WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
TARNOWSKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TARSON
Przeźmierowo, 22.06.2022.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
ZA ROK 2021

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
Małgorzata Goderska – skarbnik (od 25.06.2021)
Tomasz Szała – sekretarz
Grażyna Nowicka – członek zarządu (skarbnik do 25.06.2021)
Barbara Jendras – członek zarządu
Justyna Janc – członek zarządu

Komisja Rewizyjna:
Małgorzata Wilga-Siemkowicz – przewodnicząca
Joanna Dworczak – członek (od 25.06.2021)
Żaneta Torczyńska – członek (od 25.06.2021)

Rok sprawozdawczy 2021 dalej trwał w obostrzeniach pandemii. Utrudniało to w dalszym ciągu płynną realizację
planów zapisanych w postanowieniach poprzedniego Walnego Zebrania. Zmuszeni zostaliśmy do organizowania w
I kwartale roku gros zajęć sportowych i rehabilitacyjnych na świeżym powietrzu. W obawie o potencjalną łatwość
zakażeń zrezygnowaliśmy też z organizacji niektórych spotkań integracyjnych. Niestety, dotknęło nas też tragiczne
żniwo pandemii. W roku 2021 zmarło czterech członków naszego Stowarzyszenia.

1. DZIAŁANIA CAŁOROCZNE – aktywności oparte o dotacje gminy Tarnowo Podgórne:
Treningi pływackie (dwie grupy: juniorzy i seniorzy).
Odbyły się 32 treningi (64 godziny) na basenach Tarnowskich Term. Treningi odbywały się w czwartki, oddzielnie
dla dwóch grup: juniorów i seniorów. Zajęcia trwały od kwietnia do grudnia.
W miesiącu sierpniu (14.08.) w ramach treningów pływackich przed Triathlonem Lwa, po raz pierwszy nasi
sportowcy wypłynęli na otwarte wody jeziora lusowskiego asekurowani przez asystentów. To pokazuje znaczny
wzrost ich umiejętności pływackich oraz profesjonalne podejście przez lata trenera Grzegorza Krzemińskiego.
Dotacja Gminy została w całości wykorzystana
Treningi lekkiej atletyki i triathlonu.
W styczniu, lutym, marcu i kwietniu treningi LA odbywały się na świeżym powietrzu (8 spotkań po 2 godziny) – w
Parku Jankowice lub na terenach wokół jeziora lusowskiego.
W maju (od 4.05.) wróciliśmy do treningów wtorkowych, jednak dalej odbywały się one na świeżym powietrzu.
Dopiero od czerwca do grudnia treningi prowadzone były na siłowni Tarnowskich Term.
Dotacja Gminy na te zajęcia (17.500 zł) nie została w całości wykorzystana i zwróciliśmy do Gminy 757 zł.

