SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za rok 2010
działalności Stowarzyszenia
Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.
Organizacji Pożytku Publicznego
Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. przy ul. Słonecznej 63 zarejestrowane
zostało przez Sąd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. dnia 26 listopada 1992 roku.
Do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskało wpis 18 lipca 2001 roku pod numerem 0000029085.
Od 16.03.2004r. posiada status organizacji pożytku publicznego.
Numer rejestracyjny w systemie REGON – 210033416.
Stowarzyszenie nie prowadzi dochodowej działalności gospodarczej
Od 2001 roku Zarząd Stowarzyszenia działa w składzie:
1. Augustyn Wiernicki
Przewodniczący Zarządu
2. Jerzy Hrybacz
Wiceprzewodniczący
3. Jan Dwojewski
Wiceprzewodniczący
4. Benedykt Wiśniewski
Sekretarz
5. Krystyna Balbierz
Członek
CELE STATUTOWE I ZASADY FUNKCJONOWANIA STOWARZYSZENIA
Główną ideą działalności Stowarzyszenia jest niesienie pomocy materialnej i duchowej wszystkim tym, którzy
jej potrzebują. Stowarzyszenie realizuje swój cel w szczególności poprzez:
działalność statutowa nieodpłatna:
 prowadzenie działalności charytatywnej i pomocowej w zakresie: prowadzenia jadłodajni dla ubogich,
udzielania pomocy rzeczowej i finansowej dla ludzi ubogich,
 udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży poprzez m. in. prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych,
organizowanie wypoczynku, w tym wycieczek i obozów, półkolonii i kolonii,
 prowadzenie profilaktyki i opieki zdrowotnej dla bezdomnych, bezrobotnych i ubogich,
 podejmowanie działań w obszarze walki z przemocą oraz udzielanie pomocy ofiarom
 przemocy, a także działania na rzecz ochrony praw kobiet,
 prowadzenie działań w zakresie ośrodka poradnictwa, szkoleń zawodowych i społecznych, aktywizacji
bezrobotnych i osób zagrożonych zwolnieniem z pracy, w tym: działalność na rzecz zatrudnienia i promocji
przedsiębiorczości, działalność na rzecz integracji i reintegracji społeczno – zawodowej osób z obszaru
wykluczenia oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie
ubóstwu, niedożywieniu oraz podejmowanie działań w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych
i rozwojowych dzieci i młodzieży oraz na rzecz ochrony ich praw;
 inicjowanie i organizowanie działalności młodzieżowej, w tym: w zakresie współpracy międzynarodowej,
w zakresie organizacji imprez kulturalnych, turystycznych, sportowych i rekreacyjnych, zajęć szkoleniowych
oraz imprez edukacyjnych i formacyjnych, organizowania imprez i akcji proekologicznych,
 prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym w zakresie: rehabilitacji, sportu,
rekreacji i wypoczynku, realizowania programów edukacyjnych,
 prowadzenie działań profilaktycznych i pomocowych w obszarze uzależnień i zagrożeń patologią
społeczną, w szczególności alkoholizmem i narkomanią,
 inicjowanie działań w zakresie integracji europejskiej oraz organizowanie imprez międzynarodowych w
zakresie szeroko rozumianej działalności charytatywnej, pomocowej i społecznej,
 prowadzenie ośrodka prognoz i analiz zjawisk i procesów społecznych,
 tworzenie agend gospodarczych umożliwiających prowadzenie działalności podstawowej,
 prowadzenie działań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu,
 prowadzenie działań na rzecz mniejszości narodowych,
 organizowanie i udzielanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen, tak
w kraju jak i za granicą,
 prowadzenie działań na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
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 podejmowanie działań na rzecz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz na rzecz
rozwoje przedsiębiorczości,
 prowadzenie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz promocja i realizacja działań na rzecz
poprawy sytuacji osób starszych i przełamywania barier międzypokoleniowych;
 inicjowanie i realizacja działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą;
 podejmowanie i inicjowanie działań pomocowych, na rzecz umacniania rodziny, trwałości małżeństwa,
rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw rodziny;
 inicjowanie i prowadzenie działań w zakresie: rzecznictwa na rzecz organizacji pozarządowych, grup
społecznych i zawodowych, wzmocnienia sektora ekonomii społecznej, prowadzenie działań strażniczych w
odniesieniu m.in. do instytucji rządowych, samorządowych, zaufania społecznego, sądownictwa i innych
publicznych,
 wspieranie, realizacja i promocja działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska oraz
ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego, historycznego,
 prowadzenie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa;
 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 prowadzenie działań inwestycyjnych m.in. w obszarze infrastruktury społecznej, sportowej, turystycznej,
edukacyjnej, użyteczności publicznej, kulturowej i opiekuńczo - wychowawczej
działalność statutowa odpłatna
 (...) c) udzielania pomocy dzieciom i młodzieży poprzez m. in. (...) organizowanie wypoczynku, w tym (...)
obozów (...) i kolonii
UCHWAŁY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA
W 2010 r. Zarząd Stowarzyszenia podjął następujące uchwały
Uchwała Nr 1/2010 Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna z dnia 25.03.2010
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności merytorycznej Stowarzyszenia za 2009 r.
Uchwała Nr 2/2010 Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna z dnia 25.03.2010 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych za 2009 r.
Uchwała Nr 3/2010 Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna z dnia 20.04.2010 r.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej do Kontroli działalności Fundacji Bank Żywności.
Uchwała Nr 4/2010 Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna z dnia 20.04.2010 r.
w sprawie budżetu Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.
Uchwała Nr 5/2010 Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna z dnia 12.08.2010.
w sprawie zatwierdzenia V etapu rozbudowy zaplecza sportowego przy Ośrodku Sportowo Wychowawczym
w Długiem.
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE STOWARZYSZENIA
BIURO STOWARZYSZENIA
Biuro Stowarzyszenia to sztab organizacji. To tutaj podejmowane są najważniejsze decyzje, tu powstają plany
i strategie dotyczące rozwoju Stowarzyszenia. Ponadto odbywa się tutaj:
tworzenie i zarządzanie projektami (w 2010 roku było to 22 projektów, które stanowiły ok. 60%
budżetu);
zarządzanie finansami organizacji (dotacjami, darowiznami m.in. z tytułu odpisu 1% od podatku od
osób fizycznych);
prowadzenie księgowości i sprawozdawczości finansowo – merytorycznej z działalności
Stowarzyszenia;
zarządzanie wolontariatem Stowarzyszenia (każdego dnia posługę wolontariacką we wszystkich
agendach pełni ok. 100 osób; wszyscy mają podpisane porozumienia wolontariackie);
pomoc finansowa: przydzielanie zapomóg stałych, jednorazowych, losowych ;
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nadzór pedagogiczny nad praktykantami i osobami odbywającymi staż lub przygotowanie zawodowe
oraz prace interwencyjne w różnych agendach;
prowadzenie akcji promocyjnych i reklamowych organizacji poprzez redagowanie strony internetowej,
plakaty, ulotki, foldery;
organizowanie konferencji tematycznych i kampanii medialnych dot. przeciwdziałania patologiom
społecznym;
prowadzenie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami pomocy społecznej
poprzez zlecanie zadań, prace w zespołach doradczo – konsultacyjnych, porozumienia i partnerstwa;
koordynacja fundraisingu (cykliczne akcje - zbiórki pieniędzy, żywności, odzieży i przedmiotów
codziennego użytku itp.);
budowanie lobbingu na rzecz cennych inicjatyw społecznych m.in. inwestycji Stowarzyszenia –
Ośrodka Kolonijnego Sportowo – Wychowawczego w m. Długie.
