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Rok 2012

Wprowadzenie
Stowarzyszenie  Integracyjne  "Klub  Otwartych  Serc"  w  Wieruszowie  rozpoczęło  

działalność w 1996 roku i jest kontynuacją realizowanych od 1989 roku zadań w ramach grupy nie-

formalnej "Klub Otwartych Serc", której członkami byli pracownicy oświaty i kultury, rodzice, dzie-

ci i młodzież niepełnosprawna. Założycielami Stowarzyszenia i inicjatorami wcześniejszych działań 

byli: Henryka Sokołowska, pełniąca funkcję Prezesa Stowarzyszenia, Małgorzata Gajewska, Gaczyń-

ska Irena, Małgorzata Hojeńska, Irena Kowalczyk, Lech Mączka, Jadwiga Biniaszczyk i Halina Ba-

nasik. Część z tych osób nadal aktywnie pracuje w Stowarzyszeniu. Ponadto bardzo duży wkład pra-

cy wnieśli młodzi wolontariusze, którzy wcześniej jako uczniowie szkół podstawowych i średnich, a 

później jako osoby studiujące lub pracujące, aktywnie realizowali samodzielne projekty w ramach 

Stowarzyszenia. Należeli do nich: Katarzyna Sokołowska, Michał Gasztych, Ewelina Sokołowska, 

Magdalena Wiśniewska, Dominika Jagieniak, Piotr Niełacny, Robert Szachta, Beata Szydłowska, Jo-

lanta Kubacka, Piotr Tajster.

Celem naszej działalności jest:

 wyrównywanie  szans  rozwojowych  dzieci  i  młodzieży  niezależnie  od  ich  sprawności  

fizycznej, psychicznej, patologii, wyznania, czy statusu finansowego,

 animowanie zorganizowanej aktywności lokalnej na rzecz rozwoju i promocji idei społeczeństwa 

obywatelskiego, którego integralną częścią są organizacje pozarządowe. 

Stowarzyszenie realizuje ww. cele w zakresie:

- propagowania wiedzy i czuwania nad przestrzeganiem praw człowieka, dziecka,

- organizowania  różnorodnych  form  spędzania  czasu  wolnego,  łącznie  z  turnusami  specja-

listycznymi o charakterze integracyjnym (m.in. turnusy rehabilitacyjne, terapeutyczne, socjotera-

peutyczne),

- organizowania  i  prowadzenia  placówek  opiekuńczo  -  wychowawczych,  terapeutycznych  

i rehabilitacyjnych,

- upowszechniania standardów działań obywatelskich,

- profesjonalizacji i popularyzacji działań organizacji pozarządowych,
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- inicjowania  współpracy  pomiędzy  podmiotami  sektora  publicznego,  pozarządowego  

i gospodarczego w oparciu o zasadę subsydiarności.

W realizacji zadań wynikających z celów statutowych, Stowarzyszenie współpracuje i korzysta z 

doświadczeń organizacji pozarządowych, będących w banku informacji Klon/Jawor oraz programów 

znajdujących  się  w  bazie  danych  Polskiej  Fundacji  Dzieci  i  Młodzieży  

i  International Youth Foudation.

Cele realizowane są w ramach następujących programów:

♦ "Klub Otwartych Serc" - program zorientowany na rozwiązywanie problemów osób niepełno-

sprawnych,

♦ "Akademia Lokalnej Aktywności" - program skoncentrowany na podnoszeniu aktywności oby-

watelskiej na rzecz środowiska lokalnego,

♦ "Pozarządowe  Centrum  Edukacji  i  Informacji"  -  program  zwiększający  profesjonalizację  

i  integrację  działań  organizacji  pozarządowych  w  oparciu  o  poradnictwo,  informację  

i szkolenia,

♦ "Program Proeuropejski" – partnerska współpraca 

Zarząd Stowarzyszenia oraz koordynatorzy projektów i programów

     W skład Zarządu Stowarzyszenia pracującego społecznie wchodzą: 

 Henryka Sokołowska – Prezes,

 Maria Jakubczyk– V - ce Prezes,

 Justyna Oleś - Brylak- Skarbnik, 

 Grażyna Kindler– Sekretarz

 Michał Gasztych- Członek Zarządu.

W skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, pracującej społecznie, wchodzą:

 Maria Bura - przewodnicząca

 Aleksandra Skowrońska – Strzelczyk – sekretarz

 Halina Banasik – członek Komisji.

Koordynatorami programów i projektów są: 

Ewelina Sokołowska, Monika Góralska- Mak, Alicja Ruta, Jolanta Ulewska – Gnych, Anna Toma-

szek- Osadnik, Ewa Karpińska, 
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W 2012 roku Stowarzyszenie było: 

1. Organizatorem:

- Regionalnej Imprezy Integracyjnej "Spotkanie Przyjaciół". Impreza skierowana przede wszyst-

kim do osób niepełnosprawnych z województwa: wielkopolskiego, opolskiego, łódzkiego, ślą-

skiego, dolnośląskiego, mazowieckiego i małopolskiego, 

- XVI edycji  konkursu  "Twórczość – Terapia – Sukces" prezentującej  umiejętności  manualne  

i artystyczne osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wieruszowskiego,

