2003 roku – przed każdymi Świętami Bożego Narodzenia pojawia się w
siedzibie Towarzystwa grupa uczniów z tejże Szkoły wraz z opiekunami i przynosi paczkę, w
której jest żywność, łakocie, odzież, zabawki, książeczki, przybory szkolne, itp.; Gimnazjum
Samorządowym Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Iławie – uczniowie są wolontariuszami
w czasie zbiorek żywności; Zespołem Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum Publicznym w
Iławie – pomoc w organizacji turnieju halowej piłki nożnej „Euro Wyprawka 2012” w
kategorii szkół gimnazjalnych w dniu 16 kwietnia 2012 roku; Biblioteką Miejską w Iławie –
uczestniczyliśmy w podsumowaniu konkursu plastycznego „Moja mama zawsze cierpliwa,
oddana, troskliwa, zawsze śpiesząca z pomocą” 25 maja 2012 roku, a zorganizowanym przez
nauczycieli Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ilawie.TPD przygotowało dla
uczestników nagrody w postaci przyborów szkolnych – kredek, długopisów, piórników,
mazaków, farb, itp.; Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w
Iławie - „Wsparcie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego
funkcjonowania” realizowanym w okresie 18.07.2011 r. – 31.12.2012 r. finansowany ze
środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Grupą docelową w projekcie są osoby od 3 roku
życia do 24 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności i 18 dzieci od
pierwszych
tygodni
życia
do
3
roku
życia;
Kuratorami sądowymi, którzy w razie potrzeby służą informacjami o sytuacjach dzieci i ich
rodzin; Stowarzyszeniem „Amazonki”, którego członkinie indywidualnie przekazują
dziecięce ubranka, łóżeczka, wózki na
rzecz potrzebujących rodzin; Pedagogami,
nauczycielami z iławskich gimnazjów oraz szkół podstawowych, przekazując żywność dla
potrzebujących rodzin; Stowarzyszeniem im. Zbigniewa Noconia „Pomocni Ludziom
Rucewo” – ośrodkiem dla bezdomnych, w którym znajdują się też matki z dziećmi. Obecnie
mieszka w nim
matek z dziećmi od roku do 10 lat; Iławskimi mediami - Dziennikarze
iławskich mediów – tygodników i radia towarzyszyli członkom Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci w Iławie w czasie realizacji zadań statutowych:
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a) zamieszczali na łamach swoich tygodników i rozgłośni radiowych relacje z tychże
działań, przedstawiali sylwetki dzieci chorych i potrzebujących,
b) publikowali apele z prośbą o pomoc w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu
chorego dziecka, osoby niepełnosprawnej,
c) zamieszczali informacje odnośnie przekazywania 1% odpisu od podatku na
działalność statutową
czy na rzecz chorego dziecka oraz o przekazywaniu darowizn – podając numer konta
TPD Iława w Banku Millennium.
Bardzo dobra współpraca z mediami powoduje, że rodziny, które szukały pomocy w
mediach, były niejednokrotnie przez nie kierowane do naszego Towarzystwa celem zajęcia
się problemem i pomocą takiej rodzinie.
Wszystkie artykuły i informacje, - które ukazały się w prasie lokalnej czy na falach
radiowych a dotyczyły działań Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie pozytywnie kształtują
wizerunek Stowarzyszenia oraz jego członków - znalazły swoje miejsce w Kronikach
naszego Oddziału.
Realizacja planu działań na rok 2012 przebiegała zgodnie z planem.
Od dnia 28 września 2012 roku jesteśmy jako Oddział Miejsko-Gminny
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie organizacją posiadającą status Organizacji Pożytku
Publicznego.
ZARZĄD ODDZIAŁU MIEJSKO-GMINNEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ
DZIECI W OLECKU
Skład Zarządu:
Anna Mackiewicz – Prezes
Danuta Mularczyk – Wice Prezes
Edyta Chodukiewicz – Sekretarz
Magdalena Dowejko – Skarbnik
Elżbieta Zielińska – Członek
Karolina Domel – Członek
Skład Komisji Rewizyjnej:
1.
Jolanta Puczyłowska – Przewodnicząca
2.
Wiesława Stankonowicz – Zastępca Przewodniczącego
3.
Magda Szlaszyńska – Sekretarz
4.
Martyna Łowczyńska – Członek
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Członkowie TPD: zwyczajni – 37; wspierający – 5
Zarząd Miejsko – Gminny TPD w Olecku w 2012 roku spotkał się na
posiedzeniach czterokrotnie, w których zostały sporządzone protokoły. Omawiano sprawy
dotyczące potrzeb i organizacji pracy towarzystwa oraz zdobywania funduszy na dalszą
działalność.