ZESPÓŁ ŚWIETLIC OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH
Główne motto działalności świetlic: „Chcemy, żeby nasze dzieci były zdrowe i bezpieczne, żeby były
akceptowanymi, pożytecznymi członkami społeczności w której wzrastają i żyją; aby miały zapewniony poziom
życia wykluczający marginalizacji oraz rozwinęły swoje zdolności i zrealizowały w dorosłym życiu swoje
marzenia i cele”.
W 2010 r. działalność prowadziło 13 świetlic opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży na
terenie Gorzowa Wlkp. – oraz 13 świetlic wiejskich: Deszczno, Łagodzin, Lubiechnia Wielka, Chwalęcice,
Rybakowo, Kłodawa, Różanki Wieś i Różanki Szklarnia, Santoczno, Santocko, Łośno, Wojcieszyce, Zdroisko.
Uczestnikami świetlic są dzieci i młodzież w wieku szkolnym, pochodzące z rodzin ubogich, niewydolnych
wychowawczo, dysfunkcyjnych, patologicznych; z rodzin ubogich i wielodzietnych. Często jest to grupa
zagrożona uzależnieniami, eksperymentująca z narkotykami i alkoholem, niepełnosprawna intelektualnie,
młodzież uwikłana w subkultury i grupy przestępcze oraz z problemami szkolnymi.
Do świetlic łącznie uczęszczało ponad 650 dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 roku życia.
Świetlice czynne były od poniedziałku do piątku w godz. od 14.00 do 18.00. Pracowało w nich 40
wychowawców (w tym 26 kierowników świetlic), których wspomagało 46 wolontariuszy - opiekunów będących
najczęściej uczniami szkół ponadgimnazjalnych i studentami gorzowskich uczelni.
W okresie sprawozdawczym praktykę pedagogiczną w świetlicach Stowarzyszenia odbywało 31
studentów z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i Uniwersytetu Szczecińskiego. Byli to studenci
kierunków humanistycznych, a szczególnie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, pedagogiki socjalnej
i resocjalizacji.
Siedziby 2 świetlic mieszczą się w obiektach stanowiących własność Stowarzyszenia, pozostałe
w pomieszczeniach użyczonych, będących własnością spółdzielni mieszkaniowych, szkół, parafii i gmin.
Założeniem pracy z wychowankami w świetlicach jest:
codzienny posiłek,
pomoc w nauce,
wyuczenie najważniejszych umiejętności psychospołecznych,
profilaktyka antyalkoholowa, antynarkotykowa, „złego dotyku”, HIV/AIDS, agresji i przemocy domowej,
rozwój indywidualnych zainteresowań i talentów dzieci (zajęcia: plastyczne, muzyczne, piłki nożnej,
taneczne, małych form teatralnych, pływackie, turystyczno – krajoznawcze, historyczno - patriotyczne,
zajęcia kulinarne, przyrodnicze, literackie, komputerowe).
W pracy świetlic opiekuńczo – wychowawczych podejmowane są działania opiekuńcze, dydaktyczne,
wychowawcze, kulturalne i rozwijające indywidualne zainteresowania oraz talenty dzieci, szkoleniowe,
działania w ramach współpracy z domem rodzinnym dzieci oraz z zakresu profilaktyki uzależnień, walki
z agresją i przemocą oraz innymi patologiami.
Opracowany został „Program współpracy placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego
z rodziną dziecka, środowiskiem lokalnym oraz instytucjami i środowiskami działającymi na rzecz dzieci
i młodzieży”.
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W okresie od 15 do 28 stycznia 2010 r. podczas ferii zimowych we wszystkich świetlicach prowadzone były
zajęcia zimowe dla ponad 250 dzieci, podczas których odbyły się gry, zabawy, konkurs kolęd, kostiumowy bal
karnawałowy. Zorganizowano wycieczkę autokarową, wyjście do kina oraz zajęcia na lodowisku i basenie.
Podczas wakacji od 3 do 18 sierpnia 2010 roku – 150 dzieci oraz 115 wolontariuszy młodzieżowych
uczestniczyło w zajęciach letnich zorganizowanych przez Stowarzyszenie w 8 świetlicach. Dzieci uczestniczyły
w ogólnomiejskim programie „Jazda coolturalna”, zorganizowano konkurs piosenki wakacyjnej, konkursy
plastyczne, teatralne, wyjścia na basen, rozgrywki sportowe. Półkolonie zakończył Festyn „Zdrowo, trzeźwo
i sportowo” na Słowiance, w którym wzięło udział 250 osób w tym dzieci i młodzież ze świetlic i z terenu
miasta – spędzające wakacje w miejscu zamieszkania.
W 2010 roku dzieci i młodzież ze świetlic uczestniczyły w zajęciach profilaktyczno – wychowawczych
w ramach następujących programów:
1. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii – Warszawa. – „Od Zniewolenia do
Wyzwolenia”.
Program profilaktyczny dla osób zagrożonych narkomanią oraz eksperymentujących z narkotykami.
Zajęcia realizowane w 16 świetlicach opiekuńczo – wychowawczych Stowarzyszenia, do których uczęszczało
ok. 500 dzieci i młodzieży. Program dotyczył profilaktyki antynarkotykowej, prowadzony był w formie
warsztatów umiejętności psychospołecznych. Realizacja programu przyczyniła się do wzrostu świadomości
dotyczącej szkodliwości działania narkotyków na układ psychosomatyczny człowieka oraz jego zachowanie.
Zajęcia realizowane w czasie trwania kolonii letnich skierowane były do 635 uczestników. Wplecione były
w program kolonii letnich ( 4 turnusy w terminie 1 lipca do 22 sierpnia 2010 r.). Program składał się z bloków
tematycznych trwających 36 godzin w turnusie. W zakresie zajęć przeznaczonych dla kolonistów zrealizowano
zagadnienia dotyczące wpływu nadużywania narkotyków na organizm człowieka.
2. Miasto Gorzów Wlkp. „Dzieci wykluczone nie będą stracone” – całoroczny program pracy
opiekuńczo – wychowawczej 13 świetlic Stowarzyszenia na terenie Gorzowa Wlkp.
