
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz 
Dzieci I Młodzieży Upośledzonej Umysłowo „Bliżej Siebie” 

za rok 2009

W ciągu całego roku 2009 Stowarzyszenie podejmowało szereg działań na rzecz 
uczniów ZSSnr4. Angażowało się w organizację i wspierało finansowo imprezy i 
uroczystości szkolne. Zorganizowało letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży. W 
niniejszym sprawozdaniu przedstawiamy opis zrealizowanych działań.

Współudział w zorganizowaniu balu karnawałowego „Ostatki  2009”. 
Przekazanie nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach.

Dofinansowanie zakupu tablic korkowych dla ZSS nr4
Dofinansowanie zakupu nagród rzeczowych dla laureatów Międzyszkolnej 

Olimpiady Geograficznej
Stowarzyszenie otrzymało dotacje z Kuratorium Oświaty na letni wypoczynek 

dzieci   

 w Sulejowie – 1500 zł 

 w Jastrowie  - 2000 zł

 z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 19,500 na obóz w Jastrowiu

W dniach 03 – 16.VII.2009r. dzieci uczestniczyły w obozie sportowo-

integracyjnym w Jastrowiu.

Cele zawarte w ofercie zostały zrealizowane. Dzieci i młodzież miały okazję do 
integracji  z  osobami pełnosprawnymi. Aktywnie spędzały czas  wolny. Poprawiły swą 
sprawność  i  kondycję  fizyczną.  Rozwijały  samodzielność  w  zakresie  samoobsługi, 
radzenia sobie podczas zajęć sportowych.

Codziennie odbywały się treningi sportowe przybliżające wschodnie sztuki walki. 
Jeśli pozwalała na to pogoda zajęcia te odbywały się na świeżym powietrzu.

Odbyły się:
 ćwiczenia z elementami wschodnich sztuk walki
 gry i zabawy terenowe
 gry i zabawy ruchowe
 gry zespołowe (siatkówka, dwa ognie, koszykówka)
 ćwiczenia ogólnorozwojowe
 ćwiczenia korekcyjne
 ćwiczenia relaksacyjne

Młodzież  poznawała  różne  techniki  plastyczne,  odbywały  się  konkursy 
plastyczne.

Dzieci   brały  udział  w  różnego  rodzaju  konkursach  przyrodniczych. 
Rozpoznawały  i  nazywały  drzewa  rosnące  w  lesie.  Zaznajamiały  się  jak  można 
wykorzystać rośliny, zioła w życiu człowieka. 



Odbyły  się  także  konkursy  muzyczne,  dzięki  czemu  młodzież  miała  okazję 
zaprezentować  swe  umiejętności  i  zdolności  muzyczne  przed  mniejszą  i  większą 
publicznością.

Młodzież  bardzo  chętnie  spędzała  czas  wolny  grając  w  warcaby,  młynek, 
Chińczyka, Eurobiznes oraz inne gry logiczne.

Cały  czas  przyświecał  nam  cel  aktywnego  spędzania  czasu  wolnego  stąd  też 
różnorodność  zajęć  ruchowych,  integracyjnych,  plastycznych,  muzycznych oraz form 
pracy z dziećmi.

 
Odbyła  się  wycieczka  do Mielna.  Niektóre  z  dzieci  po raz   pierwszy widziały 

morze, port, statki a także latarnie morską.

Odbyły się:
 kąpiele w jeziorze,
 wycieczki  tematyczne,  krajoznawcze,  poznawanie  okolicy, 

zwiedzanie Jastrowia
 gry i zabawy terenowe  ,,podchody’’ , szukanie ukrytego skarbu
 dyskoteki integracyjne
 ogniska, grillowanie
 chrzest  obozowy  podczas  którego  młodzież  miała  do  wykonania 

określone  zadnia  np.  nabieranie  wody  do  balona,  przenoszenie 
wody  z  miski  do  miski  łyżeczką,  prezentacja  inscenizacji 
wybranych wierszy, śpiewanie piosenek i prezentacja wykonanych 
przez dzieci na zajęciach plastycznych obrazków itp.

Drugi wyjazd zorganizowany w dniach 02 – 15.VII.2009 w Sulejowie dla dzieci 
głębiej upośledzonych.

Nadrzędnym celem zorganizowanych kolonii była integracja młodzieży 
upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, autystów w 
zakresie grupy, oraz przede wszystkim ze środowiskiem lokalnym. Podopieczni 
uczestniczyli w spacerach i wycieczkach. Wzięli udział w konkursach ruchowych, w 
olimpiadzie sportowej z nagrodami i dyplomami, w konkursach plastycznych, w 
zabawach przy grillu, przy ognisku. Podczas pobytu odbyły się zajęcia dogoterapii oraz 
korzystanie z zabiegów rehabilitacyjnych – magnetostymulacji, foteli masujących (pod 
kontrolą lekarza). Uczestnicy dość szybko zaadoptowali się do nowego otoczenia, a 
społecznośc lokalna w pełni zaakceptowała pobyt młodzieży „sprawnej inaczej” w 
swoim pobliżu.

