Sprawozdanie merytoryczne
Zarządu Stowarzyszenia „ Łódź Ratunkowa” z siedzibą Gdańsku
za rok 2012

1. Dane Stowarzyszenia
Stowarzyszenie „Łódź Ratunkowa”
80-312 Gdańsk
ul. Wita Stwosza 23
KRS
0000105581
REGON
192729456
2. Zarząd:
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
działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych
ochrona i promocja ich zdrowia
działalność wspomagająca naukę, edukację, oświatę i wychowanie osób niepełnosprawnych
działalność wspomagająca krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej
upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych
działalność na rzecz integracji
4. Sprawy członkowskie
- stan członków na dzień 31.12.2012r. wynosi 44 osób, w tym 1 członek honorowy
5. Zebrania
- w ciągu roku odbyło się 10 spotkań ogólnych, na których omawiano bieżące sprawy
związane z działalnością stowarzyszenia,
- frekwencja na zebraniach był przeciętna,
- Zarząd, w 2012 roku, przeprowadził 7 posiedzeń oraz 2 razy „ dyskusję” mailową.
- odbyło się 1 Walne Zgromadzenie Członków
6. Podjęte zadania
1. działaniem stowarzyszenia w roku 2012 była kontynuacja projektu
Klub Wsparcia NIWA ( Niepełnosprawni Intelektualnie w Akcji) . Przeprowadzono
warsztaty fotograficzne, zorganizowano w miesiącu kwietniu wyjazdowe warsztaty
fotograficzne połączone z zajęciami rekreacyjno-sportowymi w Cetniewie.
W warsztatach tych wzięło udział 26 osób.

2. Ważnym tematem, którym zajmowały się władze stowarzyszenia był problem mieszkalnictwa
dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie, dlatego też wysłano na szkolenie do
Warszawy 1 osobę – Renatę Birtus. Tematem szkolenia był „ Program wsparcia na tworzenie
lokali komunalnych, socjalnych, mieszkań chronionych , noclegowni i domów dla bezdomnychrządowe źródła wsparcia”. Uchwała nr 01/2012/Z.
Przeprowadzono szereg rozmów , uczestniczono w wielu spotkaniach, także z władzami
miasta, głównie Sopotu dotyczących możliwości zorganizowania takiego „ miejsca na ziemi”
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Spotkania te zaowocowały wstępnym przyrzeczeniem gminy Sopot przekazania działki pod
budowę budynku usługowo-mieszkalnego.
3. Na spotkaniach omawiano także problemy związane z zatrudnieniem osób
niepełnosprawnych- spotkanie z pracownikiem socjalnym MOPS. Niekorzystne przepisy dla
osób niepełnosprawnych i uwarunkowania prawne związane z podjęciem pracy i jej
utrzymaniem. Utrata praw do świadczeń rentowych a także uczestnictwa w warsztatach
zajęciowych.
4. zorganizowano w miesiącu lipcu turnus rehabilitacyjny w Borne Sulinowo,w ośrodku REVITAL,
w którym wzięło udział 15 osób. Podopieczni byli pod opieką p. Lucyny Włodarek i Katarzyny
Wrzesińskiej. W turnusie , jako opieka, wzięły także udział 4 mamy.
Stowarzyszenie, ze środków własnych, dofinansowało turnus w wysokości 4000,00 zł.dofinansowanie przejazdu i pobytu ( uchwała Nr 12/2012/Z).
5. Finansowo wsparto drużynę harcerską działającą przy ZSS Nr 2 w Gdańsku poprzez
dofinansowanie przejazdu harcerzy na obóz w m-cu czerwcu 2012r. ( z 1% podatku- wskazany
cel).
6. Stowarzyszenie zakupiło słodycze i napoje dla uczestników festynu „Szkoła bez przemocy”
organizowanego przez ZSS Nr 2 w Gdańsku
7. W miesiącu maju zawarto porozumienie o współpracy i wzajemnym wspieraniu działań z
Sopockim Stowarzyszeniem na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Tęczowy
Dom”.
Dotyczy to także współpracy w dziedzinie utworzenia fundacji na rzecz budowy i
prowadzenia domu opieki dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.
8. Wsparto działania stowarzyszenia „Tęczowy Dom” – organizatora festynu sportowego dla
osób z niepełnosprawnością, poprzez zakup słodyczy będących nagrodami dla uczestników
festynu.
9. Nawiązano współpracę z Wydziałem Architektury PG w zakresie opracowania przez
studentów projektów budynku mieszkalno-usługowgo dla osób niepełnosprawnych
Intelektualnie na bazie mapki terenu obiecanego przez miasto Sopot na ten cel.
Prezes Stowarzyszenia wygłosiła dla studentów V roku architektury wykład na temat potrzeb
ale i możliwości on intelektualnie i przekazała dane dotyczące opracowanego przez siebie
projektu.
10. Przygotowano projekt dla poszerzenia działalności Klubu Wsparcia, który przedstawiono
fundacji Energa. Nie uzyskano jednak dofinansowania,
11. Kontynuowano współpracę z Klubem Rotary Sopot w zakresie organizacji
międzynarodowego turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Członkowie stowarzyszenia „Łódź Ratunkowa” mają opracować założenia takiego obozu, Klub
Rotary Sopot- nawiązanie kontaktu z innymi klubami Rotary oraz znalezienie miejsca na taki
obóz.

12. Dofinansowano wyjazd młodzieży niepełnosprawnej ,organizowany przez ZSS Nr 2 w
Gdańsku, na pielgrzymkę do Rzymu i Asyżu w wysokości 300 zł ( uchwała Nr
13. Przeprowadzono spotkanie z logopedą dla zainteresowanych- dla określenia dysfunkcji i
ewentualnych potrzeb młodzieży.
14. Przeprowadzono rozmowy dla zorganizowania zajęć na basenie dla osób niepełnosprawnych
– możliwość rozpoczęcia zajęć we wrześniu 2013r.. W czerwcu 2013r. dopięcie umowy.
15. Zorganizowano integracyjne spotkanie wigilijne zgodnie z uchwała Nr
16. Opracowano ulotkę informacyjną o stowarzyszeniu w postaci zakładki do książki.
17. Przekazano na dobro ZSS Nr 2 w Gdańsku przedmioty( sprzęt kuchenny) pozyskane dla
projektu NIWA współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
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