Realizowany był w okresie luty - grudzień 2010r. w tematycznych blokach: opiekuńczy, edukacyjny,
wychowawczy, kulturalny, sportowy i profilaktyczny. Głównym zadaniem projektu była profilaktyka wykluczenia
społecznego oraz dążenie do ograniczenia przejawów niedostosowania społecznego, agresji i przestępczości
wśród dzieci i młodzieży poprzez systematyczne i skuteczne działania wychowawcze, profilaktyczne
i opiekuńcze realizowane w świetlicach. Realizacja programu wpłynęła na integrację środowiska, zmniejszenie
zjawisk patologicznych, kształtowanie umiejętności pokonywania trudności.
Zorganizowano dzieciom przegląd dorobku artystycznego pod hasłem „Kto ty jesteś?” z okazji rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W okresie świątecznym organizowano w świetlicach spotkania opłatkowe
podczas których wszyscy otrzymali paczki. Zorganizowano wyjazd do Zielonej Góry na uroczystość wręczenia
statuetek „Człowiek - Człowiekowi”. Zorganizowano dzieciom wszystkich świetlic Festyn na terenie Centrum
Sportowo – Rehabilitacyjnego „Słowianka”. Podczas Festynu wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i słodkie
upominki, a najlepsi medale i puchary. 120 osób wyjechało na turnus kolonijny na Długie.
3. Miasto Gorzów Wlkp., „XIV Festyn – Trzeźwo, zdrowo i sportowo” dla dzieci spędzających
wakacje w mieście.
Projekt promował zdrowy styl życia, opóźnienie wieku inicjacji alkoholowej oraz zmniejszenie zachowań
ryzykownych. Dodatkowym celem programu była promocja imprez bezalkoholowych i protest przeciwko
festynom i imprezom masowym, szczególnie kulturalnym i sportowym podczas których spożywany jest
alkohol.
4. Miasto Gorzów Wlkp., „Wybieram trzeźwość” – program kolonii profilaktyczno – terapeutyczny
dla dzieci i młodzieży w środowisku zagrożonych alkoholizmem i patologiami społecznymi.
Program zakładał kompleksowe podejście do realizacji zadania i zakładał ciągłość prowadzonych działań
profilaktycznych podczas kolonii letnich dla wychowanków świetlic Stowarzyszenia organizowanych w czasie
wakacji.
5. Fundacja im. Stefana Batorego – projekt „Jadłodajnia dla ubogich i dzieci ze świetlic
środowiskowych”
Dotację otrzymaliśmy w grudniu 2009 r. z przeznaczeniem na rok 2010. W ramach programu opłacono m. in.
wynagrodzenie kadry jadłodajni dla ubogich i kadry wychowawczej pracującej w świetlicach Stowarzyszenia.
Dofinansowano również opłaty stałe w jadłodajni i świetlicach. Zakupiono piec do jadłodajni i sfinansowano
koszty paliwa dla samochodu zaopatrzeniowego.
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6. Wojewoda Lubuski – Dofinansowanie kosztów doposażenia świetlic.
Celem realizowanego zadania było doposażenie świetlic, zaopatrzenie uczestników w materiały plastyczne,
papiernicze, dydaktyczne, niezbędne do realizacji zajęć oraz nagrody dla dzieci - uczestników zawodów
biegowych - „X Jubileuszowego Wiosennego Biegania”.
7. Fundacja Wspólna Droga „Kromka chleba ze szczyptą nauki i kultury”.
W ramach powyższego programu opłacano 7 wychowawców w świetlicach, zakupiono bilety do kina oraz
artykuły żywnościowe na posiłki dla dzieci.
8. Fundacja Wspólna Droga „Kromka chleba na wakacjach”.
Projekt miał na celu umożliwienie grupie 50 dzieci z rodzin ubogich, uczęszczających do świetlic
Stowarzyszenia uczestnictwo w koloniach letnich w Ośrodku Kolonijnym w miejscowości Długie. Podczas
wypoczynku realizowany był program „Gniazdo Orła Białego wraz z elementami profilaktyki „Wybieram
trzeźwość”.
9. Gmina Deszczno - „Czas na sport” – zajęcia sportowe dla dzieci świetlicy środowiskowej
„Promyk Dnia” w Deszcznie.
Celem realizacji programu skierowanego do 30 uczestników świetlicy środowiskowej w Deszcznie była
poprawa kondycji fizycznej dzieci, wszechstronny rozwój organizmu oraz zmniejszenie poczucia zagrożenia
fizycznego i psychicznego i jego skutków. Zajęcia sportowe prowadzone były w formie zabawowej,
edukacyjnej i rozgrywek sportowych.
10. Miasto Gorzów Wlkp. „Zachowaj jasny umysł” – obóz profilaktyczno – formacyjny dla
młodzieży.
Celem programu była organizacja obozu dla młodzieży wolontariackiej ze świetlic stowarzyszenia z realizacją
zajęć z zakresu profilaktyki patologii społecznych ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania
narkomanii. Realizacja programu wpłynęła na integrację środowiska, zmniejszenie zjawisk patologicznych,
kształtowanie umiejętności pokonywania trudności.
W okresie sprawozdawczym na realizację zadań w świetlicach Stowarzyszenia otrzymało dotacje
z następujących źródeł:
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
Wojewoda Lubuski
Fundacja Wspólna Droga
Fundacja im. Stefana Batorego
Gmina Deszczno
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich.
JADŁODAJNIA DLA UBOGICH
Stowarzyszenie prowadzi Jadłodajnię przy ulicy Chodkiewicza 20 – usytuowaną w obiekcie będącym
własnością parafii, działa od 12 lat; przygotowuje dziennie (poniedziałek – sobota) około 150 posiłków.
Projekt w ramach Programu Kryzysowego OSI Fundacji im. Stefana Batorego umożliwił realizację zadań
związanych z prowadzeniem Jadłodajni oraz prawidłowe funkcjonowanie świetlic. W ramach programu OSI
Stowarzyszenie otrzymało środki na opłaty stałe, zakup paliwa dla samochodu zaopatrzeniowego, który służy
do zaopatrzenia Jadłodajni w artykuły spożywcze oraz rozwożenie posiłków do świetlic; opłacenie obsługi
kuchni, zakup pieca CO do Jadłodajni przy ul. Chodkiewicza. Z otrzymanych środków opłacone zostało
wynagrodzenie pracowników Jadłodajni
oraz wynagrodzenie dla kadry wychowawczej pracującej
w świetlicach Stowarzyszenia. W jadłodajni codziennie pracuje 5 wolontariuszy – 4 kobiety i 1 mężczyzna.
Przygotowują obiady jednodaniowe, najczęściej jest to zupa z wkładką.
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SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH
Stowarzyszenie prowadzi dwa Schroniska dla bezdomnych:
Schronisko nr 1 przy ulicy Słonecznej 63 w Gorzowie Wlkp. – mieszczące się w Centrum
Charytatywnym im. Jana Pawła II. Obiekt jest własnością Stowarzyszenia.