- prezentacji projektów Stowarzyszenia wraz z wystawą "Tradycje Wielkanocne", pokazującą do-

robek twórczy osób niepełnosprawnych- uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej, 

- współorganizatorem  wypoczynku  letniego  i  wycieczek  dla  1759  osób  (szczegółowa  

informacja w opisie projektu), połączonego z terapią i rehabilitacją, w tym turnusów specjali-

stycznych – rehabilitacyjnych i szkoleniowych,

- Lokalnego Święta Wolontariatu z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu i Międzynarodo-

wego Dnia Osób Niepełnosprawnych, z udziałem parlamentarzystów ziemi łódzkiej, przedstawi-

cieli administracji państwowej i samorządowej oraz z przedstawicieli lokalnych organizacji poza-

rządowych,

- XII edycji Konkursu "Dobroczyńca Ziemi Wieruszowskiej Roku 2011", promującego działania 

filantropijne i współpracę organizacji pozarządowych z lokalnymi przedsiębiorstwami,

- organizatorem wizyty partnerów niemieckich w Polsce -  terapeutów i osób niepełnosprawnych z 

placówki Matrinshof Rothenburg Diakoniewerk  (łącznie 6 osób) 

- szkoleń dla około 350 uczniów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, nauczycieli, pracow-

ników oświaty,  pracowników upowszechniania  kultury,  pracowników socjalnych,  terapeutów, 

działaczy organizacji pozarządowych z powiatu wieruszowskiego. Szkolenia prowadzone były 

metodami aktywizującymi, przez profesjonalnie przygotowanych do tej pracy trenerów. 

2.  Uczestnikiem m.in.:

- cyklu szkoleń w ramach projektu „Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja–wzmocnienie 

sektora ekonomii społecznej w województwie łódzkim poprzez utworzenie Regionalnego Inkuba-

tora Ekonomii Społecznej udzielającego kompleksowego wsparcia” – Instytut Europejski w Ło-

dzi 
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- szkoleń i staży w ramach projektu ,,Elastyczne rozwiązania na rynku pracy”- organizator Woje-

wódzki Urząd Pracy w Łodzi 

- III posiedzenia Zespołu ds. Opracowania Wieloletniego Planu Rozwoju i upowszechniania eko-

nomii społecznej w województwie łódzkim na 2013-2020, organizator Regionalne Centrum Po-

mocy Społecznej w Łodzi 

- szkolenia w ramach projektu „Wsparcie i podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i 

integracji społecznej”, organizator Regionalne Centrum Pomocy Społecznej w Wieruszowie

- kursu „Metoda dobrego startu” – kurs przygotowania do prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku 

przedszkolnym, młodszym szkolnym oraz dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, orga-

nizator Centrum Szkoleń EDUCO w Łodzi

- szkolenia „Zakłady Aktywności Zawodowej w nowych ramach prawnych”, organizator Vademe-

cum -Centrum Edukacji,

- szkolenia „Nowoczesne formy aktywizacji  zawodowej i  społecznej  osób niepełnosprawnych”, 

Regionalny Ośrodek EFS w Piotrkowie Trybunalskim.

Przy Stowarzyszeniu funkcjonują:

- Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych, (Centrum Aktywności NGO’s)

- Punkt Informacyjno – Doradczy dla Osób Niepełnosprawnych i ich bliskich,

- Centrum Wolontariatu z Biurem Pracy dla wolontariuszy i Klubami Szkolnymi,

- Ośrodek Edukacji i Rehabilitacji „Być Razem”.
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Programy i projekty realizowane w 2012 roku:

1. Program „Klub Otwartych Serc”
Program realizowany jest od 1990 roku i adresowany do niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i 

dorosłych oraz ich rodziców i opiekunów. Celem programu jest:

 tworzenie  kół  rodziców,  opiekunów  wychowujących  dzieci  i  młodzież  niepełnosprawną  

(szeroko pojęta pedagogizacja rodziców oraz realizacja zadań zmierzających do aktywnego ich 

działania  na  rzecz  rozwiązywania  problemów  na  jakie  napotykają  zarówno  oni,  jak  ich  

rodzice),

 rehabilitacja i terapia prowadzona dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

 prowadzenie zajęć terapeutycznych, rehabilitacyjnych i rewalidacyjnych w tym udział         

 w turnusach rehabilitacyjnych, 

 organizacja i udział w imprezach prezentujących umiejętności niepełnosprawnych (spartakiady 

sportowe, prezentacje artystyczne i manualne, wystawy), 

 organizacja szkoleń dla rodziców, opiekunów i wolontariuszy w zakresie specjalistycznej opieki 

nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.

W  ciągu  2012  roku  w  ramach  programu  realizowano  następujące  projekty  w  zakresie  terapii,  

rehabilitacji i reedukacji:

A. Projekt Ośrodek Edukacji i Rehabilitacji „Być Razem”.

Projekt Ośrodek Edukacji i Rehabilitacji „Być Razem” powstał w wyniku wcześniejszej reali-

zowanego projektu pod nazwą Środowiskowy Ośrodek Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Nie-

pełnosprawnej „BYĆ RAZEM”. Projekt pierwotnie adresowany był dla 63 dzieci i młodzieży niepeł-

nosprawnej z terenu powiatu wieruszowskiego w wieku od 5 do 18 r. życia i do 25 r. życia w przy-

padku osób z głębokim upośledzeniem. Pośrednimi beneficjentami projektu byli rodzice i opiekuno-

wie, nauczyciele i wolontariusze pracujący z nimi na co dzień. 

