Sprawozdanie merytoryczne
Zarządu Stowarzyszenia „ Łódź Ratunkowa” z siedzibą Gdańsku
za rok 2008

1. Sprawy członkowskie
- stan członków na dzieo 31.12.2008r. wynosi 25 osób,
- w ciągu roku skreślono z listy członków stowarzyszenia 2 osoby ( duże zaległości w
opłacaniu składek i nieuczestniczenie w pracach i spotkaniach stowarzyszenia),
- w roku 2008 przyjęto w poczet członków stowarzyszenia 8 osób,
- członkowie wykazali się dużym zainteresowaniem działalnością stowarzyszenia, co
przełożyło się na ich uczestnictwo w spotkaniach i aktywną współpracę.
2. Zebrania
- w ciągu roku odbyło się 11 spotkao, na których omawiano bieżące sprawy związane z
działalnością stowarzyszenia,
- frekwencja na zebraniach była zadawalająca,
- Zarząd, w 2008 roku, przeprowadził 9 posiedzeo,
- odbyło się 1 Walne Zgromadzenie Członków, na którym, między innymi, wybrano nowe
władze Stowarzyszenia.
3. Wykonane zadania
a/ podjęto działania wspierające Radę Rodziców i Dyrekcję Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w
Gdaosku w walce o utrzymanie placówki w związku z decyzją Wydziału Edukacji o
jej likwidacji :
- wystosowano szereg pism do władz Gdaoska, radnych, posłów i senatorów
- współorganizowano i uczestniczono w spotkaniach z radnymi miasta,
Wiceprezydentem, a rodzicami i radą pedagogiczną dla przedstawienia argumentów
obu stron,
- prezes stowarzyszenia wystąpiła na Radzie Oświatowej przy UM Gdaosk z petycją do
władz miasta,
- członkowie stowarzyszenia brali czynny udział w spotkaniach Komisji Edukacji, z
Kuratorem Oświaty woj. pomorskiego, Wojewodą i Wicewojewodą oraz z członkami
Rady Miasta, a także z niektórymi posłami na Sejm ,
- przedstawialiśmy także nasze argumenty w lokalnych mediach ( prasa, radio i TV),
- członkowie stowarzyszenia zbierali podpisy mieszkaoców pod petycją w sprawie
obrony Szkoły,
b/ Dwóch członków stowarzyszenia ( Ewa Ignalewska i Renata Birtus) przez 4 miesiące
uczestniczyło w pracach Zespołów powołanych przez Zastępcę Prezydenta Miasta
Gdaoska, przygotowujących wnioski do projektu reformy szkolnictwa specjalnego i
integracji,
c/ zaniechano kontynuacji zadania utworzenia ZAZ-u na najbliższy okres ze względu na
pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Gdaosk z informacją, że miasto zainteresowane
„Euro 2012”, nie może uczestniczyd w innych działaniach (po mimo poprzednich obietnic)
Pomoc miasta była niezbędna ze względu na uzyskanie lokalizacji.
d/ przygotowano logistycznie turnus rehabilitacyjny dla niepełnosprawnej młodzieży wraz z
opiekunami na Suwalszczyźnie.

Stowarzyszenie, zgodnie z uchwałą Zarządu, dofinansowało turnus rehabilitacyjny.
W turnusie wzięło udział 16 osób.
e/ zorganizowano kilka wycieczek krajoznawczo-edukacyjnych z częściowym ich
dofinansowaniem przez stowarzyszenie,
f/ udzielono wsparcia finansowego :
- w wysokości 300 PLN ( trzysta zł) Dorocie Adameckiej w związku z niespodziewaną
chorobą, wsparcia udzielono na zakup leków,
- w wysokości 150 PLN/ na osobę dla dwóch uczniów ZSS Nr 2 w Oliwie - na wniosek
nauczyciela- udział w wycieczce klasowej- integracja uczniów I-szej klasy,
g/ w celu promowania działalności stowarzyszenia utworzono stronę internetową
i zakupiono 2 roll-upy,
h/ przystąpiono do organizacji Klubu Wsparcia działającego w czasie pozalekcyjnym.
Klub ten ma charakter otwarty i będzie spełniał funkcję socjoterapeutyczną.
Założono, iż działad będą 4 sekcje: malarsko-fotograficzna, kulinarna, sportowoturystyczna i kulturalna.
W roku 2008 udało się uruchomid sekcję malarską, dla której zakupiono ze środków
Stowarzyszenia niezbędny sprzęt ( sztalugi, papier, farby, pędzle itp. ).
W sekcji tej uczestniczy jednorazowo 12 członków. Ponieważ chętnych jest
zdecydowanie więcej, stowarzyszenie postanowiło, iż ze względu na ograniczone
środki finansowe, młodzież uczestniczyd będzie w zajęciach wymiennie,
i/ Stowarzyszenie przystąpiło do opracowania projektu Klubu Wsparcia dla pozyskania
środków unijnych- aplikacja jest mocno zaawansowana,
j/ wzięto czynny udział we współorganizowaniu obchodów 40-lecia Zespołu Szkół
Specjalnych Nr 2 w Oliwie.
Na uroczystośd zaproszono przedstawicieli pracodawców, którym pokazano
wykonane przez uczniów przedmioty (zorganizowano wystawę) i promowano ich
umiejętności.
Dofinansowano także zorganizowane z tej okazji spotkanie uczniów, absolwentów,
rodziców i gości.
k/ w celu promocji zdrowia zakupiono ze środków stowarzyszenia zestawy witamin dla 55
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej działających przy Polskim Stowarzyszeniu
na rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo Koło Gdaosk.
l/ członkowie stowarzyszenia brali czynny i liczny udział w różnego rodzaju seminariach,
szkoleniach, spotkaniach, konferencjach związanych z poznawaniem i rozwiązywaniem
problemów osób niepełnosprawnych.
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