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PLANY DZIAŁAŃ 

 

1.Plany działań Stowarzyszenia współfinansowane przez Gminę Tarnowo Podgórne: 

 treningi pływackie (dwie grupy: juniorzy i seniorzy) – od stycznia do końca czerwca 2022 

 treningi lekkiej atletyki i triathlonu od stycznia do końca roku 2022 

 Dodatkowe treningi na otwartych wodach jeziora w ramach przygotowań do Triathlonu Lwa 

 zajęcia rehabilitacyjne dla wózkowiczów oraz osób z wadami postawy: „Fitness na siedząco” w sali 

fitness na Tarnowskich Termach (całoroczne) 

 zajęcia rehabilitacyjne dla wózkowiczów oraz osób z wadami postawy „Survival w terenie”  w Parku 

Jankowice (w okresie miesięcy ciepłych – zależne od pogody) 

 zajęcia integracji sensoryczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (całoroczne) 

 zajęcia oswajania z wodą dla dzieci w wieku od 12 miesięcy do 6 lat w Lusowskim Zdroju (całoroczne) 

 zajęcia wspierające rodziców dzieci niepełnosprawnych (5 spotkań trzygodzinnych) 

 Letnie Warsztaty z Tarsonem, 5 dni aktywnych zajęć od 4 do 8 lipca a 2022. Zajęcia dla 10-15 

uczestników. Siedziba - świetlica wiejska w Lusówku 

 „W wodzie i na lądzie”.  

o Zajęcia w wodzie – na Tarnowskich Termach, jako kontynuacja nauki pływania od września do 

listopada 2022  

o Rehabilitacja dla osób na wózkach inwalidzkich w formie alpakoterapii (6 godzinnych spotkań) 

 Projekt integracji  środowisk osób z niepełnosprawnościami w naszej Gminie – widowisko teatralne 

(realizacja X – XI – XII. 2022) 

 

2.Udziały Stowarzyszenia w zawodach / imprezach zewnętrznych  

 Udział w Biegu Unijnym w Przeźmierowie – 1 maja 2022 

 Udział w Biegu Lwa 21.05.2022 

 Udział Krzysztofa Jendrasa i Szymona Nowickiego w XII Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach 

Olimpiad Specjalnych w kolarstwie. Poznań – Malta, 28.05.2022 

 Udział przedstawicieli Stowarzyszenia w otwarciu Centrum Integracji Obywatelskiej w 

Przeźmierowie, 7.05.2022 

 Na zaproszenie prezesa Stowarzyszenia TAK dla Samodzielności -  pani Haliny Słowińskiej udział 

członków Stowarzyszenia w pikniku integracyjnym w Poznaniu, przy ul. Lubeckiego 8. 29 maja 

2022 

 Na zaproszenie organizatorów, udział Stowarzyszenia w Pikniku Parafialnym Wszystkich Świętych 

w Tarnowie Podgórnym. Zorganizowanie turnieju Bocci 5.06.2022 

 Udział Stowarzyszenia w Paradzie Gminy z okazji Dni Samorządu – 28.05.2022 

 Udział w Triathlonie Lwa 11.06.2022 
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 Udział Wojciecha Budzichowskiego w Swimrunie w Lusowie, 12.06.2022 (2km pływania w 

jeziorze i 8 km biegu) 

 Udział w Marszu Niepodległości Baranowo, 11.11.2022 

 

3.Plany własnych działań - spotkań integracyjnych 

 Wyjazd Stowarzyszenia nad morze do ośrodka Alga Activ w Mrzeżynie  –od  6.09. do 13.09.2022 

 Powitanie Lata – „Noc Świętojańska” w ośrodku Leśny Zakątek  w Lusowie – 25.06.2022 

 Koncert uczniów i pedagogów SSM dedykowany członkom Stowarzyszenia TARSON w Pałacu w 

Jankowicach  - październik/listopad  2022 

 Jesienny piknik integracyjny „Powitanie jesieni” – październik/listopad 

 Dalsze sobotnie spacery grupy piechurów- rodzica z dzieckiem „ Zdobywamy szlaki”. Spacery za 

każdym razem inną trasa na terenie naszej gminy lub sąsiedniej oraz w Poznaniu 

 

4. Inne aktywności i działania 

 Wystawa prac plastycznych Weroniki Szulc w galerii „Chata Polska” w Rokietnicy (od lutego 

2022) 

 Spotkanie (marzec 2022) z prezesem Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych panem 

Przemysławem Piechockim nt. powołania do życia Zakładu Aktywności Zawodowej w Poznaniu. 

Szukamy dróg. 

 Wyjazd członków Zarządu na zaproszenie Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy do Zakładu 

Aktywności Zawodowej w Goleniowie (czerwiec 2022) 

 Na zaproszenie sponsora, wizyta w AL-KO Technology Polska Sp. z o.o. Prezes Jerzy Pawlaczyk 

(maj 2022) 

PLANY OGÓLNE 

 

1. Śledzenie planów Gminy, złożenie uwag i propozycji powalania do życia Zakładu Aktywności 

Zawodowej TARSON do Planu Rozwoju Lokalnego Gminy na lata 2023 – 2028. 

2. Prowadzenie działań Stowarzyszenie jako Organizacji Pożytku Publicznego – odpisy 1% podatku. 

Wyliczenia przychodów, zagospodarowywanie pozyskanych  środków finansowych, porozumienia i 

umowy z beneficjentami. Przekazywanie beneficjentom pieniędzy z 1%.  

3. Dalsza akcja informacyjna o Stowarzyszeniu. Pozyskiwanie nowych członków. 

4. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej, informacja o działalności w mediach społecznościowych 

Stowarzyszenia, mediach gminnych i innych lokalnych. 

5. Pozyskiwanie środków finansowych – śledzenie możliwości. 

6. Zebrania Zarządu (10) 

7. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Sprawozdawcze za rok 2021 – 22.06.2022 

 

 

Zatwierdzone uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia TARSON dnia 22.06.2022r. 

 

Podpisy 

 

Sekretarz zebrania                                                                           Przewodniczący zebrania   