W  2012  roku  z  inicjatywy  Stowarzyszenia  Integracyjnego  „KOS”  rozpoczął  działalność 

Punkt Wczesnej Interwencji przy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Wieruszowie dla naj-

młodszych, do którego skierowano  13 dzieci beneficjentów projektu Ośrodek Edukacji i Rehabilita-

cji „Być Razem”. Pozostałe 51 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz 12 osób niepełnosprawnych 
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powyżej 18 r. życia kontynuowało w zajęciach w ramach Ośrodka. Działania te były kolejnym eta-

pem w realizacji zadań z zakresu edukacji, terapii i rehabilitacji. 

Od 2012 roku projekt Ośrodek Edukacji i Rehabilitacji „Być Razem”  wkroczył w trzeci etap 

realizacji i swoją ofertę  skierował do:

• dzieci z terenu powiatu wieruszowskiego realizujących obowiązek szkolny (19 osób),

•  osób, które zakończyły obowiązkową edukację i oczekują na przyjęcie do WTZ, ŚDS 

itp.  (16 osób) 

• rodziców, opiekunów, terapeutów i nauczycieli dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 

             (ok. 60 osób).

W ramach realizowanych zadań prowadzone były:

• stałe zajęcia rehabilitacyjne, arteterapeutyczne, psychologiczne w formie grupowej i 

indywidualnej,

• konsultacje indywidualne i poradnictwo dla beneficjentów projektu,

• szkolenia dla rad pedagogicznych, rodziców, opiekunów oraz terapeutów.

Wszyscy beneficjenci projektu brali też udział w terapii społecznej tj.w wycieczkach, imprezach inte-

gracyjnych, turnusach rehabilitacyjnych itp. 

W realizacji  zadań  określonych  w projekcie  Stowarzyszenie  współpracowało  z  Towarzy-

stwem Przyjaciół Dzieci OM w Wieruszowie, Stowarzyszeniem Profilaktycznym „Alternatywa” w 

Podzamczu, z Akademią Humanistyczno- Ekonomiczną w Łodzi oraz z Ośrodek Doskonalenia Na-

uczycieli w Sieradzu. Zarząd Stowarzyszenia finansował zadania określone w projekcie z własnych 

środków pochodzących z kampanii 1 % .

. 

Realizacja projektu przyczyniła się do:

• wzrostu poziomu aktywności i samodzielności osób niepełnosprawnych objętych projektem,

• wzrostu poziomu umiejętności rodziców z zakresu rehabilitacji i terapii dziecka niepełnospraw-
nego,

• zwiększenia poziomu rozwoju społecznego u dzieci objętych projektem,

• wzrostu  wiedzy  i  umiejętności  z  zakresu  terapii  i  rehabilitacji  osób  niepełnosprawnych  

u nauczycieli i wolontariuszy pracujących z nimi na co dzień,

• poprawy  relacji  pomiędzy  dziećmi,  rodzicami,  zdrowymi  rówieśnikami  

oraz nauczycielami,
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• wzrostu  zainteresowania  problemami  dzieci  i  młodzieży  niepełnosprawnej,  

a  w  szczególności  ich  specyficznymi  potrzebami  edukacyjnymi  ze  strony  nauczycieli  szkół 

masowych z terenu powiatu wieruszowskiego,

• wzrostu poziomu zaangażowania samorządów lokalnych w tworzenie systemowych rozwiązań 

edukacyjnych  i  terapeutycznych  dla  dzieci  i  młodzieży  niepełnosprawnej  

z terenu powiatu,

Stowarzyszenie w ramach realizowanych działań w projekcie  opracowało projekt  „Akademia  dla 

rodziców  i  opiekunów  „Nie  jesteś  sam”  w  ramach,  którego  planuje  kontynuację  szerokopojętej 

edukacji nt. niepełnosprawności.

B. Zadania na rzecz innych osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie w 2012 roku kontynuowało zgodnie z zapisami „Powiatowego Programu Działań 

na  Rzecz  Osób Niepełnosprawnych  w powiecie  wieruszowskim na lata  2009 – 2015”,  działania 

zmierzające do tworzenia systemowych rozwiązań, zapewniających osobom niepełnosprawnych do-

stęp do terapii i rehabilitacji w miejscu zamieszkania.

Stowarzyszenie od początku swego powstania współpracuje z niepełnosprawnymi, którzy są uczest-

nikami Warsztatu Terapii Zajęciowej i działającej przy nim Grupy Wsparcia oraz  ze Środowiskowy-

mi Domami Samopomocy i DPS-ami. To z myślą o nich realizuje szkolenie dla pracodawców zwięk-

szające wiedzę nt. niepełnosprawności i zachęcające do większej aktywności zawodowej osób niepeł-

nosprawnych. 

