
1 
 

Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Stowarzyszenia  

za okres 01.01 - 31.12.2020 

 

 

Zarząd: 

 

Joanna Kołakowska - Prezes 

Małgorzata Kalista Kinda - Wiceprezes 

Alicja Stankiewicz – Sekretarz 

Adriana Bartuś– Członek 

Elżbieta Zielińska Mikołajczyk – Skarbnik 

 
Komisja Rewizyjna: 
Irina Butowska- Przewodnicząca 
Agnieszka Wiśniewska - Członek 
Beta Roda-Mielczarek – Członek 

 

 

Urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia następowało poprzez: 

 realizację zadań publicznych:  
 
1. „Razem w wakacje” dofinansowanego ze środków Miasta Gdańska, w ramach 
którego 20 uczniów ZSS nr 2 uczestniczyło w 10 dniowych półkoloniach. 
2. „Łączy nas ogród” polegającego na międzypokoleniowej integracji społeczności 
związanej głównie z Dzielnicą Przymorze Małe, poprzez wymianę wiedzy, 
umiejętności i doświadczeń, w zakresie uprawiania warzyw i owoców. Projekt 
dofinansowano  w ramach Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego ze środków Miasta 
Gdańska. W ramach niniejszego projektu: 
- zakupiono materiały szkoleniowe: ziemię, nasiona, cebulki , narzędzia ogrodnicze, 
rękawiczki, podsypkę żwirowo-betonową, 
- opracowano z seniorami 4 konspekty lekcji dotyczących ogrodnictwa, 



2 
 

-przeprowadzano lekcje z uczniami przez nauczycieli w ZSS nr 2,                                  

wg przygotowanych scenariuszy; 

- przeprowadzono akcję „Podziel się sadzonką” . Przed budynkiem szkoły, przy ulicy 

Zgody II nr 6 została wystawiona skrzynka, do której mieszkańcy dzielnicy mogli 

przynieść: byliny ozdobne, drzewka, krzewy ozdobne i owocowe. Przyniesione 

„sadzonki” zostały wsadzone zgodnie z ich potrzebami w szklarni lub na terenie 

ogrodu, wokół szkoły. 

- odbył się webinar podsumowujący projekt z przedstawicielami dzielnicy               

oraz różnych instytucji Dzielnicy. 

 

 organizację wyjść i imprez okolicznościowych dla młodzieży: 
- spotkanie kolędowe, wspólne ze społecznością ZSS nr 2 w Gdańsku; 
 
 

 promowanie aktywności fizycznej wśród członków stowarzyszenia poprzez 
organizację i finansowanie zajęć zumby:  
- styczeń, luty, październik, listopad zajęcia stacjonarne raz w tygodniu na 
terenie ZSS nr 2,  
- grudzień, marzec, kwiecień, maj, czerwiec  zajęcia  on-line 2 razy w tygodniu 

  tworzenie grupy wsparcia wśród członków Stowarzyszenia: 
a) organizowanie i prowadzenie spotkań dla Członków; 

-z powodu pandemii i ograniczeń wynikających z przepisów sanitarnych 
odbyły się 3 spotkania stacjonarne i jedno on-line. Kontakt z członkami 
Stowarzyszenia odbywał się według potrzeb, głównie poprzez telefon. 

           b) spotkania ze specjalistami: 

-  Spotkanie z przedstawicielami Trzeciego Urzędu Skarbowego                        
w Gdańsku (9 marca) 

 
 

 działania na rzecz promocji Stowarzyszenia i potrzeb osób  
z niepełnosprawnością intelektualną: 
a) zwracanie się do firm, urzędów z prośbą o wsparcie,  
b) prowadzenie strony internetowej oraz facebooka Stowarzyszenia,  

 

 współpraca z osobami i instytucjami w zakresie realizacji projektów, Fundacją 
Lotos, Fundacją RC (Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania 
Organizacji Pozarządowych); 

 współpraca z osobami i instytucjami w zakresie niesienia pomocy dotkniętym 
niepełnosprawnością; 

 współpraca z bankiem, księgową, prawnikiem, Głównym Urzędem 
Statystycznym, Urzędem Skarbowym, Ministerstwem Rodziny, Pracy i polityki 
Społecznej w zakresie funkcjonowania Stowarzyszenia (przygotowywanie 
dokumentów).  
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 dodatkowe działania na rzecz ZSS nr 2 i przy współpracy z nią: 
- Napisaliśmy wniosek do Fundacji Lotos o wsparcie szkoły                   
w wyposażeniu klas i pracowni. Wniosek został pozytywnie 
rozpatrzony,  a szkolne klasy, m.in. czytelnia wyposażone w meble; 
- Ufundowaliśmy transport w/w zakupionych mebli; 
- Ufundowaliśmy stypendia dla uczniów kończących szkołę, 
odznaczających się dobrymi wynikami w nauce i zachowaniu;  
- W październiku uruchomiliśmy zgodnie z potrzebami ZSS nr 2             
w Gdańsku zbiórkę na rzecz szkolnych szklarni. W wyniku zbiórki 
zebraliśmy kwotę 600 zł i w czerwcu 2021 roku zakupiliśmy za tę 
kwotę: ziemię, trawę, nawozy; 
- Uruchomiliśmy zbiórkę pieniędzy na gdańskie Hospicjum im. Ks. E. 
Dutkiewicza w ramach akcji „Pola nadziei”, która z powodu pandemii 
nie mogła odbyć się w tradycyjnych warunkach. Zebrane dwa tysiące 
złotych przekazaliśmy na konto fundacji hospicyjnej im. Ks. E. 
Dutkiewicza. 

 
 
 
Sprawy członkowskie: 

Stan członków na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł …. osób.  

 

 

Zebrania: 

W trakcie 12 miesięcy odbyły się Zebrania Zarządu oraz zebrania Członków 
Stowarzyszenia (7 spotkań). 

 

Podsumowanie: 

W 2020 roku,  był dla Zarząd Stowarzyszenia i każdego członka wielkim 
wyzwaniem. Wszelkie plany, harmonogramy działań i spotkań trzeba było z powodu 
pandemii COVID 19 skonfrontować i dostosować do bieżących przepisów sanitarno-
epidemiologicznych. Cieszymy się, że pomimo niemożności spotkań bezpośrednich 
młodzież stowarzyszeniowa oraz często ich rodzice mogli spotkać się na wspólnych 
zajęciach zumby i chociaż w tej formie mogliśmy przez chwilę być razem. Zarząd 
pracował również nad pozyskaniem nowych członków, promowaniem działalności 
Stowarzyszenia, poszerzeniem wachlarza możliwości wspierania ZSS nr 2, rozwojem 
młodzieży Stowarzyszeniowej oraz pozyskaniem środków finansowych na realizację 
zaplanowanych zadań.  

 

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia:   Joanna Kołakowska 
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