Schronisko nr 2 przy ulicy Turystycznej 14 w miejscowości Długie, gm. Strzelce Krajeńskie –
mieszczące się przy Ośrodku Kolonijnym Sportowo - Wychowawczym. Obiekt jest własnością
Stowarzyszenia.
Schroniska te dysponują łącznie 40 miejscami dla mężczyzn (obydwa po 20 miejsc). Bezdomni
zakwaterowani w Schroniskach otoczeni są fachową opieką: Kierownik Schroniska nr 1 jest pracownikiem
socjalnym i streetworkerem, Kierownik Schroniska nr 2 jest emerytowaną pielęgniarką psychiatryczną i b.
pracownikiem warsztatów terapii zajęciowej. Pomocą psychologiczną i duchową zajmuje się absolwent SPP
i Duszpasterz Trzeźwości Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej – ks. mgr Henryk Grządko.
Mieszkańcy otrzymują schronienie całodobowe, trzy posiłki dziennie, ubranie, środki czystości i higieny
osobistej, objęci są także ubezpieczeniem. Nieustannie prowadzone są też działania na rzecz odnowienia
więzi rodzinnych, szczególnie z dziećmi. W Schronisku dla Bezdomnych w Długiem przebywa jednorazowo
kilkanaście osób. Część z nich usamodzielnia się. Prace przez nich wykonywane, organizowane kursy i staże
dają szansę integracji ze społeczeństwem oraz pomagają w podjęciu działań na rzecz usamodzielnienia.
 Zarząd Województwa Lubuskiego „Bezdomni – Niezłomni”
W ramach projektu „Bezdomni - Niezłomni” wykonano szereg prac, które przyczyniły się zarówno do
rozwoju osobistego biorących udział w projekcie osób, jak również do poprawienia wyglądu zewnętrznego
Ośrodka, na terenie którego wspomniane prace były wykonywane. W Schronisku dla Bezdomnych w Długiem
przebywa co roku do kilkunastu osób i tylko niewielka część z nich się usamodzielnia. Bezdomni Schroniska
przy Ośrodku Kolonijnym w Długiem w 2010 roku wykonywali prace porządkowe, ogrodniczo-konserwatorskie
(na terenach zielonych), remontowe, budowlane i naprawcze.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej „Program wspierający powrót osób bezdomnych do
społeczności”.
Celem projektu były działania osłonowe jak i wspierające. W ramach dawanej pomocy oczekujemy w zamian
od bezdomnych współpracy, która ma doprowadzić do aktywizacji społeczno-zawodowej, a w rezultacie do
usamodzielnienia i integracji ze społeczeństwem. Dzięki realizacji projektu bezdomni odbyli praktyki
zawodowe, nabyli nowe umiejętności, skorzystali z poradnictwa prawno-obywatelskiego oraz przeprowadzono
wiele działań psychospołecznych skierowanych do mieszkańców obu schronisk, a szczególnie:
spotkania w grupach terapeutycznych oraz indywidualne spotkania terapeutyczne z psychologiem
wspierające utrzymanie abstynencji alkoholowej
osoby bezdomne spotykały się z doradcą zawodowym w celu sporządzania profilu predyspozycji
i preferencji zawodowych. uzyskali pomoc w wyborze szkoleń i gromadzenie dokumentów,
indywidualne doradztwo dot. załatwiania spraw urzędowych dot. m.in. niezbędnej dokumentacji
potwierdzającej tożsamość, zdrowotnej, zawodowej, zadłużeń, alimentów itp.
nauka podstaw komputera - dla zainteresowanych.


Bezdomni Schroniska przy Ośrodku Kolonijnym w Długiem w 2010 roku wykonali szereg prac
porządkowych, ogrodniczo-konserwatorskich (na terenach zielonych), remontowych, budowlanych
i naprawczych. Dokonywano napraw na zewnątrz i wewnątrz budynków mieszkalnych, stołówki i schroniska
dla bezdomnych. Do zakresu tych prac należało także malowanie pomieszczeń przed przyjęciem dzieci na
turnusy. Należało do nich przede wszystkim utrzymanie czystości obiektów, parku, terenów zielonych,
parkingu, chodników, dróg dojścia od stołówki i budynków mieszkalnych, miejsc rekreacji, boisk sportowych,
placu obozu namiotowego. Uczestnicy programu brali udział w każdym rodzaju prac, co pozwoliło im na
odkrycie swoich zainteresowań, doskonalenie zawodowe i zmianę kwalifikacji. Osiągnięcie takich celów
niejednokrotnie jest niemierzalne, a jednocześnie stanowi ogromną pomoc osobom do których projekt był
kierowany. W tym wypadku są to osoby z niskimi kwalifikacjami zawodowymi, osoby o niskim poziomie
wykształcenia, osoby bez zawodu, osoby po przebytej terapii uzależnień i osoby o niskim stopniu zaradności
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życiowej. Projekt ten był bardzo potrzebny i zrealizował swoją misję z punktu widzenia rozwiązywania
problemów społecznych na obszarze gminy.
CENTRUM CHARYTATYWNE im JANA PAWŁA II
Centrum Charytatywne im. Jana Pawła II przy ul. Słonecznej 63 w Gorzowie Wlkp. to obiekt o powierzchni
1250 m2 stanowiący notarialną własność Stowarzyszenia. W skład Centrum wchodzą:
Schronisko dla bezdomnych nr 1,
2 świetlice,
Biura Stowarzyszenia,
Dział Pomocy Rzeczowej,
Dział Pomocy Żywnościowej,
Ośrodek Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym,
Regionalny Ośrodek Społeczno – Zawodowy i Obywatelski.
2 sale wykładowe,
siłownia,
kaplica.
Dział Pomocy Rzeczowej
Zorganizowany jest na wzór dobroczynnego magazynu samoobsługowego. Składa się
z 2 magazynów, 1 sali przyjęć i wydawania odzieży, sprzętu AGD, mebli. Bezpłatna pomoc rzeczowa
udzielana jest w pierwszej kolejności osobom samotnie wychowującym dzieci, najuboższym rodzinom
wielodzietnym, dzieciom, młodzieży i dorosłym z obszaru bezdomności, rodzinom obciążonym chorobami
społecznymi (alkoholizm, narkomania), długotrwale bezrobotnym. Pomocy udzielano mieszkańcom Gorzowa
Wlkp. oraz okolicznym gminom – 24 gminy. Nieodpłatnie z pomocy rzeczowej korzysta 3 tys. rodzin
miesięcznie z terenu Gorzowa oraz mieszkańcy z 26 gmin okolicznych.
Dział Pomocy Rzeczowej stale prowadzi zbiórki odzieży, obuwia, sprzętu RTV i AGD, mebli.
Rocznie zwozimy od darczyńców ok. 24 ton odzieży i obuwia, ok. 800 sztuk sprzętu RTV i AGD, ponad 200
szt. szaf, ok. 600 szt. kanap i mebli do spania, ok. 800 szt. elementów zabudowy kuchennej i pokojowej.
W dziale pracuje 10 wolontariuszy.