Stowarzyszenie w 2012 roku na zasadach partnerskich współpracowało z PCPR,  PUP w Wieru-

szowie, WUP w Łodzi, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi  i In-

stytutem Europejskim w Łodzi, poprzez wspólną realizację działań  tj.:

• 5 osób odbyło kursy zawodowe i inne szkolenia zwiększające ich szanse na otwartym rynku pra-

cy w ramach strukturalnego projektu  „Integracja i aktywność”, współfinansowanego przez Unię 

Europejską  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  poddziałania  7.1.2.  Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez PCPR w Wieruszowie.  

• w ramach ekonomii społecznej,  osoby pracujące w jednostkach realizujących zadania na rzecz 

niepełnosprawnych uczestniczyły w projekcie „Społecznie znaczy ekonomicznie” realizowanym 

przez Instytut Europejski w Łodzi. 

• udział w projekcie „Elastyczne rozwiązania na rynku pracy” realizowanym przez WUP w Łodzi 

w wyniku, którego 2 osoby niepełnosprawne zostały skierowane na staż na otwartym rynku pra-

cy.
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Sporo uwagi Stowarzyszenie w 2012 roku poświęciło także  na realizację zadań związanych z 

uruchomieniem ZAZ. Stowarzyszenie wspólnie z Starostwem Powiatowym w Wieruszowie podjęło 

kolejne działania zmierzające do jego uruchomienia. Opracowano dokumentację techniczno- budow-

laną  oraz  projekty  dotyczący  pozyskania  środków  finansowych  na  utworzenie  ZAZ  z  środków 

PFRON i Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Kontynu-

owano współpracę z przyszłym Zleceniodawcą jakim jest firma Slam Poland Sp. z o.o. z Ostrowa 

Wielkopolskiego. W ramach tej współpracy prowadzono szkolenia w zakresie wykonywania prac 

związanych z recyklingiem. Szkoleniami w tym zakresie objęto 50 osób niepełnosprawnych. Ponadto 

prowadzono szkolenia z zakresu ceramiki w ramach współpracy z ośrodkiem Martinshof Rothenburg 

Diakoniewerk z Niemiec jako kolejnym zaplanowanym zleceniodawcą  pracy dla ZAZ.

C. Regionalna Impreza Integracyjna „Spotkanie Przyjaciół”.

W 2012 roku odbyła się XIII już edycja  Regionalnej Imprezy Integracyjnej „Spotkanie 

Przyjaciół”.  Impreza odbyła się dniu 8 września 2012 r. W imprezie udział wzięły 24 drużyny z 7 

województw, w sumie ponad 1500 osób z czego ok. 350  osób to osoby niepełnosprawne oraz ich 

opiekunowie. Osoby te na co dzień są uczestnikami zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych prowa-

dzonych w Warsztatach Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domach Samopomocy, Domach Po-

mocy Społecznej, przedszkolach, szkołach specjalnych i integracyjnych oraz w różnorodnych świe-

tlicach i grupach wsparcia. W imprezie uczestniczyły  również osoby niepełnosprawne indywidualne, 

nie objęte ww. formami terapii. Organizatorami imprezy było jak co roku Stowarzyszenie Integracyj-

ne „Klub Otwartych Serc” we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział  Miejski w 

Wieruszowie, Warsztat Terapii Zajęciowej.

Po raz kolejny do organizacji i obsługi imprezy zaangażowanych zostało 110 wolontariuszy. 

Byli oni widoczni m.in. na wszystkich stoiskach, w miejscach przeprowadzania różnorodnych kon-

kurencji sportowych. Ich obecność odczuwana była przede wszystkim przez biorące udział drużyny, 

nad którymi wolontariusze sprawowali opiekę.

W imprezie brali udział:

• młodzi wolontariusze ze szkolnych klubów wolontariatu:  Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

im. M. Kopernika w Wieruszowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w 

Wieruszowie,  Zespołu Szkół Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Gimnazjum nr 1 im. 

JP II w Wieruszowie oraz  Ochotniczego Hufca Pracy w Wieruszowie;
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• studenci, osoby pracujące, emeryci oraz rodzice dzieci niepełnosprawnych i ich przyjaciele.

Cała impreza odbywała się w ramach tzw. „ogródków” a mianowicie:

• Ogródka sprawnościowego, w ramach którego przeprowadzono indywidualne i drużynowe 

konkurencje sprawnościowe. Oprócz niepełnosprawnych biorących udział w konkurencjach 

indywidualnych i grupowych, wolontariusze i opiekunowie brali udział w zawodach strzelec-

kich, minigolfie itp. 

• Ogródka intelektualnego, w ramach którego osoby niepełnosprawne brały udział w konkur-

sach tj.: pisownia ortograficzna,  pomiar czasu, trening matematyczny;

• Ogródka krawieckiego, gdzie niepełnosprawni uczestnicy imprezy brali udział w konkursach 

tj. kubek z wełny, poduszka,  laleczka;

• Ogródka artystycznego, w ramach którego osoby niepełnosprawne brały udział w  konkursach 

tj:  mozaika z ziarenek, memory z liści, malowanie na ramce gipsowej.

Wszyscy którzy zajęli miejsca od 1-3 w/w konkursach otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.

