WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
TARNOWSKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH TARSON
Tarnowo Podgórne, 5 kwietnia 2019r.

Plany działania na rok 2019

1.Plany działań stałych Stowarzyszenia:
 treningi pływackie (dwie grupy: juniorzy i seniorzy)
 treningi lekkiej atletyki i triathlonu
 zajęcia rehabilitacyjne dla wózkowiczów oraz osób z wadami postawy : „Fitness na siedząco”
w sali Fitness pod Termami oraz Survival w Parku Jankowice
 zajęcia sensoryczne
 zajęcia oswajania z wodą dla dzieci w wieku od 12 miesięcy do 6 lat w Lusowskim Zdroju
Zadanie organizacyjne dla powyższych działań: powiększyć grupy uczestników zajęć
sportowych, rehabilitacyjnych, sensorycznych oraz oswajania z wodą
 zajęcia wsparcia pedagogicznego rodziców
 zajęcia wsparcia psychologicznego rodziców/opiekunów
 zajęcia wsparcia prawnego rodziców/opiekunów
2.Udziały Stowarzyszenia w zawodach / imprezach zewnętrznych:
 Bieg Lwa (18.05. 2019)
 Regionalne Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Wolsztynie (23.05. 2019)
 Triathlon Lwa (08.06.2019)
 Bieg Przełajowy na Cytadeli Olimpiady Specjalne (18.09. 2019)
 Mityng pływacki Olimpiad Specjalnych Szamotuły (07.11.2019)
 Bieg Niepodległości Baranowo (11.11.2019)
 Turniej Bocci Tarnowo Podgórne Roktar (listopad 2019)
3.Plany własnych działań - spotkań integracyjnych
 Bal karnawałowy (23.02.)
 Piknik integracyjny za świeżym powietrzu (czerwiec)
 „Rejs po jeziorze lusowskim” – rowery wodne, pływanie, leżakowanie (lipiec)
 „Rejs po jeziorze kierskim” – żaglówki (sierpień)
 Wycieczka autokarowa – okolice Poznania (sierpień)
 II Memoriał Jacka Kandulskiego (wrzesień)
 Koncert w Pałacu w Jankowicach (26.10.)
 Wspólne pieczenie świątecznych pierników (23.11.)
 Spotkanie Gwiazdkowe (14.12.)
4.Pośredniczenie w akcji „Szlachetna Paczka”.
5.Wydanie kalendarza na rok 2020.
6.Kontynuacja zajęć nauki pływania/oswajania z wodą dla niepełnosprawnych uczniów szkół
podstawowych w Poznaniu, mieszkańców naszej Gminy. Pośredniczenie pomiędzy Gminą Tarnowo
Podgórne a Tarnowskimi Termami.

7. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej, informacja o działalności w mediach społecznościowych
Stowarzyszenia, Gminy i lokalnych oraz w gazetce Sąsiadka Czytaj.

CELE OGÓLNE na rok 2019
1. Wytyczenie dróg postępowania w celu dojścia do założenia Zakładu Aktywności Zawodowej

2. Uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego - OPP.
3. Sprecyzowanie fachowych potrzeb zgłaszanych przez rodziców: prawnik, psycholog.
4. Sondaż u rodzin dzieci niepełnosprawnych w stopniu znacznym - co możemy wspólnie zrobić?
Jaką pomoc zaproponować?
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