
                                               Sprawozdanie merytoryczne 

         Zarządu Stowarzyszenia „ Łódź Ratunkowa” z siedzibą Gdańsku 
                                                        za rok 2011 
 
 
 

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                  Lucyna Włodarek 
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 31.12.2011r. wynosi 44 osób, w tym 1 członek honorowy 
  
- w roku 2011 przyjęto w poczet członków stowarzyszenia 17 osób, są to osoby  
  niepełnosprawne, dzieci członków stowarzyszenia, które wyraziły akces przystąpienia do  
  stowarzyszenia, 
  skreślono z listy członków 3 osoby: Annę Szczepuła, Halinę Tarłowską i Mirosławę Cichocką 
- członkowie nie wykazali się zbyt dużym zaangażowaniem  w działalność organizacji 
  

5. Zebrania 
- w ciągu roku odbyło się 12 spotkań ogólnych, na których omawiano bieżące sprawy 
  związane z działalnością stowarzyszenia, 
 - frekwencja na zebraniach była mało zadawalająca, 
- Zarząd, w 2011 roku, przeprowadził  11  posiedzeń, 
- odbyło się  1  Walne Zgromadzenie Członków  

 
6. Podjęte  zadania 



 
       1. działaniem stowarzyszenia w roku 2011 była kontynuacja  projektu  
             Klub Wsparcia NIWA ( Niepełnosprawni Intelektualnie w Akcji) na dwóch płaszczyznach: 
             warsztaty malarsko-fotograficzne, i  nordic-walking.  
             Odbyły się także warsztaty z rzeźby na PG zorganizowane dzięki staraniom p.Krzempków, a  
             prowadzonych charytatywnie przez  pracowników Wydziału Architektury PG, 
        2. zorganizowano i przeprowadzono zbiórkę pieniężną na dofinansowanie turnusu  
            rehabilitacyjnego. Zbiórka została połączona z pakowaniem zakupów w sklepie ALMA w 
            Sopocie przez niepełnosprawną młodzież. Miało to służyć rehabilitacji zawodowej i społecznej  
            uczestników, 
        3. zorganizowano w miesiącu lipcu turnus rehabilitacyjny w Brennej /Wisły w którym wzięło  
             udział 17 osób. Podopieczni byli pod opieką p. Lucyny Włodarek. W turnusie , jako opieka 
             wzięło także udział 4 mamy. 
             Stowarzyszenie, ze środków własnych, dofinansowało turnus poprzez częściowe  
             dofinansowanie przejazdu i pobytu, 
         4.zorganizowano dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie spotkanie z  
            prawnikiem – główny temat spotkania to sprawy związane z ubezwłasnowolnieniem, 
         5. Dla drużyny harcerskiej działającej przy ZSS Nr 2 w Gdańsku zakupiono 8 szt. kurtek 
             p/deszczowych, 

6. Stowarzyszenie przekazało kwotę w wysokości 200,00 zł jako pomoc socjalną dla chorej  
gimnazjalistki, oraz przekazało kwotę 200,00 zł na nagrody  na festynie organizowanym przez 
ZSS Nr 2 w Gdańsku- Szkoła bez przemocy, 

7. W miesiącu wrześniu odbył się wyjazd do Brukseli, w którym udział wzięło 19 uczniów i 
absolwentów ZSS Nr 2 w Gdańsku wraz z 6 opiekunami . Wyjazd był nagrodą dla 
niepełnosprawnej młodzieży za osiągnięcia malarsko-fotograficzne w projekcie 
finansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- Klub 
Wsparcia NIWA. 
Wyjazd odbył się na zaproszenie Europosła Jarosława Wałęsy, a  spotkanie w Parlamencie 
Europejskim i opieka w Brukseli zabezpieczona byłą przez pracowników Jego biura. 
 
Dofinansowanie do wyjazdu ( dodatkowe atrakcje) zostało pokryte ze środków przekazanych 
przez   Klub Rotary Sopot, który zorganizował zbiórkę pieniędzy w ramach akcji „Rowerem do 
Brukseli” zainicjowanej przez Ewę Bell, 

8. Zorganizowano także , w ramach rehabilitacji społecznej, wyjście młodzieży 
niepełnosprawnej do Teatru Muzycznego w Gdyni w miesiącu listopadzie, 

9. Przygotowano  projekt dla poszerzenia działalności Klubu Wsparcia, który przedstawiono 
fundacjom ( Orange i WBK). Nie uzyskano jednak dofinansowania, 

10.  Zarząd stowarzyszenia zaangażował się także w udzieleniu wsparcia merytorycznego i 
doradztwa jednemu z członków- osobie niepełnosprawnej i Jego rodzinie  

 
         

  
             
 
Za Zarząd 
 
 
Renata Birtus                                                                        Lidia Glińska           
 
                        
 Prezes Stowarzyszenia                                                        Sekretarz                                     
 


