
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci I 
Młodzieży Upośledzonej Umysłowo,,Bliżej Siebie’’ w roku 2008

30.01.zorganizowanie  i  przeprowadzenie  imprezy  integracyjnej  z  okazji 
,,Tłustego Czwartku’’. Udział wzięli:

• Przedszkole Nr 64
• Przedszkole Nr 185
• Szkoła Podstawowa Nr 37
• SOSW ul. Krzywickiego
• Wolontariusze z XLIV LO
• ZSS Nr 4

Impreza odbyła się w zaprzyjaźnionym Domu Kultury,,Ariadna’’ ul.Niciarniana 
1/3.Dla uczestników balu przygotowaliśmy wiele konkursów z nagrodami, gier i 
zabaw integracyjnych. Były to:

• Tańce integracyjne
• Konkursy zręcznościowe
• Zabawy z chustą animacyjną
• Parada,,przebierańców’’
• Wybór Króla i Królowej Balu
• Twórczość plastyczna

Jak na ,,Tłusty Czwartek’’ przystało były pączki i soki.
W  sprawnym  przebiegu  balu  pomagali  nam  wolontariusze  z  XLIV  Liceum 
Ogólnokształcącego, którzy zawsze chętnie nam pomagają,  służą radą i niosą 
pomoc innym.

W  lutym  otrzymaliśmy  decyzję  Sądu  o  nadaniu  nam  Statusu  Organizacji 
Pożytku Publicznego.

29.02 złożyliśmy 3 oferty na dofinansowanie różnych działań mających na celu 
przybliżenie twórczości osób niepełnosprawnych. Wnioski składaliśmy do UMŁ 
Wydział Kultury. Niestety nie otrzymaliśmy żadnego dofinansowania.  To nie 
zniechęciło nas do pisania i składania kolejnych wniosków.

11.04 złożyliśmy wniosek do Kuratorium Oświaty w Łodzi o dofinansowanie 
obozu sportowo-integracyjnego w Jastrowiu. Otrzymaliśmy dotację 3.700 zł.

17.05 złożyliśmy 3 oferty do UMŁ Wydział Edukacji o dofinansowanie:
• letniego wyjazdu dzieci głęboko upośledzonych umysłowo do Sulejowa. 

Otrzymaliśmy dotację 4.800 zł.
• obozu  sportowo-integracyjnego  w  Jastrowiu.  Otrzymaliśmy  dotację 

3.900 zł.



• zajęć  dodatkowych  prowadzonych  w  roku  szkolnym  2008/2009(,,Z 
aniołem w tle”-zajęcia muzyczno-plastyczne)

Stowarzyszenie  dofinansowało  różnego rodzaju konkursy,  zajęcia  i  działania 
odbywające się w ZSS Nr 4. Były to:

• zajęcia muzyczno-plastyczne
• zajęcia koła przyrodniczego
• Mistrzostwa Łodzi w Piłce Siatkowej Chłopców Szkół Gimnazjalnych
• konkurs kulinarny
• Dni Europy
• Dzień Dziecka
• I Turniej Gier Planszowych
• obiad podczas wycieczki do Biskupina
• opłacenie 1 uczniowi wycieczki do Rogowa

16.12 złożenie wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie 
obozu sportowo-integracyjnego w Jastrowiu. Otrzymaliśmy dotację 19.500 zł.