Jedną z największych atrakcji podczas trwania imprezy był koncert Orkiestry Dętej OSP Wieruszów 

z mażoretkami  oraz koncert Jarosława Strzały i uczestników Studia Piosenki WDK.  Podczas impre-

zy nie zabrakło też popisów wokalno- muzycznych osób niepełnosprawnych - reprezentantów po-

szczególnych  placówek.  Swoje  umiejętności  zaprezentowały  takie  placówki  jak: WTZ  Łęczyca, 

Świetlica Socjoterapeutyczna w Podzamczu, DPS Chróścin Wieś, Zespół Szkół nr 2 w Podzamczu, 

WTZ Kalisz „Orione”; WTZ Krotoszyn, Grupa Wsparcia przy WTZ Wieruszów.

Imprezie towarzyszyły tak jak co roku różnorodne stoiska:

• stoisko promocja zdrowia, na którym można było zmierzyć ciśnienie, poziom cukru oraz uzyskać 

informacje nt. zdrowego żywienia. W trakcie trwania imprezy na tym stoisku można było obej-

rzeć także pokaz udzielania pierwszej pomocy oraz uzyskać informacje nt. kompleksowych usług 

z zakresu BHP i PPoż. 

• Stoisko PCPR, PUP w Wieruszowie- informacja dla każdego – na stoisku można było uzyskać 

informacje o programach i projektach realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych, 

• Stoisko PSSE w Wieruszowie,  gdzie można było skorzystać  z bezpłatnego badania poziomu 

tlenku węgla w organizmie, jak również uzyskać informacje dotyczące szkodliwości palenia oraz 

prawidłowego żywienia.

• Stoisko Fundacji „Galeria na kółkach”, tj. wystawa prac pana Marka Winiarskiego. 
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• Stoisko informacyjne Ochotniczego Hufca Pracy w Wieruszowie

W czasie imprezy można było skorzystać z niżej wymienionych atrakcji:

• stoisko „Fortuna Szczęścia”- gdzie za 5 zł można było zakupić cegiełkę TPD, a w zamian wylo-

sować prezent. Upominki pochodziły m.in. od sponsorów;

• stoisko malowanie twarzy -stoisko obsługiwane było  przez wolontariuszy;

• stoisko- Integracyjny plac zabaw- gdzie wszyscy mogli wziąć udział w atrakcyjnych grach i zaba-

wach.Wszyscy biorący udział w zabawach otrzymali upominki ufundowane przez firmę Slam Po-

land z Ostrowa Wielkopolskiego. Dodatkową atrakcją,  na tym stoisku była możliwość wykona-

nia z terapeutami, wolontariuszami kapeluszy i motyli,  które po wykonaniu stanowiły ich wła-

sność.

• Integracyjna Kawiarenka, w której za symboliczna złotówkę  można było zakupić domowe cia-

sto, ciepłe i zimne napoje, owoce i lody. Wszystkie artykuły dostępne w kawiarni zostały przeka-

zane przez rodziców i lokalnych sponsorów,

• stoisko „Swojskie jadło”, gdzie można było skosztować m.in. pysznego chleba ze smalcem 

• pokaz sztuk walki kyokushin i karate w wykonaniu Wieruszowskiego Klubu Karate „Husaria”

• zawody i konkursy dla wolontariuszy, opiekunów osób niepełnosprawnych oraz innych uczestni-

ków imprezy (zawody strzeleckie),

• prezentacja sprzętu strażackiego Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieczyskach oraz sprzętu policyj-

nego Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie wraz z pokazem umiejętności psa policyjnego

• wesołe miasteczko, 

• mini golf  bezpłatnie udostępniony przez Urząd Gminy Sokolniki

Zorganizowanie imprezy wpłynęło m.in. na: integrację osób niepełnosprawnych z środowiskiem lo-

kalnym, zwiększenie sprawności fizycznej osób niepełnosprawnych,  rozbudzenie potrzeby aktywne-

go spędzania  czasu wolnego,  uwrażliwienie  społeczeństwa na problemy osób niepełnosprawnych 

oraz wyrobienie pozytywnych przekonań o ich niezaprzeczalnych wartościach poprzez prezentacje 

posiadanych umiejętności, zwiększenie szansy na zatrudnianie osób niepełnosprawnych przez lokal-

nych przedsiębiorców darczyńców, wyrażenie gotowości współpracy w zakresie kierowania na staże 

i przygotowanie zawodowe.

D. Impreza Integracyjna „Twórczość – Terapia – Sukces”.
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Podobnie jak w latach ubiegłych Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” we współpracy 

z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie oraz Warsztatem Terapii Zaję-

ciowej po raz XVII było organizatorem Imprezy Integracyjnej „Twórczość –Terapia- Sukces”. Im-

preza Integracyjna „Twórczość – Terapia- Sukces” była podsumowaniem działalności terapeutycznej 

realizowanej  w ciągu roku w placówkach rehabilitacyjnych i  terapeutycznych  na terenie  powiatu 

wieruszowskiego.

Projekt realizowany był w trzech etapach tj. 

• prowadzono zajęcia  w ramach terapii  manualnej,  pozwalające zdiagnozować możliwości  i 

umiejętności osób niepełnosprawnych,

• prowadzono szkolenia, konsultacje indywidualne i grupowe dla osób zawodowo pracujących 

z osobami niepełnosprawnych oraz dla rodziców i wolontariuszy pozwalających na doskona-

lenie ich umiejętności,
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• przeprowadzono konkurs prac plastycznych i manualnych efektem, którego była wystawa po-

konkursowa  zorganizowana w holu Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego promująca 

umiejętności osób niepełnosprawnych.  