W roku 2012 podjęto 18 uchwał dotyczących zatrudnienia, premiowania pracowników oraz
miesięcznego ryczałtu na obsługę Środowiskowego Ogniska Wychowawczego „Puchatek”,
organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci. Podjęto uchwałę o uzyskaniu
osobowości
prawnej.
Komisja Rewizyjna spotkała się dwukrotnie, zapoznała się z sytuacją finansową i
skontrolowała prawidłowość działania ogniska z czego zostały sporządzone protokoły.
Współpracujemy z:
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1.
Urzędem Miasta Olecko, który w większej części sponsoruje Środowiskowe Ognisko
Wychowawcze „Puchatek”
2.
MOPS-em – pomoc w naborze dzieci do ogniska i dopłata do wyżywienia dzieci w
czasie półkolonii, Półzimowiska i obozów wyjazdowych letnich i zimowych.
3.
PCPR-em – nabór do ogniska
4.
Fundacja „Otwarte Drzwi” – wspomaga w wyżywieniu dzieci
5.
Fundacja „Niewidzialna Ręka” Monety – organizacja wspólnych wyjazdów i
rozgrywek sportowych
6.
Fundacja „Ziemi Oleckiej” – prezes i skarbnik uczestniczy w szkoleniu członków
organizacji pozarządowych przewidzianych do wsparcia bezpośredniego w ramach projektu
„Dobra współpraca w powiecie Oleckim to standard”. W ramach projektu otrzymaliśmy
sprzęt komputerowy, jako wsparcie techniczne we wdrożeniu standardów w organizacji:
Komputer przenośny HP PAVILION, urządzenie wielofunkcyjne BROTHER MFCJ6510DW.
7.
Nadleśnictwo Olecko – które sponsorowało paczki od Mikołaja dzieciom
8.
Piekarnia „Bagietka” – która sponsoruje chleb
9.
OSM Olecko – która sponsoruje nabiał
Zarząd Miejsko – Gminny TPD 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 27-ro
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Wychowankowie mieli zapewnione dożywianie w formie
podwieczorku oraz pomoc w nauce, wyjazdy edukacyjne, zajęcia sportowe, wyjazdy na
basen. Podczas pracy w zespole mieli możliwość rozwoju zainteresowań oraz skorzystanie z
właściwie zorganizowanego czasu wolnego. Uczyli się odwagi w wyrażaniu swoich uczuć i
myśli, zrozumienia dla innych, tolerancji, uczestniczyli w czynnościach samoobsługowych
(przygotowanie posiłku oraz utrzymanie czystości w pomieszczeniach świetlicy) i
samorządowych (Rada Ogniska).
Tradycyjnie na początku roku szkolnego 2012 – 2013 odbyło się pasowanie na
„Puchatkowicza”. W uroczystościach uczestniczyli rodzice i zaproszeni goście (Zarząd TPD,
delegacja z MOPSU, sponsorzy). Organizowaliśmy uroczystości takie jak Dzień Babci i
Dziadka, Walentynki, Śniadanie Wielkanocne, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka,
Andrzejki, Mikołajki, Wigilia Bożego Narodzenia.
Zorganizowany został wypoczynek w trakcie ferii zimowych:
1.
Półzimowisko dla 27 osób
2.
Obóz wyjazdowy Szklarska Poręba – 12 osób
W okresie letnim:
1.
Półkolonie dla 45 osób
2.
Obóz wyjazdowy Sobieszewo – 42 osoby
3.
Obóz wyjazdowy Wisła – 25 osób
Większość środków na wypoczynek zostało pozyskane od Burmistrza Olecka, Kuratorium
Oświaty w Olsztynie i MOPS Olecko.
Wciągu roku odbyły się wycieczki do Ełku (sala zabaw „Tęcza”), Suwałk(Aquapark),
Giżycka (rejs statkiem) i czterokrotne wyjście na basen do Coloseum w Olecku.
TPD w Olecku prowadzi również działalność charytatywną w formie zbiórki i rozdawania
odzieży dla dzieci uczestniczących do Środowiskowego Ogniska Wychowawczego
„Puchatek” i ich rodzeństwa.
Osoby uczestniczące do ogniska wywodzą się z rodzin o różnorodnych dysfunkcjach co
pociąga za sobą trudności wychowawcze. W związku z tym został przeprowadzony program
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profilaktyki uzależnień jak również współpracowano z rodzicami oraz z wychowawcami klas
i pedagogiem szkolnym. Przeprowadzone były spotkania z rodzicami na terenie ogniska oraz
odwiedziny w domach rodzinnych. Rodzice uczestniczyli w imprezach okolicznościowych
organizowanych w świetlicy jak również w wycieczkach.
ZARZAD ODDZIAŁU MIEJSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI
W EŁKU
Skład Zarządu:
1. Halina Cichowicz - Prezes
2. Danuta Turek
- Wiceprezes
3. Jolanta Szymańska - Wiceprezes
4. Grażyna Grunt-Mejer - Skarbnik
5. Barbara Laskowska - Sekretarz
6. Jan Olejnik - Członek Zarządu
Skład Komisji Rewizyjnej:
1. Władysław Eberhardt - Przewodniczący Kom. Rewizyjnej
2. Beata Florczyk
- Członek Komisji
3. Agnieszka Otrębska - Członek Komisji
