WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
TARNOWSKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TARSON
Tarnowo Podgórne, 25.06.2021.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
ZA ROK 2020

Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON
wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego 14.07.2017r. pod numerem: KRS 0000686491.
Dane rejestrowe: NIP 7811949931, Regon: 367784744,
Siedziba pod adresem: ul. Poznańska 122, 62-080 Tarnowo Podgórne
Zarząd:
Kazimierz Szulc – prezes zarządu
Paweł Dębski – zastępca prezesa zarządu
Grażyna Nowicka – skarbnik
Tomasz Szała – sekretarz
Małgorzata Goderska – członek zarządu
Barbara Jendras – członek zarządu
Andrzej Kawa – członek zarządu [zmarł 01.01.2021]
Komisja Rewizyjna:
Małgorzata Wilga-Siemkowicz – przewodnicząca
Danuta Borowczyk – członek
Małgorzata Adamczuk – członek

W związku z pandemią Covid-19 działania Stowarzyszenia w roku 2020 zostały w znacznym stopniu
okrojone, były okresowo zamieniane lub dostosowywane terminem i miejscem do aktualnej sytuacji,
odpowiednio do narzuconych ogólnokrajowych obostrzeń. Wymagało to znacznie więcej pracy
organizacyjnej od Zarządu, ustawicznego śledzenia rządowych komunikatów i zgłaszanych możliwości
działania. Niestety niektóre z zaplanowanych zadań nie można było zrealizować.
Pomimo tych trudności udało nam się wykonać większość stałych zajęć, zamieniając ich realizację z
obiektów zamkniętych na tereny otwarte, czy wykorzystując od czasu do czas zwalniane restrykcje
covidowe.
1. DZIAŁANIA CAŁOROCZNE – aktywności oparte o dotacje gminy Tarnowo Podgórne:


Treningi pływackie (dwie grupy: juniorzy i seniorzy).
Odbyły się 33 treningi na basenach Tarnowskich Term, po 33 godziny dla każdej z grup, łącznie 66
godzin. Z powodu zamknięcia basenów, nie udało się zrealizować 7 z zaplanowanych 40 treningów.
Na zaplanowane a niewykonane zajęcia mieliśmy zabezpieczone z góry środki własne.
Dotacja Gminy została w całości wykorzystana.



Treningi lekkiej atletyki i triathlonu.
Treningi odbywały się w miarę możliwości na siłowni w Piwnicy Pod Termami, zaś po jej zamknięciu
w terenie (w lesie w Lusówku lub w Parku Jankowice). Łącznie przeprowadzono zajęcia w ilości 83
godzin (z planowanych 96 godzin) a wynajęcie siłowni w ilości 63 godzin (z planowanych 86 godzin).
Pozostałe środki przeznaczone na usługi trenerskie zostały wykorzystanie na zajęcia terenowe, zaś
za niewykorzystane środki na wynajęcie siłowni, wykupiono miesięczne indywidualne karnety na
siłownię dla 20 osób.
Dotacja Gminy została w całości wykorzystana.



„Fitness na siedząco” - zajęcia rehabilitacyjne dla wózkowiczów oraz osób z wadami postawy.
Z uwagi na okresowe zamknięcie sali fitness w Piwnicy pod Termami z 39 zaplanowanych
grupowych zajęć rehabilitacyjnych jedynie 15 było na siłowni, pozostałe 24 odbywały się
indywidualnie w domach osób z niepełnosprawnościami (w relacji 1:1). Dodatkowo, za zgodą
Gminy, niewykorzystane pieniądze na wynajem siłowni, w kwocie 1.440 zł przeznaczyliśmy na 10
indywidualnych rehabilitacji.
Dotacja Gminy została w całości wykorzystana.



„Survival” zajęcia rehabilitacyjne dla wózkowiczów oraz osób z wadami postawy w Parku
Jankowice. Wszystkie 13 z zaplanowanych zajęć odbyły się. Dostosowaliśmy się jedynie
terminowo, przenoszą zajęcia na okres wakacyjny, na lipiec i sierpień.
Dotacja Gminy została w całości wykorzystana.