Dział Pomocy Żywnościowej
Dział Pomocy Żywnościowej działa przez 6 dni w tygodniu: codziennie wydawane jest pieczywo,
natomiast 3 dni w tygodniu wydawana jest żywność w ramach programu PEAD – dożywianie najuboższej
ludności Unii Europejskiej. Dział Pomocy Żywnościowej w 2010r. obsłużył 35 000 osób z terenu miasta
Gorzowa i okolic, którym wydano 232.201,53 kg żywności. Dodatkowo przez cały 2010 rok w dniach od
poniedziałku do soboty wydano osobom potrzebującym 42.500 kg pieczywa.
ASORTYMENT WYDAWANEJ ŻYWNOŚCI W ROKU 2010:
Płatki kukurydziane, mleko, dania z makaronem i z kaszą, sery topione i żółte, kasza jęczmienna, musli,
mleko w proszku, kawa zbożowa, krupnik, herbatniki, makarony, kasza manna i jęczmienna z warzywami,
mąka pszenna, dżem, cukier, masło, kaszki dla niemowląt, czekolady i inne słodycze, konserwy mięsne,
woda mineralna, soki i napoje, przyprawy, warzywa, chleb.
Ośrodek Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym.
W skład Ośrodka Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym wchodzą :
- Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych (absolwent SPP / duszpasterz trzeźwości
przyjmuje osoby umówione telefonicznie )
- Klub Abstynenta „W połowie drogi” – spotkania i mitingi w każdy czwartek od godz. 17.00.
- Filia Ośrodka w Rokitnie przy Sanktuarium (dyżury terapeutów, doradców, psychologów we wszystkie
weekendy od piątku do niedzieli w miesiącach od maja do października)
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W ramach usług: informacja o placówkach, służbach i osobach, do których można się zwrócić osobiście
po określoną radę i pomoc; można otrzymać adres i numer telefonu konkretnej instytucji oraz informację
o zakresie świadczonej przez nią pomocy;
- wsparcie psychologiczne, kierowanie na terapię do ośrodków;
- diagnoza potrzeb i przekierowywanie petentów do innych agend Stowarzyszenia;
- kierowanie do innych instytucji i placówek pomocy społecznej;
- pomoc żywnościowa (paczki żywnościowe);
- pomoc w uzyskaniu miejsca w placówce leczniczej lub odwykowej;

Gmina Przytoczna – Projekt Punktu Konsultacyjnego w Rokitnie
Program kompleksowej pracy Ośrodka Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym w Rokitnie był kontynuacją
działań podjętych w 2000 r., zaś Punkt Konsultacyjny w ramach Ośrodka od 1989 r. Ośrodek współtworzą
organizacje i ruchy trzeźwościowe oraz osoby indywidualne zatroskane o trzeźwość z terenu zachodniej
Polski i Wielkopolski. Dyrektorem Ośrodka jest ks. Henryk Grządko. Punkt Konsultacyjny Ośrodka Pomocy
Rodzinie i Osobom Uzależnionym w Rokitnie jest jedną z części składowych agend działających przy
Stowarzyszeniu. Pomoc udzielana przez Punkt przybrała charakter kompleksowy, z uwzględnieniem
wszystkich potrzeb zgłaszających się petentów. Kompleksowość działań polega na stworzeniu „parasola
opieki i pomocy” nad osobami uwikłanymi w nałóg i ich rodzinami.
Otrzymane środki przeznaczono na koszty wynagrodzenia oraz wyżywienia i zakwaterowania realizatorów
projektu. W 2010 r. dyżury pełnili realizatorzy programu oraz wolontariusze z grupy AA z wieloletnim stażem
trzeźwościowym, cieszący się dobra opinią, pracujący na Krokach i Tradycjach w poszczególnych
wspólnotach. Dodatkowo prowadzono księgarnię specjalistyczną dot. uzależnień i poradnictwa rodzinnego.
Regionalny Ośrodek Społeczno – Zawodowy i Obywatelski (ROSZiO)
Regionalny Ośrodek Społeczno – Zawodowy i Obywatelski oferował swoje bezpłatne usługi (od
poniedziałku do piątku w godz.10.00 – 18.00. Zadaniem Ośrodka jest przyjmowanie i udzielanie pomocy
zgłaszającym się petentom. Jego działalność jest skierowana głównie do osób ubogich, bezdomnych,
bezrobotnych, niezaradnych życiowo. W Ośrodku działa Lubuska Infolinia Obywatelska.
W ramach dotacji z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich realizowany był projekt pt. „Człowiek
wykluczony nie znaczy stracony”, który stał się doskonałym elementem Europejskiego 2010 Roku Walki
z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Regionalny Ośrodek Społeczno – Zawodowy i Obywatelski
świadczył bezpłatne usługi od czerwca do grudnia 2010 roku od poniedziałku do piątku w godz.10.00 –18.00
w następującym zakresie:
---- pomoc w rozwiązywaniu spraw urzędowych, sądowych i obywatelskich,
---- pomoc w pisaniu pism użytkowych i urzędowych,
informacja i poradnictwo prawne
poradnictwo i wsparcie psychologiczne.
W ramach działalności ROSZiO w 2010r. przyjęto 2.071 petentów, kobiety stanowiły 1.366 osób,
mężczyźni – 705 osób. Nasi petenci to w przeważającej mierze mieszkańcy Gorzowa Wlkp. i gmin
ościennych: osoby ubogie; rodziny wielodzietne; osoby w podeszłym wieku (emeryci, renciści, kombatanci);
osoby niepełnosprawne; rodzice (kobiety i mężczyźni) samotnie wychowujący dzieci; rodziny (w tym dzieci
i młodzież) z problemem uzależnień i przemocy domowej; więźniowie; osoby po odbytych wyrokach; osoby
bezdomne; rodziny eksmitowane do mieszkań socjalnych; osoby i rodziny zagrożone bezdomnością
(zadłużenia, zajęcia komornicze, nakazy eksmisji); osoby bezrobotne (w tym długotrwale i bezrobotni
absolwenci); osoby bez wykształcenia i i niskim poziomie intelektualnym; osoby z niskim poziomem
intelektualnym, wykształceniem podstawowym (nawet niepełnym) lub zawodowym; osoby niezaradne życiowo;
długotrwale korzystający z różnych form pomocy społecznej (uzależnione od pomocy społecznej).
Z infolinii korzystali petenci z całego województwa, zarejestrowano 12.814 wejść na stronę
obywatelską.
Działania w ramach projektu skierowane były do osób wykluczonych społecznie, żyjących najczęściej poniżej
linii ubóstwa, bezrobotnych, w tym w większości długotrwale. Z projektu korzystały także publiczne instytucje
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pomocowe i instytucje zaufania publicznego. Upowszechniono obywatelom z obszaru wykluczenia dostęp do
bezpośredniej obsługi petenta w biurze, informacji telefonicznej i pomoc poprzez infolinię, informacja
internetowa poprzez portal obywatelski. Współpracowali z nami wolontariusze osoby, które są oddane pracy
z osobami z grup marginalizowanych: dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
Ośrodek Kolonijny Sportowo – Wychowawczy
Ośrodek Kolonijny Sportowo – Wychowawczy w m. Długie, ul. Turystyczna 14, poczta: 66 – 500 Strzelce
Krajeńskie stanowi własność Stowarzyszenia. Teren Ośrodka o pow. łącznej 8,82 ha.
