WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
TARNOWSKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH TARSON
Tarnowo Podgórne, 26.06.2020r.

Plany działania na rok 2020
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Plany działań określane obecnie (26.06.2020), stale w okresie trwania epidemii koronawirusa,
dalej obowiązujących ograniczeń, są zredukowane w stosunku do tych jakie zakładaliśmy na
przełomie roku 2019/2020.
Trwająca od 5 marca epidemia sprawiła odwołanie zaplanowanych zajęć, które dopiero w tych
tygodniach powoli wracają.
 Pierwsze treningi z LA zostały wznowione 5 maja, raz w tygodniu (we wtorki) i przebiegają w
terenie a od 7 lipca rozpoczną się na siłowni Tarnowskich Term.
 Treningi pływackie planujemy wznowić po otwarciu Tarnowskich Term w lipcu.
 Pierwsze zajęcia dla małych dzieci „Oswajanie z wodą” w Lusowskim Zdroju rozpoczynają się
w niedzielę 28 czerwca.
Pozostałe zajęcia stałe, zawody i imprezy integracyjne dalej są zawieszone. Będziemy je wznawiali w
miarę luzowania obostrzeń.

PLANY DZIAŁAŃ
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 integracji sensoryczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 zajęcia oswajania z wodą dla dzieci w wieku od 12 miesięcy do 6 lat w Lusowskim Zdroju
 zajęcia wsparcia psychologicznego, prawnego, pedagogicznego rodziców/opiekunów
2.Udziały Stowarzyszenia w zawodach / imprezach zewnętrznych w miarę przywracania imprez
zaplanowanych przez organizatorów:
 Bieg Przełajowy na Cytadeli Olimpiady Specjalne
 Mityng pływacki Olimpiad Specjalnych Szamotuły
 Bieg Niepodległości Baranowo
 Turniej Bocci Tarnowo Podgórne Roktar
3.Plany własnych działań - spotkań integracyjnych
 III Bal karnawałowy „T jak TARSON”, świetlica w Kokoszczynie, 15.02.2020
 Piknik integracyjny w gospodarstwie agroturystycznym
 II Memoriał Jacka Kandulskiego (przeniesiony z 2019r.)
 Koncert w Pałacu w Jankowicach
 Wspólne pieczenie świątecznych pierników
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PLANY OGÓLNE
1. Wykonanie projektu koncepcji architektonicznej i funkcjonalnej Zakładu Aktywności Zawodowej
2.

3.

4.
5.

ZAZ TARSON
Kontynuacja działań w celu pozyskiwania wiedzy i doświadczeń innych ZAZ w Polsce. Dalsze akcje
informacyjne o ZAZ na terenie naszej Gminy.
Prowadzenie działań Stowarzyszenie jako Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) – odpisy 1%
podatku. Wyliczenia przychodów, zagospodarowywanie pozyskanych środków finansowych,
porozumienia i umowy z beneficjentami.
Dalsza akcja informacyjna o Stowarzyszenia. Pozyskiwanie nowych członków.
Prowadzenie dokumentacji fotograficznej, informacja o działalności w mediach
społecznościowych Stowarzyszenia, Gminy i lokalnych oraz w gazetce Sąsiadka Czytaj.

Podpisy członków Zarządu

Zatwierdzone uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia TARSON dnia
26.06.2020r.

Podpisy

Sekretarz zebrania

Przewodniczący zebrania
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