Zajęcia integracji sensorycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Prowadzone były w dwóch grupach wiekowych. Zaplanowano 38 godzinnych zajęć dla każdej
grupy, łącznie 76 godzin. Z powodu pandemii i zamknięcia budynku szkolnego, zajęcia prowadzone
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były okresowo, w terminach poluzowania obostrzeń w małej grupie lub indywidualnie w naszym
biurze w budynku GKS.
Dotacja Gminy została w całości wykorzystana.


„Aquaterapia” - zajęcia oswajania z wodą dla dzieci od 12 miesięcy do 6 lat w Lusowskim Zdroju.
Zaplanowano 37 godzinnych zajęć. Z uwagi na pandemię i okresowe wyłączanie basenu,
wykorzystaliśmy na zajęcia 29 godzin. Za kwotę pozostałą z niewykorzystanych 8 zajęć wykupiliśmy
tam usługi indywidualnego masażu rehabilitacyjnego dla naszych podopiecznych – 20 zajęć.
Dotacja Gminy została w całości wykorzystana.



Zajęcia wsparcia psychologicznego, prawnego, pedagogicznego rodziców/opiekunów.
Z zaplanowanych 8 spotkań, odbyło się jedno (19.02.2020). Dwa kolejne opracowane i
zaplanowane w marcu i kwietniu przekładaliśmy kilka razy by ostatecznie przenieść je na rok 2021.
Nie wykorzystano na to zadanie funduszy z dotacji i zostały zwrócone Gminie w kwocie 2.250 zł.

2. SPOTKANIA INTEGRACYJNE WŁASNE
 Zorganizowaliśmy III Bal karnawałowy „T jak TARSON” w świetlicy w Kokoszczynie, 15.02.2020
 Z powodów pandemii i ogólnokrajowych obostrzeń nie udało się przeprowadzić pozostałych
planowanych spotkań jak: Piknik integracyjny w gospodarstwie agroturystycznym, II Memoriał
Jacka Kandulskiego, Koncert w Pałacu w Jankowicach , Wspólne pieczenie świątecznych pierników.
3. UDZIAŁ W IMPREZACH ZEWNĘTRZNYCH SPORTOWYCH I KULTURALNYCH
 Wykorzystując propozycję organizatorów odwołanego Biegu i Marszu Niepodległości 11.11.2020
w Baranowie, zorganizowaliśmy własny Marsz Niepodległości na trasie w pętli z Lusowa do
Lusówka. Organizatorzy przydzielili nam numery startowe oraz przekazali okolicznościowe medale.
 Braliśmy udział w Warsztatach dla Talentów zorganizowanych przez Powiat Poznański i Dom
Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie 20-23.07.2020 – reprezentowała nas Weronika Szulc.
 Braliśmy udział w VIII Powiatowym Przeglądzie Twórczości Artystycznej „Zlot Talentów” w Mosinie
23.10.2020. Reprezentowali nas: Weronika Szulc i Marcin Rychlewski.
 Wszystkie imprezy sportowe, w których planowaliśmy tradycyjnie uczestniczyć jak: Bieg Lwa,
Triathlon Lwa, Mityng pływacki w Szamotułach, Zawody lekkoatletyczne w Wolsztynie czy Turniej
Bocci zostały odwołane.

4. ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ ZAZ TARSON
 Na nasze zlecenie został wykonany projekt koncepcji architektonicznej i funkcjonalnej Zakładu
Aktywności Zawodowej. Autorami są Joanna i Michał Kapturczak z Biura Projektowego
CONSULTOR Sp. z o.o. z Tarnowa Podgórnego. Otrzymałyśmy go 20.06.2020.


