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1. Sprawy formalne i organizacyjne związane z powstaniem Stowarzyszenia 
 - opracowanie statutu Stowarzyszenia 
 - zebranie założycielskie, wybór władz, złożenie dokumentów rejestracyjnych w Sądzie 
 - założenie konta bankowego w BZ WBK (22.08.2017) 
 - powstanie i zatwierdzenie Logo Stowarzyszenia (13.09.2017) 
 - wykup domeny Stowarzyszenia Tarson (01.08.2017) 
 - założenie strony internetowej oraz Facebooka Stowarzyszenia 
 - założenie adresów pocztowych dla Stowarzyszenia 
 - wydrukowanie ulotek informacyjnych, wykonanie pieczątek i wizytówek 
 
2. Spotkania członków i przyjaciół Stowarzyszenia 
 - Imprezy integracyjne (3) 

 Spotkanie Informacyjne 
 Wspólne pieczenie pierników 
 Spotkanie Gwiazdkowe 

 - Spotkania wspierające, wykłady z dyskusją, konsultacje indywidualne (3) 
 „Rodzic wobec niepełnosprawności dziecka” 
 „Kiedy życie mi dopiecze” 
 „Skazani na przyzwoitość” 
  

3. Udział w szkoleniach i spotkaniach informacyjnych organizowanych dla NGO, w których braliśmy 
udział  
 -„Działaj Lokalnie myśl globalnie” - 08.09.2017 
 -VII Tydzień Organizacji Pozarządowych: „Drums Alive”, „Co dwie głowy to nie 
 jedna”(19/20.09.2017) 
 -Konsultacje nt. Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (03.10.2017) 
 
4. Działania w celu pozyskania środków finansowych na działalność  
 -Złożenie w BZ WBK oferty na działanie „Tu mieszkam, tu zmieniam” (10.11.2017 – nie 
 przyznano) 
 - Złożenie w Urzędzie Gminy preliminarza działań na rok 2018 oraz ofert na dofinansowanie 
 działań 2018r. (przyznano dofinansowanie) 
 - Pośredniczenie w projekcie zajęć nauki pływania i oswajania z wodą na Termach 
 Tarnowskich dla osób niepełnosprawnych - uczniów poznańskich szkół specjalnych, którzy są 
 mieszkańcami gminy  Tarnowo Podgórne. Pomysłodawcą i liderem projektu jest Tomasz Szała. 
 (Projekt ruszył, jest finansowany bezpośrednio przez gminę Tarnowo Podgórne) 
 
5. Informacje, artykuły prasowe - 12 artykułów 
 
6. Zebrania Zarządu - 4 
 
7. Kalendarium wydarzeń 



Kalendarium wydarzeń 
 
09.05.2017  Pierwsze zebranie rodziców – sportowców trenujących pod kierunkiem Grzegorza  
  Krzemińskiego na temat przyszłości sportu dla osób niepełnosprawnych, które do tej  
  pory trenowały poprzez Stowarzyszenie ROKTAR. Decyzja o powołaniu nowego,  
  tarnowskiego Stowarzyszenia dla realizacji zajęć sportowych dla osób    
  niepełnosprawnych. Wybranie zespołu inicjatywnego. 
12.05.2017   Powiadomienie uczestników Walnego Zebrania Stowarzyszenia Roktar o przejęciu  
  zajęć sportowych (od nowego roku) przez powołanie nowego tarnowskiego   
  Stowarzyszenia 
19.05.2017 Pierwsze spotkanie organizacyjne zespołu inicjatywnego. 
22.06.2017 Zebranie założycielskie Tarnowskiego Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 
 ` TARSON 
13.07.2017 Postanowienie Sądu Rejonowego w Poznaniu o wpisaniu Tarnowskiego    
  Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych TARSON  do Krajowego Rejestru Sądowego 
09.08.2017 Zebranie programowe członków założycieli  
13.09.2017 Pierwsze zabranie Zarządu 
02.10.2017 Spotkanie zarządu z wójtem Tadeuszem Czajką. Przedstawienie Stowarzyszenia 
04.10.2017 Drugie zebranie Zarządu 
07.10.2017 Spotkanie integracyjne Stowarzyszenia. Przestawienie zebranym celów dalszych i  
  programu Stowarzyszenia na najbliższy czas. Wysłuchanie oczekiwań rodziców i  
  opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Wypełnienie ankiet.  
18.10.2017 Warsztaty tematyczne „Rodzic wobec niepełnosprawności dziecka” Prowadzenie –  
  Natalia Przybylska  
08.11.2017 Trzecie zebranie Zarządu 
08.11.2017 Utworzenie Klubu Olimpiad Specjalnych (KOS) „Tarson Tarnowo Podgórne” 
13.11.2017 Wyjazd do dwóch Zakładów Aktywności Zawodowej: Koźmin i Zerków. Zapoznanie się  
  z działalnością ZAZ z myślą założenia ZAZ w Tarnowie Podgórnym . Wyjazd Zarządu  
  wraz I z-cą wójta gminy panią Ewą Noszczyńską-Szkurat  
15.11.2017 Wykład z dyskusja pt. „Kiedy życie mi dopiecze” prowadzony przez dr Jadwigę Kwiek  
  psychologa i psychoterapeutę. Przed i po wykładzie konsultacje indywidualne  
20.11.2017 Spotkanie z kierownictwem szkoły specjalnej „Otwarte Drzwi” w Poznaniu –   
  przedstawicieli Stowarzyszenia Tarson wraz I-z-ca wójta gminy panią Ewą Noszczyńską- 
  Szkurat. Zapoznanie się z działaniem szkoły, jej założeniem i prowadzeniem z myślą  
  powstania takiej placówki w Tarnowie Podgórnym 
29.11.2017 Czwarte zebranie Zarządu 
29.11.2017 Powstała inicjatywa „Złoty Dziadek” – liderem jest Włodzimierz Kwiek. W imieniu  
  Stowarzyszenia pośredniczy – kol. Zofia Kandulska 
09.12.2017 Finał akcji „Szlachetna paczka”. Pośredniczyliśmy w wyborze potrzebujących rodzin.   
  Dwie z nich (pochodzące z gminy Rokietnica i Tarnowo Podgórne) zostały   
  zakwalifikowane i obdarowane „Szlachetną paczką”. Akcja rozpoczęła się 20.09.2017. 
09.12. 2017 Impreza integracyjna Stowarzyszenia Tarson. Wspólne pieczenie pierników.  
13.12.2017 Wykład z dyskusja pt. „Skazani na przyzwoitość” prowadzony przez dr Jadwigę Kwiek  
  psychologa i psychoterapeutę. Przed i po wykładzie konsultacje indywidualne 
16.12.2017 Impreza integracyjna Stowarzyszenia Tarson. Spotkanie Gwiazdkowe. Najdłuższy  
  łańcuch na choinkę. 