Otwarcie wystawy z udziałem autorów prac, ich opiekunów, rodziców i wolontariuszy odbyło 

się w dniu 6 grudnia br. w holu Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego. Wystawę można było  

zwiedzać do 10 stycznia 2013 roku. W imprezie tej uczestniczyli przedstawiciele władz samorządo-

wych, autorzy prac z placówek biorących udział w imprezie.

 Usytuowanie  wystawy w tak  dostępnym miejscu  umożliwiło  zwiedzenie  jej  dużej  liczbie 

osób. Wśród, jak sądzimy około 1000 osób, które odwiedziły wystawę sporą grupę stanowili  ucznio-

wie szkół i ich opiekunowie, którzy każdego roku oglądają prezentowane prace. Wśród zwiedzają-

cych nie zabrakło też potencjalnych pracodawców, radnych, pracowników różnych instytucji i orga-

nizacji, do których nie tylko kierujemy osoby niepełnosprawne do pracy, ale również bardzo często 

zwracamy się o pomoc i wsparcie dla naszych projektów.

Tego samego dnia tj. 6 grudnia br. w Kinie Słońce w Wieruszowie odbyło się spotkanie pod-

sumowujące projekt, w którym uczestniczyli autorzy prac, kierownicy jednostek, przedstawiciele or-

ganizacji  oraz terapeuci realizujący zadania dla osób niepełnosprawnych. Autorzy prac otrzymali po-

dziękowania i upominki. Wszystkie placówki, w których na co dzień funkcjonują beneficjenci pro-

jektu otrzymali dyplomy i nagrody zbiorowe. Nie zabrakło też wyróżnień dla nauczycieli, terapeutów 

i wolontariuszy pracujących w zakresie terapii manualnej i plastycznej, którzy przygotowywali nie-

pełnosprawnych do konkursu. Ponadto dla wszystkich uczestników biorących udział w konkursie zo-

stał wyświetlony seans filmowy pt. "Podróż na tajemniczą wyspę".

Do  konkursu  TTS  zostało  nadesłanych  160  prac  plastycznych  wykonanych  różnymi 

technikami, wyróżnione zostaly 104 osoby  niepełnosprawne wraz  ze  swoimi  opiekunami  z 

następujących placówek:

- Dom Pomocy Społecznej Chróścin Wieś

- Dom Pomocy Społecznej Chróścin Zamek

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Chróścinie

- Zespół Szkół w Tyblach

- Zespół Szkół nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie

- Świetlica socjoterapeutyczna w Podzamczu

- Ośrodek Terapii i Rehabilitacji "Być Razem" w Wieruszowie

- Warsztat Terapii Zajęciowej w Wieruszowie 
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W trakcie projektu przeprowadzono również 3 warsztaty szkoleniowe/ konsultacje dla osób 

pracujących zawodowo z osobami niepełnosprawnymi, w których udział wzięło łącznie ok 30 osób. 

W  ramach  projektu  zorganizowano  dla  beneficjentów  projektu  wyjazdy  do  dużych  placówek 

kulturalnych tj. Wrocław, Łódź, Kalisz, w której udział wzięło przeszło 65 osób niepełnosprawnych 

wraz  z  opiekunami.  Celem  wycieczek  była  terapia  społeczna  jak  i  zwiększenie  wiedzy  nt. 

różnorodnych sztuk plastycznych i manualnych mających zastosowanie w tworzeniu prac.

Kolejnym ważnym zadaniem realizowanym w ramach projektu była promocja umiejętności 

artystycznych osób niepełnosprawnych podczas Lokalnego Święta Wolontariatu w dniu 7 grudnia 

br. Impreza ta została zorganizowana w ramach projektu ale również z okazji  Światowego Dnia 

Osób Niepełnosprawnych i Międzynarodowego Dnia Wolontariatu. Realizacja tak wielu zadań w 

projekcie była możliwa dzięki niżej wymienionym instytucjom:
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• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie (z środków PFRON)

• Starostwo Powiatowe w Wieruszowie

• Urząd Miejski w Wieruszowie

• Towarzystwo  Przyjaciół  Dzieci  Oddział  Miejski  -  Warsztat  Terapii  Zajęciowej  

w Wieruszowie

• Stowarzyszenie Integracyjne „ Klub Otwartych Serc“ w Wieruszowie

• Lokalni darczyńcy

Realizacja  całego projektu  była  możliwa  dzięki  życzliwości  wielu  osób i  instytucji,  które 

wsparły projekt finansowo i rzeczowo. Bardzo ważna była też bezinteresowna praca wolontariuszy i 

pracowników WTZ  w zakresie prowadzenia szkoleń i konsultacji oraz przygotowania wystawy po-

konkursowej.  Przeprowadzenie projektu wypłynęło na pobudzenie aktywności twórczej w zakresie 

różnych dziedzin sztuki u  ok 120 osób niepełnosprawnych wykonujących prace na wystawę w ra-

mach konkursu TTS. Wystawa prezentująca prace osób niepełnosprawnych uwrażliwiła społeczeń-

stwo na problemy osób niepełnosprawnych, pozwoliła na wyrobienie pozytywnych przekonań o ich 

niezaprzeczalnych  wartościach  i  umiejętnościach.  Przeprowadzone  w  ramach  projektu  warsztaty 

szkoleniowe zwiększyły wiedzę u ok. 30 osób pracujących  z osobami niepełnosprawnymi z zakresu 

arteterapii i różnych technik. Projekt zwiększył zainteresowanie władz i środowisk lokalnych działal-

nością na rzecz osób niepełnosprawnych. 