„Fitness na siedząco” - zajęcia rehabilitacyjne przy muzyce dla wózkowiczów oraz osób z wadami postawy.
Odbyło się 27 spotkań, jedno lub dwugodzinnych, łącznie odbyło się 37 godzin zajęć na siłowni Tarnowskich Term.
Dotacja Gminy została w całości wykorzystana.
„Survival” zajęcia rehabilitacyjne w terenie dla wózkowiczów oraz osób z wadami postawy. Zajecie odbywały się
w Parku Jankowice w czerwcu, sierpniu, wrześniu i październiku. Wszystkie z planowanych 17 jednogodzinnych
zajęć odbyły się. Dotacja Gminy została w całości wykorzystana.
Zajęcia integracji sensorycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Zajęcia prowadzone były w dwóch grupach wiekowych. Zaplanowano 31 godzinnych zajęć dla każdej grupy, łącznie
62 godziny. Zajęcia prowadzone były w sali korekcyjnej Szkoły Podstawowej nr 1, kilka razy wyjątkowo na świeżym
powietrzu lub w naszej salce w budynku GKS. Ostatnie 5 godzin przeznaczono na zajęcia indywidualne 1:1. Dotacja
Gminy została w całości wykorzystana.
„Aquaterapia” - zajęcia oswajania z wodą dla dzieci od 12 miesięcy do 6 lat w Lusowskim Zdroju.
Przeprowadzono 35 jednogodzinnych zajęć. Trwały one od lutego do grudnia. Dotacja Gminy została w całości
wykorzystana.
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Organizacja zajęć wspierających rodziców dzieci niepełnosprawnych.
Zajęcia prowadzone przez psychologa odbywały się w małych grupach, 3-5 osobowych w formie spotkań
tematycznych. Zajęcia obywały się dla dwóch grup, jedna po drugiej. Uczestnikami tych spotkań były dorosłe osoby
z niepełnosprawnością intelektualną. Po każdym spotkaniu była możliwość indywidualnej rozmowy rodzica z
psychologiem Rozmowa miała za cel wsparcie rodzica, ukazanie możliwości i potrzeb dziecka oraz dróg
postępowania. Odbyło się 5 spotkań, po trzy godziny każde, po 1,5 godziny na jedną grupę. Dotacja Gminy została
w całości wykorzystana.
Półkolonie – Letnie Warsztaty z Tarsonem w Lusówku 26-30 lipca 2021. Udział wzięło 14 naszych podopiecznych,
dwóch prowadzących i 5 wolontariuszy. Każdego dnia było coś innego: zajęcia świetlicowe, zajęcia rekreacyjne na
świeżym powietrzu , dwie wycieczki do Poznania: jedna do Ogrodu Zoologicznego, druga do Muzeum „Brama
Poznania” i na Ostrów Tumski. Wykonywana była biżuteria koralikowa z pomocą pań z Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Były zajęcia edukacyjne - „Nauka może być pasją” a na zakończenie wykonywany był przez każdego
uczestnika album pamiątkowy z wklejanymi zdjęciami z półkolonii. Każdego dnia uczestnicy otrzymywali obiad.
Dotacja Gminy została w całości wykorzystana.
2. SPOTKANIA INTEGRACYJNE WŁASNE








24.04. 2021 – rozpoczęcie sezonu rowerowego Stowarzyszenia TARSON. Trasa: Lusowo –Otowo - Lusowo
28-30 maja 2021 – trzydniowy obóz sportowy Klubu OS Tarson w „Kraina Wypoczynku Olandia”, Prusim 5,
koło Kwilcza. Uczestniczyli podopieczni wraz z rodzicami, łącznie 22 osoby.
28.08.-04.09. 2021 – wakacje członków Stowarzyszenia TARSON w Mrzeżynie. Uczestniczyły 56 osób.
Siedmiodniowy pobyt z pełnym wyżywieniem był w Ośrodku wypoczynkowym Alga Activ z basenem
wewnętrznym, siłownią i basenem zewnętrznym, sala konferencyjną. Codziennie odbywały się zajęcia
sportowe na basenie i w terenie. Były dwie wycieczki autokarowe: jedna z przewodnikiem ze zwiedzaniem
Kołobrzegu, po nim rejs Statkiem Pirackim, druga do Parku Rozrywki Pomerania w Dygowie. Każdego dnia
były zabawy tematyczne (Srebro i złoto, Wieczór morski, Noc szalonych fryzur, Spacer z pochodniami,
Chrzest morski itp.). Dojazd z Tarnowa do Mrzeżyna i powrót był wynajętym autokarem.
9.10.2021 – piknik Stowarzyszenia „Aktywnie witamy jesień” AGRO ZALEW w Radzynach koło Kaźmierza.
Uczestniczyło ponad 50 osób.
6.11.2021 – Koncert uczniów i pedagogów Samorządowej Szkoły Muzycznej dedykowany Stowarzyszeniu
Tarson w Pałacu Jankowice
Akcja „Zdobywamy Szlaki” Sobotnie spacery po wybranych trasach na trenie gminy Tarnowo Podgórne, w
sąsiedniej gminie i w Poznaniu. Uczestnikami nieformalna grupa zapalonych piechurów, około 15 osób.

