Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Stowarzyszenia
za okres 01.01 - 31.12.2018

Zarząd:
Joanna Kołakowska - Prezes
Małgorzata Kalista Kinda - Wiceprezes
Adriana Bartuś - Sekretarz
Elżbieta Zielińska Mikołajczyk - Skarbnik
Ewa Ignalewska – Członek
Komisja Rewizyjna:
Irina Butowska- Przewodnicząca
Agnieszka Wiśniewska - Członek
Beta Roda-Mielczarek – Członek

Realizacja celów Stowarzyszenia następowała poprzez:
• realizację zadania publicznego: „W zgodzie
współfinansowanego przez Gminę Miasta Gdańsk:

z

naturą

i

z

sobą”

- odbyło się wyjście sportowo-rekreacyjne. 15 kilometrowy spacer po
jesiennym, Trojmiejskim Parku Krajobrazowym zakończone spotkaniem na
terenie skansenu Grodzisko w Sopocie.
- piknik w Parku Prezydenta Ronalda Reagana. Podczas imprezy odbyły się
rodzinne
zmagania
sportowe
oraz
ekologiczno-przyrodnicze.
• realizację
zadania
"W
poszukiwaniu
współfinansowanego przez PFRON:

Kaszubskiego

- program zwiedzania objął Muzeum Hymnu Narodowego i
Kościerzyny

piękna"
zwiedzanie

- zwiedzanie Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich
nad jeziorem Gołuń

• wycieczkę do Szymbarka: Centrum Edukacji i Promocji Regionu, gdzie
młodzież zobaczyła Najdłuższą Deskę Świata, Dom Sybiraka, Bunkier TOW
"Gryf Pomorski".
• realizację projektu „W poszukiwaniu śladów historycznych Wybrzeża”. Projekt
powstał dzięki środkom Fundacji LOTOS. Jego uczestnicy odwiedzili Muzeum
Obrony Wybrzeża na Helu, kolejką wąskotorową dotarli do innych fortyfikacji
oraz zwiedzili Muzeum Kolei. Drugą miejscowością na trasie wycieczki było
Władysławowo, gdzie uczestnicy zwiedzili „Hallerówkę” (oddział Muzeum
Ziemi Puckiej) oraz wystawę dotyczącą letników na Wybrzeżu. Podczas
wycieczki młodzież fotografowała własnymi telefonami, aparatami miejsca
związane z historią Polski.
• realizację
projektu
przeprowadzonego z
Gdańskiego.

„Spotkanie
z
folklorem.
Stroje
regionalne"
Zespołem Pieśni i Tańca Jantar Uniwersytetu

• promowanie aktywności fizycznej wśród członków stowarzyszenia poprzez
akcję „Promowanie przez bieganie” aktywne włączanie się w biegi miejskie - 6
Biegu Oliwskiego oraz uczestnictwo biegu przedstawicieli Stowarzyszenia i
wsparcie Strefy pozytywnego kibicowania 4 MARATON GDAŃSK.
•

tworzenie grupy wsparcia wśród członków Stowarzyszenia:
a) organizowanie i prowadzenie comiesięcznych spotkań dla Członków;
b) wspólne imprezy towarzyskie, rekreacyjne („Spotkanie opłatkowe”,
spotkanie w kawiarni (13.12.);

• działania na rzecz promocji Stowarzyszenia oraz problemów i potrzeb osób
z niepełnosprawnością intelektualną:
a) zwracanie się do firm, urzędów z prośbą o wsparcie,
b) prowadzenie strony internetowej oraz facebooka Stowarzyszenia
c) prowadzenie gazetki ściennej z aktualnymi wydarzeniami, informacjami;
• współpraca z osobami i instytucjami w zakresie realizacji projektu
finansowanego przez Gminę Miasta Gdańsk, Urząd Marszałkowski
• współpraca z osobami i instytucjami w zakresie niesienia pomocy dotkniętym
niepełnosprawnością;
• współpraca z bankiem, księgową, Głównym Urzędem Statystycznym,
Urzędem Skarbowym, Ministerstwem Rodziny, Pracy i polityki Społecznej
w zakresie funkcjonowania Stowarzyszenia (przygotowywanie dokumentów)
• udział w Plenarnym Spotkaniu Organizacji Pozarządowych (24.11.2018) oraz
w III Pomorskim Konwencie Regionalnym Osób z Niepelnosprawnościami
(17.10.2018).

Sprawy członkowskie:
Stan członków na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 41 osób. Przyjęto 3 nowych
członków. Odwołano 1 członka (J. Fryckowska)

Zebrania:
W trakcie 12 miesięcy odbyły się Zebrania Zarządu oraz zebrania Członków
Stowarzyszenia (8 spotkań).

Podsumowanie:
W 2018 roku, Zarząd Stowarzyszenia pracował nad realizacją podjętego
harmonogramu spotkań, promowaniem działalności Stowarzyszenia, poszerzeniem
wachlarza
możliwości
spędzania
czasu
wolnego,
rozwoju
młodzieży
Stowarzyszeniowej oraz pozyskaniem środków finansowych na realizację
zaplanowanych zadań.

Prezes Stowarzyszenia
Joanna Kołakowska