E. Kampania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Stowarzyszenia

Sporo uwagi Stowarzyszenie poświęca również upowszechnianiu informacji dotyczącej usta-

wy  o  organizacjach  pożytku  publicznego  i  wolontariacie,  a  w  szczególności  pozyskiwania  

i rozliczania tzw. 1% podatku. Stowarzyszenie jak co roku organizowało kampanię 1 % na rzecz Sto-

warzyszenia. Środki pozyskane w 2012 roku z tytułu 1 % podatku wyniosły  33 895,22 PLN i zostały 

przeznaczone na:

•    realizację zadań terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnospraw-

nej z terenu powiatu wieruszowskiego w ramach projektu Ośrodek Edukacji i Rehabilitacji „Być 

Razem”,

•    pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem konsultacji specjalistycznych oraz realizo-

wanie zadań z zakresu terapii społecznej dla naszych beneficjentów,

•    terapię i rehabilitację osób  wskazanych przez podatników,
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•    pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem Zakładu Aktywności Zawodowej w Wie-

ruszowie dla osób niepełnosprawnych,

•   zakup sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy dydaktycznych do prowadzenia terapii oraz po-

krycie innych kosztów statutowych związanych z realizacją projektów.

2. Program  „Akademia Lokalnej Aktywności”.
Program zorientowany jest na aktywizowanie społeczności lokalnej poprzez wyposażenie osób 

objętych  programem  w  wiedzę  i  umiejętności  niezbędne  do  animowania  oddolnych  działań  

i ruchów samopomocowych na rzecz lokalnego środowiska. 

Efektem programu jest:

 promocja aktywnych postaw prospołecznych obywateli, opartych na zasadach wolontariatu,

 profesjonalizacja  i  zwiększenie  skuteczności  działań  obywatelskich,  podejmowanych  na rzecz 

społeczności lokalnej,

 odpowiedzialne i kompetentne uczestnictwo liderów społecznych w strukturach samorządu lokal-

nego,

 inkubowanie nieformalnych grup samopomocowych.

A. Projekt „Lokalne Centrum Wolontariatu”.

Stowarzyszenie w swej działalności zawsze kładło szczególny nacisk na aktywizowanie mło-

dzieży, tak szkolnej jak i studiującej. Właśnie do niej skierowany jest projekt "Lokalne Centrum Wo-

lontariatu". Projekt jest kontynuacją podejmowanych działań od początku istnienia Stowarzyszenia, a 

opartych na pracy wolontarystycznej. Celem programu jest wyposażenie osób w wiedzę i umiejętno-

ści niezbędne do animowania oddolnych działań i ruchów samopomocowych na rzecz lokalnego śro-

dowiska.  W  2012  roku  Centrum  Wolontariatu  w  Wieruszowie  działające  

przy Stowarzyszeniu prowadziło profesjonalizację działań. Osoby pracujące w projekcie podnosiły 

swoje umiejętności biorąc udział w różnorodnych wizytach studyjnych i szkoleniach. 

W ramach Centrum funkcjonują:

• Biuro Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy, które realizuje takie zadania jak:

- prowadzenie aktywnej bazy danych wolontariuszy zainteresowanych podjęciem pracy  wolonta-

rystycznej,

- prowadzenie bazy danych organizacji pozarządowych i instytucji współpracujących               

w realizacji projektów Stowarzyszenia – potencjalnych odbiorców pracy wolontarystycznej,
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- kierowanie wolontariuszy do pracy w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie i do in-

nych organizacji pozarządowych oraz instytucji. 

W ciągu 2012 roku pozyskanych zostało w sumie 10 nowych wolontariuszy – w tym 8 to uczniowie 

szkół ponadgimnazjalnych, a 2 to studenci zaoczni, dorośli pracujący i bezrobotni. Największe zain-

teresowanie pracą wolontarystyczną wyrażają placówki opiekuńczo – wychowawcze (świetlice), re-

alizujące  zadania  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych  w  różnym  wieku.  To  

z ich strony napływają oferty stałego angażowania wolontariuszy. Najpopularniejszą formą angażo-

wania do pomocy wolontariuszy są działania akcyjne – imprezy plenerowe, happeningi.

• Szkolne Kluby Wolontariuszy:

Działają 4 takie Kluby: 

- przy Liceum Ogólnokształcącym (LO) im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie, koordynator 

Maria Jakubczyk,

- przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych (ZSP) im. Stanisława Staszica w Wieruszowie, ko-

ordynator  Halina Paluch,

- przy Zespole Szkół Nr 2 im.  Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie,  koordynator 

Ewelina Sokołowska,

- przy Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie, koordynator Małgorzata Małys.

