
                                               Sprawozdanie merytoryczne 

         Zarządu Stowarzyszenia „ Łódź Ratunkowa” z siedzibą Gdańsku 
                                                        za rok 2010 
 
 
 

1. Dane Stowarzyszenia 
Stowarzyszenie „Łódź Ratunkowa” 
80-312 Gdaosk 
ul. Wita Stwosza 23 
KRS             0000105581 
REGON       192729456 

2. Zarząd:  
Prezes                       Renata Birtus 
Wiceprezes              Romana Madkiewicz 
Sekretarz                  Lucyna Włodarek 
Skarbnik                   Elżbieta Zielioska 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 
działalnośd charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych 
ochrona i promocja ich zdrowia 
działalnośd wspomagająca naukę, edukację, oświatę i wychowanie osób niepełnosprawnych 
działalnośd wspomagająca krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej 
upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych 
działalnośd na rzecz integracji 

4. Sprawy członkowskie 
 
- stan członków na dzieo 31.12.2010r. wynosi 29 osób, w tym 1 członek honorowy 
- 1 osobie ( członkowi stowarzyszenia)  nadano  status  członka honorowego 
- w roku 2010 przyjęto w poczet członków stowarzyszenia 3 osoby 
- członkowie wykazali się dużym zaangażowaniem  realizując zadania postawione przez  
  Stowarzyszenie oraz  projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
   Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

5. Zebrania 
- w ciągu roku odbyło się 12 spotkao ogólnych, na których omawiano bieżące sprawy 
  związane z działalnością stowarzyszenia, 
- odbyło się kilkanaście spotkao związanych z omawianiem stopnia realizacji projektu Klub 
   Wsparcia NIWA współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego  
   Funduszu Społecznego 
- frekwencja na zebraniach była zadawalająca, 
- Zarząd, w 2010 roku, przeprowadził  7 posiedzeo, 
- odbyło się  1  Walne Zgromadzenie Członków  



 
6. Podjęte  zadania 

 
         1. Głównym działaniem stowarzyszenia w roku 2010 było prowadzenie projektu  
             Klub Wsparcia NIWA ( Niepełnosprawni Intelektualnie w Akcji). 
             Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII.   
             Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie 
             sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób  
             zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
             Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego 
             Funduszu Społecznego. 
             Na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego 
             uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości  183 067,00 zł.  
             W ramach Klubu Wsparcia NIWA prowadzone były 4 sekcje: 
             - sekcja kulinarna 
             - sekcja turystyczno-sportowa 
             - sekcja kulturalna 
             - sekcja malarsko-fotograficzna. 
           Projekt prowadzony był od stycznia do listopada ( włącznie). 
           Beneficjentami  ostatecznymi projektu byli uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół Specjalnych 
           Nr 2 w Gdaosku oraz ich mamy, nieaktywne zawodowo. 
              2.   przygotowano i zorganizowano dwie wystawy prac uczestników Klubu Wsparcia NIWA: 
                     październik – Politechnika Gdaoska 
                     listopad       - Uniwersytet Gdaosk 
              3.    opracowano i wydano album z pracami uczestników projektu 
              4.    przygotowano i przedstawiono prezentację z realizacji projektu 
              5.    przygotowano logistycznie turnus rehabilitacyjny dla niepełnosprawnej młodzieży  w  
                      Sochoniu koło Białegostoku 

        W turnusie wzięło udział 8 osób. 
6. zorganizowano  wycieczkę krajoznawczo-edukacyjną  Kruszyniany i okolice- śladami rodzi   

               tatarskich 
7. zorganizowano pielgrzymkę do Rzymu dla uczniów i absolwentów ZSS Nr 2 w Gdaosku- 

01-08 listopad . W pielgrzymce wzięło udział 16 osób. 
8. Stowarzyszenie wykupiło dla uczestników wyjazdu polisę ubezpieczeniową, a także 

dofinansowało ( zrefundowało) w wysokości 1000,00 zł  wyżywienie i przejazdy grupy w 
Rzymie. 

9. zakupiono dla drużyny harcerskiej działającej przy ZSS Nr 2 w Gdaosku ( dla 
niepełnosprawnych uczniów )kurtki przeciwdeszczowe  sztuk 8.   

10. dla celów promujących  stowarzyszenie zakupiono koszulki z logo oraz kubki. 
11. W dniach 29 i 30 listopad została przeprowadzona kontrola przez przedstawicieli Urzędu 

Marszałkowskiego. Kontrola wskazała na małe uchybienia, które zostały usunięte zgodnie 
z wytycznymi. 

12. Koszty  realizacji zadao statutowych wyniosły  179 925,59 zł. 
 

             
 
Za Zarząd 
 
 
Renata Birtus                                                                        Lucyna Włodarek                                  
Prezes Stowarzyszenia                                                        Sekretarz                                     
 