Rodzice bardzo pozytywnie opiniowali pobyt swoich dzieci na koloniach. 
Zadowoleni 

i wypoczęci odbierali swoje pociechy po powrocie.

Odbyły się:
Zajęcia integracyjne:

 ogniska, grill
 dyskoteki integracyjne

Zajęcia rewalidacyjne:
 ćwiczenia ruchu rozwijającego metodą Weroniki Sherborne



 stymulacja polisensoryczna wg pór roku – „Poranny krąg” - lato
 ćwiczenia ruchowe przy muzyce
 masaże 
 korzystanie z gabinetu rehabilitacyjnego
 spacery

Zajęcia dydaktyczne:
 konkurs plastyczny
 olimpiada sportowa
 zabawy muzyczno – ruchowe

Organizacja aktywnego wypoczynku:
 wycieczki do Sulejowa - Podklasztorze
 spacery
 zajęcia na placu zabaw

Uczestnictwo w Mszy Świętej w niedzielę.

Wniosek: założone cele zostały w pełni osiągnięte.

 Stowarzyszenie  przystąpiło  do  projektu  „Biblioprewencja”  w  ramach 

programu  „Uczenie  się  przez  całe  życie”  –  Comenius  Regio  –  Partnerskie 

Projekty. Ze strony polskiej udział biorą: 

 Miasto Łódź

 Publiczne Gimnazjum nr16

 Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna

 Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo 

„Bliżej Siebie”

Ze strony Słowenii:

 Urząd Miasta Domzale

 Szkoła Podstawowa Rodica

 Centrum Młodzieżowe Domzale

 Biblioteka Domzale

 Przedszkole Domzale

Dnia 5 lutego 2010 roku odbędzie się w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta 

Łodzi konferencja tematyczna „Biblioprewencja – książka pomaga ludziom”.

Celami projektu są:  edukacja,  zapobieganie  przemocy,  rozmawianie  na 

temat problemów poprzez czytanie książek oraz stworzenie modelu zachowań, 

który mógłby być wykorzystywany w różnych instytucjach edukacyjnych.

Dofinansowanie  zespołu  tanecznego  „Pląs”  na  prowadzenie  zajęć  w 

ramach  kółka  plastyczno  –  muzycznego.  Na  zajęciach  tych  uczestnicy  mogą 



redukować swoje  deficyty  rozwojowe poprzez  twórczość  artystyczną,  rozwijać 

wyobraźnię, twórcze myślenie, rozładowywać napięcia emocjonalne.

Dofinansowanie  zakupu  sprzętu  rehabilitacyjnego  wykorzystywanego  w 

terapii integracji sensorycznej prowadzonej z dziećmi autystycznymi.  

Dofinansowanie  zakupu  książek  potrzebnych  do  realizacji  projektu 

„Brzechwolandia” przeprowadzanego z okazji  50-lecia ZSS nr 4. W oparciu o 

treść  utworów  Jana  Brzechwy  dzieci  mogły  w  trakcie  realizacji  projektu 

pogłębiać  znajomość  utworów  patrona,  rozwijać  własną  ekspresję  twórczą  w 

pracach plastycznych i spektaklach teatralnych.

Dzięki staraniom P. Anny Szczepańskiej pozyskane zostały artykuły 

piśmienne na kwotę 699,84 zł od firmy Michalczyk i Prokop spółka z.o.o.

                        Dofinansowanie zakupu nagród dla uczestników II Turnieju Gier 
Planszowych
                        Dofinansowanie  zakupu strojów  do  występu  artystycznego  

przygotowanego z okazji Święta Niepodległości .

Dofinansowanie zakupu nagród dla uczniów biorących udział w konkursie 

„Mamo, Tato  wolę wodę.” Był  to  konkurs ekologiczny  wskazujący na to,  jak 

ważną rolę w naszym życiu odgrywa woda. 

Dofinansowanie w kwocie zakupu materiałów potrzebnych do wykonania 

kartek świątecznych z okazji Bożego Narodzenia.

Zakupienie dla klasy I szkoły podstawowej ZSS nr 4 świnki morskiej i 

akcesoriów potrzebnych do jej hodowli. Opiekując się zwierzątkiem dzieci będą 

uczyły  się  troski  o  innych,  odpowiedzialności.  Pobudzone  zostaną  do 

rozpoznawania i formułowania własnych stanów emocjonalnych. Wdrożą się do 

współpracy w grupie.

Dofinansowanie  zakupu  strojów  sportowych  dla  reprezentacji  biorącej 

udział w zawodach w piłce siatkowej. Dzięki temu logo Stowarzyszenia pojawiło 

się  na  koszulkach  sportowców  co  dało  możliwość  zareklamowania 

Stowarzyszenia.