Działalność Oddziału Miejskiego TPD wspiera:15 członków zwyczajnych, 5 wspierających
oraz wolontariusze tj. pedagodzy ze szkół podstawowych oraz gimnazjów oraz młodzież
(studenci).
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 poprzez członkowstwo w Radzie Organizacji Pozarządowych Powiatu i
Miasta Ełk.
Korzystamy ze szkoleń i konferencji i porad organizowanych na rzecz organizacji
pozarządowych przez samorządy lokalne miasta i powiatu, Biuro Organizacji Pozarządowych
i Ełckie Centrum Organizacji Pozarządowych, Centrum Inicjatyw Społecznych.
Ściśle współpracujemy z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Ełku d/s Profilaktyki
Uzależnień i Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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:
a/ świetlic środowiskowych,
b/ świetlicy socjoterapeutycznej.
2. Kontynuacja działań w świetlicach środowiskowych:
a/ działania opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne,
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 terapeutyczne w świetlicach mające na celu profilaktykę uzależnień od alkoholu
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i środków odurzających (realizacja projektów z profilaktyki),
b/ współpraca z instytucjami zajmującymi się pracą z osobami uzależnionymi (poradnie).
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 potrzebującym i zainteresowanym, gdzie można szukać pomocy
oraz pomoc w tych działaniach,
c/ współpraca w tym temacie z dzielnicowym KPP, szkołą.
5. Kontynuacja pomocy dziecku i rodzinie:
a/ dożywianie wychowanków w świetlicach środowiskowych,
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/ zakończenie działań mających na celu pozyskanie przez Oddział Miejski w Ełku
osobowości prawnej, (pozyskano ją dnia 10.01.2013r.);
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.
Działalność opiekuńczo-wychowawcza:
W roku 2012 działały 3 stałe całoroczne placówki opiekuńczo-wychowawcze:
2 świetlice środowiskowe dla 80 dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, rodzin niewydolnych
wychowawczo, dysfunkcyjnych; świetlica socjoterapeutyczna dla 15 dla dzieci i młodzieży z
problemami uzależnień i problemami natury psychofizycznej.
Cele realizowane w oparciu placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego
tj. świetlice środowiskowe i świetlicę socjoterapeutyczną:
- stwarzanie podopiecznym możliwości do rozwijania zdolności i zainteresowań,
- praca z rodzinami podopiecznych, angażowanie rodziców w pracę świetlicy,
- dożywianie wychowanków,
- nauka konstruktywnych sposobów spędzania czasu wolnego,
- 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 – półkolonie na bazie świetlic.
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Zajęcia z dziećmi i młodzieżą w świetlicach środowiskowych prowadziło dwóch
wychowawców - pedagogów zatrudnionych na umowę zlecenie, pedagodzy wolontariusze
ze szkół podstawowych i gimnazjów w Ełku oraz studenci Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Ełku Wydziału Pedagogiki, odbywający praktyki.
W świetlicy socjoterapeutycznej zajęcia prowadziła zatrudniona przez Urząd Miasta w Ełku
psychoterapeutka i pedagog.
Świetlice funkcjonowały codziennie w godzinach 12.oo – 18.oo, w czasie ferii zimowych
i letnich w godz. 10.oo – 16.oo.
Podczas różnorodnych zajęć, które odbywały się każdego dnia: plastycznych,
technicznych, muzycznych, tanecznych, teatralnych, sportowych, gier i zabaw edukacyjnych,
dzieci miały możliwość poznawania i rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień :
rysowanie, malowanie na szkle, haftowanie, robienie biżuterii, recytacje, zajęcia z
dziennikarstwa, redagowanie pisma świetlicowego, warsztaty fotograficzne (zakupione
zostały do świetlic dwa aparaty fotograficzne).
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
zaprezentowaliśmy swoje stoisko.
W świetlicy dzieci miały czas na odrobienie lekcji i wyrównanie zaległości w nauce.
Pomagali im w tym wychowawcy, praktykanci z uczelni wyższej oraz nauczyciele fizyki,
biologii, chemii, języka angielskiego 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 wspólne dobro.
Dzieci i młodzież redagują pismo świetlicowe pt." Świetlik" , jest ono wydawane kwartalnie
i opisuje najważniejsze wydarzenia z życia świetlicy i wychowanków – w roku 2012
opracowanych zostało 5 numerów pisma.