3. UDZIAŁ W IMPREZACH ZEWNĘTRZNYCH SPORTOWYCH I KULTURALNYCH





15.05.2021 – Bieg „5” TOR POZNAŃ FORMUŁA 1. Startowali: Michał Szała, Antoni Dworczak, Szymon
Nowicki. Każdy z asystą wolontariusza.
12.06. 2021 – Udział w Triathlonie Lwa. Kolejny, 6. Start naszych zawodników w Triathlonie Lwa w wersji
adoptowanej. Uczestniczyło 9 zawodników (Borowczyk Maciej, Dworczak Antoni, Jendras Krzysztof, Krygier
Zofia, Nowicki Szymon, Rychlewski Marcin, Szała Michał, Szerment Paweł, Szulc Weronika). Prócz pakietów
startowych i medali, otrzymaliśmy w prezencie od organizatorów dla każdego zawodnika czerwone buty do
biegania marki SALOMON oraz koszulki CITY TRAIL.
26.07. – 5.08. - Dziesięciodniowy obóz sportowy Olimpiad Specjalnych Wielkopolska w Wałczu –
uczestniczyło dwóch zawodników klubu Tarson (Krzysztof Jendras i Szymon Nowicki)
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28.10.2021 - Braliśmy udział w Powiatowym Przeglądzie Twórczości Artystycznej „Zlot Talentów” w
Mosinie. Reprezentowała nas: Weronika Szulc obrazem „Zielono mi” w kategorii „Chodź, pokaże Ci moje
miejsce na ziemi”.
11.11.2021 – Marsz Niepodległości w Baranowie. Tradycyjnie, braliśmy udział w licznym gronie naszych
podopiecznych wraz z rodzinami i przyjaciółmi. Na zakończenie, Tarson ufundował dla każdego z naszej
ekipy Rogale Marcińskie.
24.11.2021 – Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych na Termach Maltańskich w Poznaniu. Uczestniczyło 8
zawodników (Dworczak Antoni, Jendras Krzysztof, Krzyżanowska Anna, Nowicki Szymon, Rychlewski
Marcin, Szała Michał, Szerment Paweł, Szulc Weronika). Zdobyliśmy 12 medali: 6 złotych, 2 srebrne i 4
brązowe.

4. INNE WYDARZENIA
9.06.2021 – na zaproszenie TSP udział w uroczystym spotkaniu Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców
(TSP) w Pałacu Jaśminowym w Batorowie. Na loterię TSP podarowaliśmy obraz podopiecznej Tarson – Weroniki
Szulc. TSP jest sponsorem Stowarzyszenia TARSON
24.09.2021 – na zaproszenie prezesa TSP w spotkaniu Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców w Olandii
wziął udział prezes Stowarzyszenia TARSON Kazimierz Szulc – temat spotkania „Komponujemy świat z myślą o
przyszłych pokoleniach". W kuluarach spotkania, na ekranie monitora trwała non stop prezentacja działań
Stowarzyszenia TARSON.
12.10.2021 – wizyta zarządu AL-KO Technology Polska Sp. z o.o. z prezesem Jerzym Pawlaczykiem w biurze
Stowarzyszenia Tarson. Prezentacja Stowarzyszenia. Została nawiązana współpraca , AL-KO zostaje sponsorem
Stowarzyszenia TARSON.
5. ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ ZAZ TARSON
15.03. - Wyjazd reprezentacji zarządu Stowarzyszenia Tarson do ZAZ w Goleniowie. Zwiedzanie zakładu, rozmowa
z kierownikiem ZAZ – panem Karolem Lamentem.
28.01.2021 – spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim z panią Pauliną Stochniałek – V-ce Marszałek w sprawie
uruchomienia w Metropolii Poznańskiej Zakładu Aktywności Zawodowej ZAZ.
6. 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.
7. OPP 1%
 Stowarzyszenie TARSON ma status OPP z wpisem do KRS dnia 02.12.2019r.
 W roku 2021 wpłynęła na konto (1% za rok 2020) kwota 36.091,50 zł.
8. DAROWIZNY