W skład Ośrodka wchodzą:
4 pawilony mieszkalne dwukondygnacyjne (w tym 2 przystosowane dla niepełnosprawnych),
3 domki kontenerowe wypoczynkowe,
budynek biurowy,
pawilon stołówki (w tym kuchnia, zmywalnia, magazyn żywności),
magazyn,
budynek sanitarny z kotłownią.
budynek schroniska dla bezdomnych
W 2010 roku zrealizowane zostały:
Kolonie letnie pod hasłem „ Gniazdo Orła Białego”. W okresie od 01.07 - 22.08.2010r. uczestniczyło 670
dzieci, w tym 150 dzieci ze świetlic prowadzonych przez Stowarzyszenie. Podczas kolonii kontynuowano
rozpoczęty w poprzednich latach program „Gniazdo Orła Białego”. Poprzez ciekawe zabawy oraz obowiązki
przybliżana była dzieciom i młodzieży historia początków państwa polskiego, symboli, tradycji i kultury
rycerskiej. Program realizowany jest bazie wystawy eksponowanej w Izbie Pamięci Narodowej im. Orła
Białego znajdującej się na terenie Ośrodka. W program wprowadzone są również elementy profilaktyki
uzależnień, które dostarczają uczestnikom informacji o pozytywnych aspektach życia bez uzależnień.
Stowarzyszenie wystąpiło z wnioskami o dofinansowanie organizowanego wypoczynku w ramach półkolonii
i kolonii letnich do władz Miasta i Kuratorium Oświaty. Dzieci – uczestnicy świetlic korzystały z kolonii w wielu
przypadkach całkowicie nieodpłatnie lub za symboliczną odpłatnością w wysokości 50 - 150 zł.
 Gmina Przytoczna – „Kolonie letnie dla dzieci z gminy Przytoczna”.
Program obejmował organizację kolonii letnich dla 18 dzieci Gminy z Przytocznej w terminie od 15 do
24.07.2010r. w ośrodku Kolonijnym Sportowo – Wychowawczym w m. Długie. Dzieci były uczestnikami
wszystkich zajęć prowadzonych w ramach kolonii letnich, które kształtowały umiejętność pracy w grupie,
zasady zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa, poczucie odpowiedzialności, umiejętność przegrywania
i doskonalenia się, pokonywania własnych słabości i wiary w siebie.
 Kuratorium Oświaty Gorzów Wlkp. – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej
Celem programu była organizacja kolonii letnich dla dzieci z Gorzowa i gmin powiatu gorzowskiego pt.
„Gniazdo Orla Białego – Damy i Rycerze” dla 200 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i ubogich. Głównym celem
kolonii letnich był aktywny wypoczynek dzieci dający organizmowi niezbędne odprężenie psychiczne i fizyczne
oraz umożliwiający rozwój osobowości. Uczestnicy mieli zapewnioną ciekawą formę wypoczynku w kontakcie
pięknem przyrody oraz wszechstronny rozwój fizyczny i duchowy. Zapoznano dzieci z kulturą i historią Polski
i z zasadami dobrego wychowania w czasach rycerstwa. Podczas kolonii dodatkowo prowadzono zajęcia
z profilaktyki pn. ”Wybieram trzeźwość” , który kończył się Deklaracją życia bez alkoholu. Dzieci zostały
zintegrowane w naturalnym środowisku rówieśniczym, przygotowane zostały do samodzielności i radzenia
sobie w sytuacjach trudnych, zmniejszono izolację społeczną oraz wykształcono postawy prospołeczne.
Większość działań wychowawczych na kolonii miało formę ustrukturyzowanej zabawy, takiej jak: plażowanie,
kąpiel w jeziorze, przejażdżki kajakami, nauka nurkowania, wycieczka rekreacyjna do CSR „Słowianka”,
wycieczki piesze i rowerowe, turnieje sprawnościowe, bale kostiumowe, tańce i zabawy integracyjne, zawody
sportowe, konkursy: plastyczny, piosenki i sportowe, dyskoteki, biegi patrolowe i podchody, gry i zabawy
terenowe, zajęcia umuzykalniające i taneczne oraz zajęcia plastyczne.
Obóz dla młodzieży (25 osób) pracującej przez cały rok w świetlicach Stowarzyszenia zorganizowany od 22
do 30 sierpnia 2010r, podczas którego realizowane był miedzy innymi program „Wybieram Trzeźwość”
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kształtujący postawę abstynencji seksualnej wśród młodzieży - wolontariuszy świetlic Stowarzyszenia im.
Brata Krystyna.
 Zarząd Województwa Lubuskiego –„Jubileuszowe X Wiosenne Bieganie” – Długie 2010.
Zawody odbyły się w dniu 30 maja 2010 roku w miejscowości Długie. Celem głównym projektu była
popularyzacja sportu biegowego oraz zwiększenie aktywności fizycznej wśród osób z różnych grup
wiekowych, zawodowych i społecznych z terenu województwa lubuskiego. Szeroka współpraca z Prezesem
Lubuskiego Klubu Biegacza im. Bronisława Malinowskiego Zbigniewem Petri oraz organizacjami działającymi
na rzecz rozwoju sportu i promocji edukacji poprzez sport wszystkich grup wiekowych, społecznych
i zawodowych, znalazła swój wyraz w wysokiej frekwencji uczestników biegów przełajowych w Długiem.
W zawodach uczestniczyło ponad 300 osób, widoczna była satysfakcja ze sprawności fizycznej, skłonność do
osobistego wysiłku, sportowa rywalizacja, radość udziału w imprezie i radość ze zwycięstwa, fair play oraz
integracja młodzieży połączona z łamaniem barier międzypokoleniowych, kulturowych, chęcią wspólnej
rywalizacji.

Kancelaria Senatu – Letnia Akademia Demokracji Obywatelskiej
W ramach programu „Letnia Akademia Demokracji Obywatelskiej” pogłębione zostały więzi z Polską
młodzieży ze Wschodu, umocniono ducha polskości spotkania z przedstawicielami samorządów lokalnych
w związku z XX – leciem samorządności polskiej. Pobyt studentów wsparty był wieloma konferencjami
i tematycznymi spotkaniami m.in. „Źródła finansowania organizacji społecznej, „Perspektywy społeczno –
zawodowe ludzi młodych”, „Organizacje pozarządowe istotą społeczeństwa obywatelskiego”, „III sektor jako
miejsce kariery zawodowej ludzi młodych – doświadczenia Polski i Unii Europejskiej”, „Różne formy służby
wolontarystycznej e środowisku lokalnym” i inne. Podczas pobytu w Ośrodku młodzież uczestniczyła w wielu
wycieczkach autokarowych, krajoznawczych, spotkaniach w gronie rówieśników, korzystała z atrakcyjnego
wypoczynku i nawiązała wiele kontaktów i przyjaźni.
