Sprawozdanie merytoryczne
Zarządu Stowarzyszenia „ Łódź Ratunkowa” z siedzibą Gdańsku
za okres kadencji 14.04.2011r. – 15.05.2014r.

1. Dane Stowarzyszenia
Stowarzyszenie „Łódź Ratunkowa”
80-312 Gdańsk
ul. Wita Stwosza 23
KRS
0000105581
REGON
192729456
2. Zarząd Stowarzyszenia ukonstytuował się na zebraniu w dniu 14.04.2011r.w składzie:
Prezes
Renata Birtus
Wiceprezes
Romana Maćkiewicz
Sekretarz
Lidia Glińska
Skarbnik
Elżbieta Zielińska Mikołajczyk
Członek
Teresa Leszczuk
3. Cele :
Podstawowym celem stowarzyszenia jest pomoc w edukacji dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej i zdobyciu przez nie zawodu, pomoc w znalezieniu pracy oraz organizacji
życia dorosłego, w szczególności:
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom osób niepełnosprawnych i osobom
niepełnosprawnym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
1. Podjęte zadania
1. Podstawowym działaniem Stowarzyszenia była kontynuacja projektu
Klub Wsparcia NIWA ( Niepełnosprawni Intelektualnie w Akcji) .
W ramach działania Klubu zorganizowano kilka warsztatów dla niepełnosprawnej
młodzieży , uczniów i absolwentów ZSS Nr 2 w Gdańsku : malarskie,
fotograficzne, , rzeźbiarskie ( na PG), warsztaty kosmetyczne .
2. Zorganizowano dla opiekunów i rodziców osób niepełnosprawnych intelektualnie różnego
rodzaju spotkania na interesujące członków tematy.
Były to spotkania z prawnikiem, pracownikami opieki społecznej, lekarzami.
Jedno z takich spotkań prowadziła P. dr Jolanta Wierzba, która miała wykład na temat
zagrożeń zdrowotnych u osób niepełnosprawnych, zwłaszcza u osób z Zespołem Downa.
3. Dla aktywizacji społecznej podopiecznych Stowarzyszenia organizowano wyjścia do teatru
czy kina, a także dla aktywizacji ruchowej- wyjazd rekreacyjno-sportowy ( Cetniewo) oraz
spacery z kijkami.
4. Ważną sprawą, którą zajmowały się władze stowarzyszenia był poszukiwanie rozwiązania
problemu zabezpieczenia dorosłych już dzieci niepełnosprawnych w sytuacji niewydolności ich
rodziców lub opiekunów.
Przeprowadzono szereg rozmów , uczestniczono w wielu spotkaniach, także z władzami
miasta, głównie Sopotu dotyczących możliwości zorganizowania takiego „ miejsca na ziemi”
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.
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Uzyskano wstępne przyrzeczenie władz Sopotu pozyskania działki pod budowę,
5. Nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
„Tęczowy Dom „ z Sopotu.
Przeprowadzono szereg rozmów z Zarządem „Tęczowego Domu” dotyczących powołania
wspólnie Fundacji dla realizacji celu jakim jest budowa i prowadzenie domu opieki dla
podopiecznych obu stowarzyszeń.
Wspólnie opracowano statut fundacji i szereg innych dokumentów służących rejestracji
Fundacji.
Podpisano notarialny akt woli założenia Fundacji o nazwie „Nasz Przyjazny Dom” , a następnie
zarejestrowano Fundację w sądzie Okręgowym w Gdańsku
W skład zarządu Fundacji z ramienia stowarzyszenia „Łódź Ratunkowa” weszła Renata Birtus,
w skład Rady Fundacji: Romana Maćkiewicz i Krzysztof Krzempek.
6. Zorganizowano dla uczniów i absolwentów ZSS Nr 2 w Gdańsku wyjazd do Brukseli dzięki
zaproszeniu Europosła P. Jarosława Wałęsy.
7. Kontynuowano współpracę z Klubem Rotary Sopot skąd np. uzyskano dofinansowanie do
wyjazdu do Brukseli, czy dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego kilku podopiecznych
stowarzyszenia.
8. Nawiązano współpracę z Wydziałem Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej.
Studenci w ramach prac semestralnych opracowali projekty z zakresu pomocy społecznej dla
osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz szkoły. Odbyła się wystawa prac i wręczenie
wyróżnień i upominków dla najlepszych prac przez Stowarzyszenie.
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9. Zarząd wraz z członkami stowarzyszenia włączył się w organizację obchodów 45 lecia ZSS Nr
2 w Gdańsku oraz nadania imienia szkole propagując tę uroczystość oraz szkołę i
stowarzyszenie poprzez przygotowanie i rozdanie 200 szt długopisów z logo szkoły i
stowarzyszenia i uczestnictwo w uroczystościach.
10. Organizowano wiele spotkań integracyjnych także przy okazji świąt.

11. Działano także w zakresie pomocy społecznej wspierając finansowo niektóre osoby
niepełnosprawne.

12. Zorganizowano zbiórkę pieniężną połączoną z aktywizacją zawodową – pakowanie zakupów
w delikatesach „Alma”

13. Wsparto drużynę harcerską działającą przy ZSS Nr 2 poprzez zakup kurtek
przeciwdeszczowych i opłacenie przewozu drużyny na obóz.

14. Dofinansowano wyjazdy młodzieży niepełnosprawnej na pielgrzymkę do Rzymu
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15. Przekazano ZSS Nr 2 W Gdańsku sprzęt kuchenny pozyskany dla projektu NIWA
współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16. Ufundowano różne nagrody dla uczestników ( młodzieży niepełnosprawnej) festynów np.
„Szkoła bez przemocy” czy „Spotkanie karnawałowe”.
17. Podsumowanie:
Zarząd Stowarzyszenia „Łódź Ratunkowa” w czasie swojej kadencji starał się działać na
różnych płaszczyznach próbując , przynajmniej w jakimś stopniu, zaspokoić potrzeby
młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w obszarze ich aktywizacji społecznej,
zawodowej czy też kondycji fizycznej i zdrowotnej, a także rozwoju intelektualnego.
Najważniejszym jednak zadaniem jest zbudowanie domu pomocy dla naszych podopiecznych
.Zadanie to , po różnych uzgodnieniach, jest na etapie przygotowań koncepcji
architektonicznych i są realne szanse , że budowa rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Za Zarząd

Renata Birtus

Lidia Glińska
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Prezes Stowarzyszenia

Sekretarz