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 młodzieży.
Projekt miał tytuł „Na początku wszystko jest trudne - realizacja programu edukacyjnowychowawczego i pomocy psychoterapeutycznej dzieciom i młodzieży w świetlicach
środowiskowych TPD w Ełku.”
Był on współfinansowany przez Urząd Miasta Ełku, Starostwo Powiatowe w Ełku
oraz Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie.
Zajęcia prowadziła zatrudniona przez Urząd Miasta w Ełku psychoterapeutka oraz
wychowawcy.
W stałych zajęciach w dwóch świetlicach uczestniczyło 62 dzieci i młodzieży.
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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.
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
W okresie ferii zimowych 2012 roku zorganizowaliśmy dla 40 dzieci półkolonie na bazie
dwóch świetlic. Dzieci korzystały z zajęć na miejscu w świetlicach oraz ciekawych imprez
wyjazdowych.
Wypoczynek zimowy dzieci dofinansował Urząd Miasta Ełku.
Podczas wakacji w sierpniu 2012 r. w dwóch świetlicach środowiskowych
zorganizowaliśmy półkolonie letnie dla 40 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 .
Inne działania , wspieranie rodziny
Na początku roku szkolnego zorganizowaliśmy zbiórkę podręczników i przyborów
szkolnych, które przekazane zostały potrzebującym dzieciom ze świetlic.
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 2012 zrealizowaliśmy ogółem 5 projektów dla dzieci i młodzieży dofinansowanych
przez Urząd Miasta Ełku, Starostwo Powiatowe w Ełku oraz Warmińsko-Mazurski Urząd
Wojewódzki w Olsztynie.