18.01.2021 – Darowizna firmy LORENZ. Prezes Firmy THE LORENZ BAHLSEN SNACK-WORLD Sp. z o.o. Maciej Tomaszewski zaprosił członków Stowarzyszenia TARSON na Koncert Gwiazdkowy w formule online,
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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 TARSON. Darowizna
została nam przekazana w styczniu 2021 w kwocie 15.963 zł
11.03.2021 - Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców przekazało darowiznę 4.500,00 zł
27.09.2021 – Na spotkaniu Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców w Olandii został wylicytowany
obraz Weroniki Szulc. Ostateczna kwota 6.000,- zł została przekazana przez pana Marcina Szlapsa Polska
Energia Odnawialna na konto bankowe Tarson
13.10.2021 – AL.-KO Technology Polska Sp. z o.o. przekazało darowiznę – 4.600 zł
Osoby indywidualne przekazały łącznie 850 zł
Marek Różewski - właściciel Parku Rozrywki Pomerania w Dygowie zasponsorował (29.08.) pobyt w Parku
Rozrywki dla 52 uczestników wakacji nad morzem Stowarzyszenia Tarson. Dodatkowo każdy z
podopiecznych został obdarowany maskotką Pomeranii.

9. ZEBRANIA
W roku 2021 odbyło się 10 zebrań Zarządu W zebraniach Zarządu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Sprawozdawczo – Wyborcze odbyło się 25.06.2021. Nastąpiły zmiany w
składzie władz Stowarzyszenia.
10. INFORMACJE I ATRTYKUŁY
Systematycznie prowadzona była informacja o działaniach Stowarzyszenia poprzez media społecznościowe na
Facebook. Czynna jest strona internetowa www.tarson.pl
11.













SPPRAWY FORMALNE prowadzone w roku 2020
Rozliczenia dotacji Gminy za rok 2020
Starania o dotację Gminy na rok 2021 (Preliminarz, aktualizacja ofert 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, listy i podziękowania dla wolontariuszy
Nawiązanie współpracy z Tarnowskim Stowarzyszaniem Przedsiębiorców (9.marca.) – spotkanie z prezesem
TSP Ryszardem Balcerkiewiczem
Nawiązanie współpracy z Fundacją TAK DLA SAMODZIELNOŚCI. Troje naszych podopiecznych samodzielnie
mieszkało przez miesiąc w mieszkaniu treningowym w Poznaniu przy ul. Słowiańskiej 53b/5 (Krzysztof
Jendras, Szymon Nowicki, Weronika Szulc)
19.10.2021 - udział w konsultacja w/s dotacji gminnych w Pałacu Jankowice
23.09.2021 – badania lekarskie sportowców z wpisem do książeczek Olimpiad Specjalnych
16.08.2021 -Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2020
do Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
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Podpisy członków Zarządu
Kazimierz Szulc – prezes zarządu…………………………………………………………………………………………………..
Paweł Dębski – zastępca prezesa zarządu………………………………………………………………………………………
Małgorzata Goderska – skarbnik……………………………………………………………………………………………………
Tomasz Szała – sekretarz……………………………………………………………………………………………………………….
Grażyna Nowicka……………………………………………………………………………………………………………………………
Barbara Jendras……………………………………………………………………………………………………………………………..
Justyna Janc……………………………………………………………………………………………………………………………………

Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2021
zostało zatwierdzone uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia TARSON
dnia 22.06. 2022.

Podpisy

Sekretarz zebrania

Przewodniczący zebrania
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