PUNKT PRZEDSZKOLNY
Od 1 września 2010 roku został uruchomiony Punkt Przedszkolny „Dziecięcy Raj” przy ul. Osadniczej 3
w Gorzowie Wlkp. W okresie od września do grudnia 2010 roku uczęszczało do niego 15 dzieci w wieku 3 i 4
lat.
INFORMACJA O UZYSKANYCH PRZYCHODACH
W 2010 r. Stowarzyszenie uzyskało przychody łącznie
w tym:
- darowizny od osób fizycznych i prawnych
- wpłaty 1% podatku
- dotacje z samorządu terytorialnego
- dotacje z budżetu państwa
- dotacje z fundacji i innych
- przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego
- pozostałe przychody określone statutem

1.845.427,66 zł
70.526,60 zł
41.878,30 zł
280.390,00 zł
510.325,00 zł
33.796,56 zł
519.778,54 zł
388.732,66 zł

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Przychody z odpłatnej działalności
zostały wykorzystane na organizację kolonii letnich i obozów dla dzieci i młodzieży oraz półkolonii letnich
i zimowych.
Informacja o poniesionych kosztach
W 2010 r. koszty realizacji zadań statutowych
Koszty administracyjne obejmujące: podatki,
ubezpieczenia majątkowe, zużycie materiałów
i energii, wynagrodzenia
koszty ogółem:

1.619.301,17 zł
178.737,71 zł
1.798.038,88 zł
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Informacja o aktywach i zobowiązaniach organizacji
W 2010 r. ogólna wartość aktywów wynosiła
w tym:
- rzeczowe aktywa trwałe
- aktywa obrotowe

4.458.601,38 zł,
4.151.651,93 zł
306.949,45 zł

Zobowiązania Stowarzyszenia na dzień 31.12.2010 r. wynosiły 112.741,81 zł
W 2010r. Stowarzyszenie podpisało 22 umowy na realizację zadań na kwotę 803.146,00 zł,
i wpłynęła II transza dotacji z 2009r. z Fundacji Wspólna Droga - 6.000,00 zł oraz kolejna transza dotacji
z 2007r. z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich – 15.365,56 zł.
W tym na kwotę 528.915,00 zł w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
220.950,00 zł na podstawie ustawy o Pomocy Społecznej oraz 74.646,56 zł z Fundacji Wspólna Droga,
Stowarzyszenia Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich i Kancelarii Senatu. Dzięki dotacjom z Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej w roku 2010 zakupiono środki trwałe na łączną wartość 31.918,03 zł, w tym:
8 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, a także 1 drukarkę, 2 niszczarki, aparat fotograficzny.
Zatrudnienie: umowa o pracę - średnie zatrudnienie 13 osób, w tym średnia etatu - 12,7,
4 pracowników fizycznych i 9 pracowników umysłowych; umowy o dzieło i zlecenia 88 osób - realizacja zadań
wynikających z zawartych umów o dotacje. Tylko 3 etaty finansowane są ze środków własnych
Stowarzyszenia.
Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach:
- z tytułu umów o pracę wypłacono – 204.728,82 zł
- z tytułu umów o dzieło i zlecenia – 345.977,30 zł
Łączna kwota wynagrodzeń w 2010r. wynosiła – 550.706,12 zł, było to wynagrodzenie podstawowe bez
premii, nagród i innych świadczeń, których nie wypłacano. Członkowie Zarządu pracują nieodpłatnie.
Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek pieniężnych, nie nabyło i nie posiada obligacji i akcji
w spółkach prawa handlowego.
Stowarzyszenie posiada dwa konta ewidencyjne:
-- w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Gorzowie Wlkp. (konto służące do rozliczeń wszelkich dotacji
i programów oraz darowizn). Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2010r. – 116.721,04 zł
-- w Lubusko-Wielkopolskim Banku Spółdzielczym O/Strzelce Kraj. (konto rozliczeniowe Ośrodka
Kolonijnego w m. Długie). Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2010r. – 131.067,65 zł.
W Stowarzyszeniu otwierane są subkonta rozliczeniowe w zależności od realizowanych zadań
szczegółowych.
Dane o nieruchomościach:
- posiadamy Charytatywne Centrum Pomocy Człowiekowi im. Jana Pawła II przy ul. Słonecznej 63
w Gorzowie Wlkp. to obiekt o powierzchni 1250 m2 stanowiący własność Stowarzyszenia.
- Ośrodek Kolonijny Sportowo – Wychowawczy w m. Długie, ul. Turystyczna 14, poczta:
66 – 500 Strzelce Krajeńskie stanowi własność Stowarzyszenia o pow. łącznej 8,82 ha.
Stowarzyszenie za 2010r. złożyło do Urzędu Skarbowego zeznanie CIT-8, CIT–8/0 i CIT-D.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO – ŚRODOWISKOWA STOWARZYSZENIA
W 2010 r. Stowarzyszenie organizowało następujące akcje charytatywne:
1/ Całoroczna zbiórka rzeczy (odzież, obuwie, meble , sprzęt AGD i RTV, itp. i redystrybucja tych
przedmiotów do rodzin i osób potrzebujących
2/ Wielkanocny Weekend Dobroczynny (26 – 27 marca 2010 r.) – ponad 100 wolontariuszy zebrało do puszek
1.000,30 zł oraz 1.424,33 kg żywności, którą przekazano do redystrybucji przez Bank Żywności do najbardziej
potrzebujących rodzin z terenu północnej części woj. lubuskiego.
3/ Wolontariusze Stowarzyszenia brali udział w ogólnopolskiej Świątecznej zbiórce żywności na Boże
Narodzenie prowadzonej przez Bank Żywności w Gorzowie Wlkp.
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4/ Kampanie Stowarzyszenia: „Precz z biedą dzieci i młodzieży” oraz „W trzeźwości ku szczęśliwej
przyszłości” zaowocowały złożeniem Petycji do Prezydenta i Rady Miasta, co zaowocowało w grudniu 2010
roku ustanowieniem 2011 Roku Dzieci i Młodzieży.
W 2010 r. przyznano ludziom stowarzyszenia nagrody:
- „Człowiek – Człowiekowi 2010” dla Iwony Michalskiej - długoletniego wychowawcy – wolontariusza świetlicy
opiekuńczo wychowawczej „Czereśniaki”.
- Nagrodę Indywidualną Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla Iwony Filon – Król – dyrektora Stowarzyszenia
ds. społecznych i zarządzania.
 Miasto Gorzów Wlkp. – „W trzeźwości ku szczęśliwej przyszłości” – kampania na rzecz dzieci
i młodzieży.