KOŁO POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ
PRZYJACIÓŁ DZIECI W SZCZYTNIE

TROSKI

TOWARZYSTWA

W roku 2012 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.
W ciągu całego roku odbyły się 4 spotkania Koła i 2 zebrania Zarządu. Podczas zebrań
Zarządu omawiane były bieżące sprawy: organizacja imprez integracyjnych, możliwości
pomocy rodzicom mającym trudności, udzielanie rad i wskazówek.
Przewodnicząca Koła, pani Lucyna Częścik jest członkiem Rady Organizacji Pozarządowych
Powiatu Szczycieńskiego.
Koło współpracuje z różnymi instytucjami państwowymi jak PCPR w Szczytnie, jak również
z Centrum Rehabilitacyjno – Edukacyjnym im. Jana Pawła II i Stowarzyszeniem „Promyk”.
Spotkania Koła, to przede wszystkim spotkania integracyjne i imprezy kulturalne.
Najważniejsze zagadnienia na tych spotkaniach to:
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udzielanie rad i pomocy w wykonywaniu zadań opiekuńczo – wychowawczych i
rehabilitacyjnych;
dążenie do poprawy jakości życia „sprawnych inaczej” w środowisku ich zdrowych
rówieśników;
dzielenie się własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi pomocy i opieki osób
niepełnosprawnych;
wspomaganie rodzin i udzielanie wskazówek w załatwianiu wielu spraw dotyczących osób
niepełnosprawnych; bezpośredni kontakt, rozmowy i dyskusje dzieci i młodzieży specjalnej
troski;
wspieranie rodziców mających dzieci niepełnosprawne.
Działalność naszą opieramy przede wszystkim na składkach członkowskich i darowiznach.
Członkowie Zarządu pracują społecznie na rzecz Koła.
Zgodnie z planem Koło zrealizowało zaplanowane działania.