Projekt koncepcji został przez nas i autorów zaprezentowany Komisji Spraw Społecznych Rady
Gminy w formie pokazu multimedialnego 24.06.2020



Wzięliśmy udział w konferencji online na temat potrzeby powołania w Wielkopolsce Zakładu
Aktywności Zawodowej. Konferencja została zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki
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Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu 27.11.2020. Po konferencji wysłaliśmy do
Urzędu ROPS pisemną deklarację o gotowości przystąpienia do wspólnej realizacji tego obiektu.
5. AKCJE
 Światowy Dzień Zespołu Downa 21 marca „Kolorowe skarpetki od pary”. Przeprowadziliśmy akcję
informacyjną i fotograficzną na Facebooku.
 Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2 kwietnia. Ogłosiliśmy na Facebooku informację i
okazaliśmy solidarność z osobami i rodzinami dotkniętymi Autyzmem, wyświetlając informację i
Logo w kolorze niebieskim.
 Ogłosiliśmy na Facebooku 3 kwietnia Konkurs Wielkanocny na pisankę, kartkę wielkanocną,
kompozycję wiosenną. Wpłynęło 13 prac. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody - świece
zapachowe, ofiarowane nam przez Dorotę Barełkowską.
6. OPP 1%
 Stowarzyszenie TARSON otrzymało status OPP z wpisem do KRS dnia 02.12.2019r. W roku 2019
nie było żadnych wpłat.
 W roku 2020 na konto Stowarzyszenia wpłynęła kwota 11.372 zł.
 Zostały opracowane teksy dokumentów potrzebne do prowadzenia rozliczeń pieniędzy ze
wskazanymi beneficjentami: Regulamin, Porozumienie i Oświadczenie
7. DAROWIZNY
 Mercedes 406 z 1974 roku – dar śp. Jana Toczka został nam przekazany w 2019 roku za
pośrednictwem i staraniem kol. Andrzeja Kawy. Siłami zarządu samochód został przygotowany do
sprzedaży i wielokrotnie wystawiany na giełdzie OLX. Ostatecznie sprzedaliśmy go 4.07.2020
 Darowizna finansowa. Firma The Lorenz Bahsen Snack World Sp. z o.o. przekazała kwotę z akcji
gwiazdkowej i noworocznej razem 26.000 zł (trzy przelewy na przełomie roku 2019/2020, ostatni
przelew 22.01.2020)
 Prezes Firmy THE LORENZ BAHLSEN SNACK-WORLD Sp. z o.o. - pan Maciej Tomaszewski zaprosił
członków Stowarzyszenia TARSON na Koncert Gwiazdkowy w formule online
w którym wystąpili: Grupa MoCarta oraz Ireneusz Krosny, 17.12.2020r. W tym okresie trwała
zbiórka pieniędzy pracowników i zarządu firmy Lorenz na darowiznę dla Stowarzyszenia. Została
nam przekazana w styczniu 2021.
8. ZEBRANIA
 W roku 2020 odbyło się 10 zebrań Zarządu
 Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2019 odbyło się 26.06.2020r. w formie zdalnej.
9. INFORMACJE I ATRTYKUŁY PRASOWE
 Systematycznie prowadzona była informacja o działaniach Stowarzyszenia poprzez media
społecznościowe na Facebook
 Czynna jest strona internetowa www.tarson.pl
 Publikujemy artykuły w lokalnej gazetce „Sąsiadka Czytaj”
10. SPPRAWY FORMALNE prowadzone w roku 2020
 Rozliczenia dotacji Gminy za rok 2019
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 Starania o dotację Gminy na rok 2021 (Preliminarz i Oferty działań na rok 2021)
 Prowadzenie zadań zleconych dotowanych przez Gminę, zawieranie umów z podwykonawcami i
właścicielami obiektów sportowych, ustalanie harmonogramów zajęć, fakturowanie, bieżące
rozliczanie, koordynacja działań
 Programy i protokoły z zebrań zarządu
 Korespondencja
 Przeprowadzenie badań lekarskich zawodników Klubu Tarson

Podpisy członków Zarządu
Kazimierz Szulc
Paweł Dębski
Grażyna Nowicka
Tomasz Szała
Barbara Jendras
Małgorzata Goderska

Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2020
zostało zatwierdzone uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia TARSON
dnia 25.06.2021r.

Podpisy

Sekretarz zebrania

Przewodniczący zebrania
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