W ramach kampanii zrealizowano:
Konkursy dla dzieci i młodzieży, a w tym konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych pt.
„Trzeźwa rodzina – miejscem dobra i miłości”; dla uczniów gimnazjów konkurs na plakat „ jestem cool –
nie piję; dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – konkurs na reportaż lub etiudę filmową „ Kilka scen
z życia pubowego”,
Marsz Rodziny dla Trzeźwości - zorganizowany 11 września 2010 roku - w którym uczestniczyło około
1000 osób z terenu Gorzowa Wlkp., gmin ościennych oraz województwa i Polski. Za zasługi na rzecz
trzeźwości i rodziny wręczono 6 medali, natomiast wszyscy uczestnicy marszu otrzymali poczęstunek,
Kongres „ W trosce o dzieci i młodzież” – W kongresie uczestniczyło ponad 200 osób – przedstawicieli
szkół, uczelni, instytucji, placówek i organizacji pozarządowych związanych z dziećmi i młodzieżą.
Młodzież przygotowała i zaprezentowała na Kongresie informację na temat problemów i zagrożeń dzieci
i młodzieży. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały kongresowe, materiały promocyjne projektu oraz
certyfikaty uczestnictwa,
Publikacja „W trzeźwości ku szczęśliwej przyszłości” – wydano publikacje pokongresową w nakładzie 300
egzemplarzy, zawierającą również informację o przebiegu i realizacji wszystkich zadań w ramach
programu,
Promocja projektu – prowadzona byłą na stronach internetowych stowarzyszenia, wydano 200 plakatów
i 45 tysięcy ulotek promujących projekt kampanii, postawę abstynencką oraz ideę walki z pijaństwem
wśród dzieci i młodzieży.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Precz z biedą dzieci i młodzieży im lepsze jutro się
należy – Kampania na rzecz dzieci i młodzieży w europejskim roku walki z ubóstwem
i wykluczeniem społecznym”.
W ramach programu przeprowadzono następujące działania:
Diagnoza biedy - pod koniec 2010 roku przeprowadzono badania ankietowe wśród dzieci i młodzieży
dotyczące rozmiarów ubóstwa i wykluczenia społecznego.
Konkursy dla dzieci i młodzieży - przeprowadzono trzy konkursy przygotowane dla poszczególnych
grup wiekowych: plastyczny dla uczniów SP, fotograficzny dla gimnazjalistów i teatralny dla
ponadgimnazjalistów;
Wyprawki dla dzieci i młodzieży – 200 osób uczestników kolonii letnich w Ośrodku Kolonijnym
Sportowo-Wychowawczym w Długim otrzymało wyprawki zawierające wyposażenie szkolne, a w tym
dresy, plecaki, oraz przybory szkolne w średniej kwocie wynoszącej 800 zł na osobę.
Konferencja – podsumowaniem programu był zorganizowany przez beneficjenta Konferencji w którym
uczestniczyło 400 osób przedstawicieli różnych instytucji i organizacji zajmujących się
przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu. Złożone zostały petycje z prośbą o ustalenie roku 2010
Rokiem dzieci i Młodzieży.
 Miasto Gorzów Wlkp. – Jesienne Barwy Przyjaźni i Integracji”.
Głównym zadaniem projektu było zwiększenie poziomu rehabilitacji społecznej i integracji osób
niepełnosprawnych intelektualnie wraz z kadrą – uczestników warsztatów terapii zajęciowej; zintegrowanie
tych osób w przyjaznym środowisku przyrodniczym w ramach programu, który jednocześnie uczy bawi oraz
mobilizuje do wysiłku i pokonywania trudności. Realizacja programu odbywała się w Ośrodku Kolonijnym
Sportowo-Wychowawczym w m. Długie.
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 Miasto Gorzów Wlkp. – III Konkurs Teatralny
Celem głównym III Konkursu Teatralnego Szkół Ponadgimnazjalnych Gorzowa Wlkp. było uświadomienie
wartości trwałego małżeństwa i pełnej rodziny, zagrożeń współczesnej rodziny, wzbudzenie aktywności
artystycznej wśród młodzieży oraz odejście od bierności tylko – widzą ku twórczości własnej w dziedzinie
tworzenia własnego spektaklu i gry aktorskiej. W przygotowanych spektaklach uwidocznił się właściwy,
dojrzały stosunek do zagrożeń i patologii społecznych oraz umiejętność reagowania na zachowania
patologiczne. Został wypromowany pozytywny wzorzec życia rodzinnego. Wśród młodzieży przygotowującej
spektakl, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, grona pedagogicznego oraz wśród widzów nastąpiło
uświadomienie wartości trwałego małżeństwa i pełnej rodziny. Rozbudzona została aktywność twórcza
i artystyczna wśród - zaangażowanych w Konkurs - uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

KONTROLE STOWARZYSZENIA
W 2010 roku przeprowadzone zostały w Stowarzyszeniu następujące kontrole:
1/ Lubuskie Kuratorium Oświaty przeprowadziło kontrole kolonii letnich. Nie stwierdzono żadnych uchybień,
nie wydano zaleceń pokontrolnych.
2/ Urząd Miasta Gorzowa Wydział Spraw Społecznych przeprowadził 9.11.2010r. kontrolę sprawdzającą
prawidłowość realizacji zadań publicznych w latach 2008 i 2009 z następujących zakresów przepisów
prawnych Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U
z 2003 roku Nr. 96, Poz. 873 ze zmian) oraz Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U
z 2009 r. Nr. 175, poz. 1362 ze zmian.).
3/ Lubuski Urząd Wojewódzki - Wydział Polityki Społecznej przeprowadził 18 czerwca 2010 r. kontrolę
problemową dotyczącą realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w zakresie realizacji
zadań w placówkach wsparcia dziennego.
W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, nie wydano zaleceń pokontrolnych.
4/ Lubuski Urząd Wojewódzki - Wydział Polityki Społecznej kontrola funkcjonowania Świetlicy Metalowiec
przy ul. Szczecińskiej 25. W wyniku kontroli świetlica została zarejestrowana,
5/ Urząd Miasta Gorzowa Wydział Spraw Społecznych - kontrola realizacji programu kompleksowej pomocy
wychowankom Zespołu 13 świetlic,
W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, nie wydano zaleceń pokontrolnych.
6/ Systematycznie przeprowadzane kontrole przez pracowników Sanepidu w zakresie spełnienia wymogów
sanitarnych w Ośrodku Kolonijnym w Długiem, w jadłodajni, w świetlicach Stowarzyszenia. Nie stwierdzono
uchybień, nie wydano zaleceń pokontrolnych.
7/ Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. i w Strzelcach Krajeńskich dokonali
kontroli świetlic oraz Ośrodka Wypoczynkowo – Kolonijnego w m. Długie. Nie stwierdzono uchybień, nie
wydano zaleceń pokontrolnych.

Sekretarz Zarządu

Przewodniczący Zarządu

Sprawozdanie zatwierdzono uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 21.06.2011r.
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