KOŁO DZIECI CHORYCH NA CUKRZYCĘ TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ
DZIECI W OLSZTYNIE
Skład Zarządu:
1. Przewodnicząca – Jolanta Lewandowska
2. Wiceprzewodnicząca – Dorota Oczkowska
3. Sekretarz – Katarzyna Aszkiełowicz
4. Skarbnik – Beata Bogusz
5. Członek – Mirosław Brzeziński
Skład Komisji Rewizyjnej:
1. Zbigniew Mroczek
2. Sylwia Kuczyńska
3. Alicja Rymszewicz
W 2012 roku odbyły się 3 zebrania członków Koła ,natomiast Zarząd Koła spotkał się
wielokrotnie ,gdy tylko zaistniała taka potrzeba. Zorganizowano następujące imprezy: 2-3
czerwiec 2012r. Dzień Dziecka w ośrodku wypoczynkowym Energopol w Pasymiu. Firmy
farmaceutyczne przygotowały dla nas szkolenia na temat nowych gleukometrów, skutków źle
wyrównanej cukrzycy, oraz nowych trendów w leczeniu cukrzycy. Dzieci i młodzież jak co
roku otrzymały upominki.
25-27 sierpnia 2012 wycieczka wakacyjna na Litwę . Zwiedziliśmy Wilno, Kowno i Troki.
22-23 września 2012 targi Diabetica Expo. Przy okazji Targów diabetologicznych Zarząd
zorganizował wycieczkę do Torunia, Ciechocinka, Jura Park w Solcu Kujawskim.
10 grudnia 2012 odbyły się Mikołajki. Wszyscy obecni w świątecznej atmosferze mile
spędzili czas.
Rozpatrujemy również sprawy naszych członków, edukator diabetologiczny naszego
Koła. p.Aneta Chmielewska odbyła 2 wyjazdowe szkolenia dla nauczycieli w szkołac , w
których uczą się dzieci z cukrzycą. Dla jednego z naszych członków Zarząd Koła zakupił
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pompę insulinową, za pomocą której można przeprowadzić ciągle monitorowanie glikemii.
W miesiącu grudniu z funkcji sekretarza zarządu zrezygnował p. Jan Hernat, a z Komisji
Rewizyjnej p.Konatowski. Na

miejsce

p. Jana Hernata została wybrana p. Katarzyna

Aszkiełowicz. Do Komisji Rewizyjnej na miejsce p. Aszkiełowicz została wybrana p.Alicja
Rymszewicz, p.Konatowskiego zastąpił p.Zbigniew Mroczek.
KOŁO RODZICÓW DZIECI SPECJALNEJ TROSKI
PRZYJACIÓŁ DZIECI W MRĄGOWIE
I. Stan organizacyjny
Zarząd Koła:
1. Krystyna Kabat – Przewodnicząca Zarządu
2. Maria Teresa Golec – Skarbnik
3. Hanna Ruszczyk – sekretarz

