Sprawozdanie merytoryczne
Zarządu Stowarzyszenia „ Łódź Ratunkowa” z siedzibą Gdańsku
za rok 2009

1. Sprawy członkowskie
- stan członków na dzieo 31.12.2009R. wynosi 27 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 2009 przyjęto w poczet członków stowarzyszenia 4 osoby,
- członkowie wykazali się dużym zaangażowaniem w sprawy stowarzyszenia
i sporą aktywnością.
2. Zebrania
- w ciągu roku odbyło się 12 spotkao, na których omawiano bieżące sprawy związane z
działalnością stowarzyszenia,
- frekwencja na zebraniach była zadawalająca,
- Zarząd, w 2009 roku, przeprowadził 8 posiedzeo,
- odbyło się 1 Walne Zgromadzenie Członków
3. Podjęte zadania
a/ przygotowano kilkudniowy kulig dla uczniów i absolwentów ZSS Nr 2 w
Gdaosku. Kulig odbył się na Kaszubach. Wzięło w nim udział 35 osób.
Wyjazd połączony był z poznawaniem walorów ziemi kaszubskiej, jej tradycji i kultury.
Zwracano tez szczególną uwagę na integrację młodzieży niepełnosprawnej ze
środowiskiem wiejskim,
Koszty imprezy w znacznym stopniu zostały pokryte ze środków stowarzyszenia.
b/ przygotowano prezentację medialną na temat działalności stowarzyszenia i jego celów
statutowych .
c/ członkowie stowarzyszenia wzięli aktywny udział w organizacji i obchodach 40 rocznicy
powstania ZSS Nr 2 w Oliwie, a także stowarzyszenie dofinansowało ww. obchody.
W Sali Jana Pawła II przy Katedrze Oliwskiej , podczas obchodów, Prezes
Stowarzyszenia miała wystąpienie promujące stowarzyszenie i jego działalnośd. Została
tam przedstawiona prezentacja nt naszej działalności.
d/ przygotowano logistycznie turnus rehabilitacyjny dla niepełnosprawnej młodzieży w
Stawiskach na Kaszubach.
Stowarzyszenie, zgodnie z uchwałą Zarządu, dofinansowało turnus rehabilitacyjny.
W turnusie wzięło udział 16 osób.
e/ zorganizowano wycieczkę krajoznawczo-edukacyjną z częściowym jej
dofinansowaniem przez stowarzyszenie,
f/ udzielono wsparcia finansowego :
- w wysokości 300 PLN ( trzysta zł) niepełnosprawnej uczennicy ZSS Nr 2 w Oliwie,
- w wysokości 200,00 PLN ( dwieście) wolontariuszce z Azerbejdżanu za pomoc w
prowadzeniu nauki j. angielskiego dla uczestników klubu wsparcia,
- w wysokości 330,00 PLN. Ubogiej rodzinie z Wejherowa- opłacenie zaległego czynszu
za mieszkanie
- dofinansowano turnusy rehabilitacyjne dla 2 niepełnosprawnych osób na łączną kwotę

1025, 00 PLN
g/ opłacono szkolenie księgowe z zakresu rozliczania projektów unijnych w wysokości
400,00 PLN,
h/ Stowarzyszenie opracowało projekt Klubu Wsparcia NIWA – Niepełnosprawni
Intelektualnie w Akcji dla pozyskania środków unijnych
Odbyto szereg konsultacji i przeprowadzono negocjacje .Projekt opracowały i
przygotowały wniosek 3 członkinie stowarzyszenia : Danuta Czermaoska, Renata Birtus
i Romana Madkiewicz.
Wniosek uzyskał pozytywną opinię Urzędu Marszałkowskiego w Gdaosku co przełożyło
się na uzyskanie dofinansowania w wysokości około 183 tys. złotych ze środków
unijnych programu Kapitał Ludzki, parytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1
i/ w związku z przyznanym dofinansowaniem przeprowadzono rekrutację uczestników
projektu przygotowując formularze zgłoszeo i przeprowadzając rozmowy
kwalifikacyjne.
Przeprowadzono nabór osób do: kadry zarządzającej , grupy prowadzących zajęcia
instruktorów i prelegentów.
Opracowano i wydrukowano plakaty i ulotki promujące projekt,
Opracowano harmonogram działao w ramach projektu Klub Wsparcia NIWA na
następny rok.
j/ odbyto szereg spotkao z instruktorami i kadrą zarządzającą , a także spotkania
organizacyjne z uczestnikami projektu.
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