TOWARZYSTWA

Skład Komisji Rewizyjnej:
1. Bożena Serowik -przewodnicząca
2. Bożena Kosek – członek
3. Elzbieta Bordon członek
Koło Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Mrągowie zrzesza obecnie 21 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. W roku 2012 w naszym Kole nastąpiło kilka
zmian w składzie Zarządu i Kole. Zostały usunięte dwie osoby z pośród pięciu z Zarządu,
które swoim postępowaniem prowadziły działalność wbrew Statutowi Stowarzyszenia.
Zmiany bardzo pozytywnie wpłynęły na działalność Koła, które obecnie pracuje w
zmniejszonym trzy osobowym składzie, jeszcze w miesiącu marcu przewidujemy
powiększenie składu Zarządu zgodnie z obowiązującą procedurą i Statutem. Rozliczając
rok 2012 wymaniamy istotne informacje o prowadzonych przez Koło Warsztatach:
1.Liczba uczestników, stopień i rodzaj niepełnosprawności uczestników WTZ,
Wg stanu w dn.31 grudnia 2012 r: liczba uczestników– 20; kobiet– 15, mężczyzn –
5; młodzież (przed ukończeniem 24 r.ż.) – 4
Rodzaj niepełnosprawności
Liczba osób
Zaburzenia psychiczne
6
Upośledzenie umysłowe
11
Choroby neurologiczne
1
Upośledzenie narządu ruchu 5
Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu 1
Epilepsja
2
U dziewięciu uczestników występują niepełnosprawności sprzężone.
Wszyscy uczestnicy – również ci z niepełnosprawnością ruchową (4 osób) –
poruszają się samodzielnie, bez użycia sprzętu rehabilitacyjnego.
2.Formy i metody pracy
Działalność rehabilitacyjna prowadzona przez warsztaty realizowana była głównie
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z zastosowaniem metody terapii zajęciowej prowadzonej w następujących pracowniach:
Pracownia Gospodarstwa Domowego, Pracownia Krawiecka, Pracownia Artystyczna,
Pracownia Rehabilitacji Społecznej
Codziennie prowadzona była również rehabilitacja ruchowa w formie zajęć ruchowych,
sportowych. Dwa razy w tygodniu psycholog prowadził z uczestnikami zajęcia indywidualne
i grupowe.
Współpraca z lekarzem psychiatrą, który prowadził spotkania indywidualne z
uczestnikami, udzielał im porad, prowadził obserwacje i zajęcia terapeutyczne, zajęcia
wykonywała do 30.04.2012r
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
3.Rotacja uczestników
W ciągu roku liczba uczestników nie zmieniła się.
Skreślono z listy podstawowej 1 uczestnika, na jego miejsce przyjęto inną osobę.
4. Rezultaty prowadzonej terapii
W m-cu czerwcu dokonano kompleksowej oceny realizacji Indywidualnych
Programów Rehabilitacji i Terapii (IPRiT) siedemnastu uczestników oraz u dziewiętnastu
wychowanków oceniono efekty 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 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.
Jedna osoba w dalszym ciągu nie radzi 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 prac typowych dla gospodarstwa
domowego i czynności życia codziennego.
w zakresie rehabilitacji społecznej
U prawie wszystkich ocenianych uczestników wzrosła samodzielność.
Stosunkowo niewielki postęp w zakresie wzrostu samodzielności stwierdzono u czworga
uczestników.
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
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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. Osiem osób maja znaczne
problemy z koncentracją i wymaga wdrażania dosystematycznego udziału w zajęciach.
Odmowa udziału w zajęciach zdarza się sporadycznie u pojedynczych uczestników.
Świadczy to o wzroście poczucia obowiązkowości u uczestników i odpowiedzialności za
podjęte zadania.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. Znacząco wydłużył się czas pracy większości
uczestników przy jednym zajęciu. 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.
5.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.
6. Uroczystości, imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne w 2012 r.
08.01.2012 III Wojewódzki przegląd Jasełek zorganizowany w
Środowiskowym Domu Pomocy w Mrągowie.
21.01.2012 Zorganizowaliśmy zabawę karnawałową dla dzieci KRDST.
01.01.2012 Uczestnictwo w Balu Karnawałowym w Kętrzynie.
08.02.2012 Odwiedziny funkcjonariuszy Policji w WTZ.
17.02.2012 Zorganizowaliśmy Bal piżamowy.
21.02.2012 Bal karnawałowy w Ukcie.
08.03.2012 Dzień kobiet w WTZ.
21.03.2012 Pierwszy dzień wiosny.
31.03.2012 Impreza charytatywna „Być dla innych”,wCKiT w Mrągowie.
05.04.2012 Wielkanoc na WTZ.
20.04.2012 Dzień ziemi pod hasłem „Dobra energia dla wszystkich”.
01.05.2012 Udział w „Majówce na placu Unii Europejskiej”.
08-10. 05.2012
X Ogólnopolski Przegląd Teatralny Doceń Swój Talent.
26.05.2012 Marsz godności „Bądźmy razem”.
02.06.2012 XVI Spartakiada Osób Niepełnosprawnych, organizowane przez
Centrum Kultury i Turystyki oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Mrągowie.
27-29. 02.2012 Piknik Country: kiermasz na placu Unii Europejskiej, udział w
konkursach.
04.09.2012 Wycieczka do przystani żeglarskiej „Eko-Marina”.
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06-07. 09.2012 VII Festiwal piosenki Osób niepełnosprawnych w
Węgorzewie.
14-15.
09.2012
VII
Festiwal
Twórczości
Artystycznej
Osób
Niepełnosprawnych TAN 2012 w Kętrzynie.
Wycieczka do Warszaw na spektakl „Skrzypek na dachu”.
17.10.2012 Udział w szkoleniu techniką decupage w Bibliotece
Pedagogicznej w Mrągowie.
18.10.2012 Odwiedzenie wystawy Pani Magdaleny Lewkowicz pt.
„Bohomazy to co w głowie a nie na języku”.
15.11.2012 Odwiedzenie wystawy „Plastyki Niekonwencjonalnej”wystawa pokonkursowa.
30.11.2012 Zabawa Andrzejkowa na WDZ.
01.12.2012 Zabawa Andrzejkowa dla Dzieci i Rodziców z Koła Rodziców
Dzieci Specjalnej Troski w Mrągowie.
06-08. 12.2012
Kiermasz Świętego Mikołaja w Mrągowie.
12.12.2012 IV Wojewódzki Przegląd Jasełek- w hotelu Huszcza.
20.12.2012 Wigilia WTZ wychowanków oraz rodziców.
Rok 2012 był rokiem bardzo pracowitym i zarówno uczestnicy WTZ jak również
członkowie koła brali udział w licznych imprezach promujących TDP i dobre
zasady.
KOŁO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 15 W OLSZTYNIE
Początkowo w Kole działało 10 osób, od lipca 2012r. – 9 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 i dofinansowanie zakupu karnetów obiadowych 6 uczniom,
2. dofinansowanie 9 uczniom udziału w wycieczkach szkolnych,
3. sfinansowanie 3 uczniom zakupu ćwiczeń potrzebnych na zajęciach wyrównawczych,
4. sfinansowanie 2 uczniom zakupu szamponu leczniczego,
b) przygotowanie drobnych bożonarodzeniowych słodkich upominków dla 42 uczniów klas
„0”-III, wskazanych przez wychowawców klas jako mających trudną sytuację rodzinną,
materialną lub losową (środki na zakup słodyczy pochodziły ze szkolnej zbiórki makulatury),
c) rozpoczęcie konkursu plastycznego „Moja choinka” zaplanowanego na XII.2012r. i
I.2013r., skierowanego do dzieci z klas I-VI uczestniczących w SP15 w zajęciach
terapeutycznych, do dzieci pochodzących z rodzin patologicznych, do dzieci mających
trudności w nauce,
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d) w I.2012r. na szkolnym apelu wręczono nagrody zdobyte przez 19 dzieci w konkursie
plastycznym Koła pt. ”Mój przyjaciel”.
Środki na prowadzenie działalności Koła pochodziły z następujących źródeł:
- składki członkowskie płacone w kwocie 2,00 zł./miesiąc (łącznie 228,00zł.),
- 1% podatku przekazywany na OPP (104,20zł.),
- odsetki dopisywane na książeczce SKO Koła (18,46zł.),
- dystrybucja cegiełek wartościowych (219,00zł.).
Na dzień 1 stycznia 2012r. Koło na książeczce SKO miało kwotę 915,96zł. Przychody
wyniosły 569,66zł. (łącznie 1.485,62zł.). Koszty administracyjne działalności wyniosły
7,50zł., a koszty działalności opiekuńczo-wychowawczej Koła 1087,82zł. Na dzień 31
grudnia 2012r. na książeczce SKO Koła pozostała kwota 390,30zł.
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. Każdy przypadek był rozpatrywany indywidualnie.
KOŁO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI 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
W 2012 r. Koło TPD prowadziło działalność statutową współpracując z Radami
Rodziców przy Zespole Szkół, oraz TPD-jednostką nadrzędną Koła. Liczba członków Koła
uległa zmniejszeniu ze względu na pobyt nauczycieli na urlopach zdrowotnych, liczyła 18
osób.
W minionym 2012r. Koło prowadziło okrojona działalność opierając się przede
wszystkim na potrzebach uczniów szkoły. Współfinansowało zakup strojów
reprezentacyjnych dla uczniów klas II i III. 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
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pracownikom, działaczom,
współpracującym z nami.

Elżbieta Orłowska
sekretarz

wolontariuszom,

sponsorom,

wszystkim

instytucjom

Leszek Kirzenkowski
prezes
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