Wolontariusze zrzeszeni w SzKW to członkowie wolontariatu akcyjnego, angażują się oni w organi-

zację imprez okazjonalnych, festynów, happeningów, itp. 

• „Nieformalna Grupa „Młodzi Wolontariusze”- grupę tą stanowi młodzież szkolna, studiu-

jąca dziennie i zaocznie oraz pracująca. Wolontariusze biorą udział w organizacji imprez ini-

cjowanych  przez  Stowarzyszenie  –  Regionalna  Impreza  Integracyjna,  Mikołajki,  Jarmarki 

Świąteczne.  Wspólnie  z  Radą  Organizacji  Pozarządowych  Ziemi  Wieruszowskiej,  biorą 

udział w przygotowaniu Lokalnego Święta Wolontariusza

• Klub Wolontariusza koncentruje się na:

- prowadzeniu szkoleń wewnętrznych dla pozyskanych wolontariuszy oraz szkoleń i warsztatów 

dla wszystkich wolontariuszy, sprzyjających integrowaniu grupy oraz aktywizowaniu ich,

- organizowaniu szkoleń zewnętrznych oraz uczestnictwie w szkoleniach, warsztatach, seminariach 

i konferencjach zewnętrznych.

Przy Klubie działa Biblioteczka Wolontariusza, udostępniana jest prasa specjalistyczna, wolontariu-

sze mają dostęp do internetu. Ponadto przy Klubie działają dwie grupy wolontariuszy.  Pierwszą z 

17



nich  stanowią  osoby  dorosłe,  pracujące,  renciści  i  emeryci.  Stale,  aktywnie  uczestniczą  

w realizacji projektów Stowarzyszenia. 

C. Projekt „Wypoczynek i aktywne formy spędzania czasu wolnego”.

I. Zrealizowane formy wyjazdowe

Lp. Organizator Zadanie/ miejscowość Ilość 
uczestników

Termin
realizacji

Turnus rehabilitacyjny

1 SI KOS
TPD OM

Jantar 59 16.06-29.06.2012

2 SIKOS
TPD OM

Dom  Wczasów  Dziecięcych 
w Głazie oraz nad morzem

6 Lipiec-Sierpień 
2012

Wycieczki – jednodniowe i dwudniowe

3 SI KOS
TPD OM
Koło TPD w Mirko-
wie

Wieruszów i okolice 50 wrzesień

4 SI KOS
TPD OM
Koło  TPD  w  Wy-
szanowie

Krasiejów
Wrocław

45
45

Czerwiec
październik

5 SI  KOS
Koło  TPD  w   Pie-
czyskach

Wrocław 50 czerwiec

6 Zarząd TPD OM
SI KOS

Warszawa i Serock- dwudnio-
wa

50 26-27.04.2012

7 SIKOS
WTZ

Rothenburg- Niemcy 5 31.05-04.06.2012

8 SIKOS
WTZ

Kalisz- jednodniowa 7 22.06.2012

9 SIKOS
WTZ

Łódź- jednodniowa 7 15.11.2012

10 SIKOS
WTZ

Wrocław- jednodniowa 50 27.11.2012 

II. Wypoczynek w miejscu zamieszkania

Lp. Organizator Zadanie Ilość Termin 
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uczestników realizacji
1 Półkolonie

Koło TPD 
w Pieczyskach
SI KOS

Pieczyska 35 lipiec
(14 dni)

Koło TPD 
w Wyszanowie
SIKOS

Wyszanów 50 sierpień
(14 dni)

2 Imprezy plenerowe
Festyny, ogniska, imprezy artystyczne, sportowe itp.

SI KOS
TPD OM
Koło Podzamcze
Stowarzyszenie Pro-
filaktyczne  Alterna-
tywa 

Festyn wakacyjny 200 lipiec

TPD OM Koło Pie-
czyska
SIKOS

Festyn rodzinny 300 lipiec

SI KOS 
TPD OM

Wieruszów- Regionalna 
Impreza Integracyjna
 „Spotkanie Przyjaciół”
(udział około 500 osób niepeł-
nosprawnych)

1000 8.09.2012r.

W/w imprezy i przedsięwzięcia organizowane były przez Stowarzyszenie Integracyjne „KOS”, To-

warzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie, Warsztat Terapii Zajęciowej. Wspar-

cie finansowe pozyskane było z Samorządu Powiatowego, Urzędu Gminy Wieruszów, Regionalnego 

Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Regionalnego Centrum Polityki 

Społecznej w Łodzi oraz od lokalnych sponsorów. Organizacja imprez była możliwa również dzięki 

pomocy Klubu Sportowego „PROSNA”, Wieruszowskiego Domu Kultury, Stowarzyszenia Profilak-

tycznego „Alternatywa”, placówek oświatowych i rad sołeckich.. Niezwykle ważną okazała się bez-

interesowna praca około 110 wolontariuszy – uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, 

średnich, studentów studiów dziennych i zaocznych, emerytów.

D. Usamodzielnione i nadal wspierane projekty.

Stowarzyszenie od początku swojego istnienia zmierza do usamodzielnienia realizowanych pro-

jektów. Warunkiem takiego usamodzielnienie jest pozyskanie i wyposażenie w odpowiednią wiedzę 

realizatorów projektu, wyposażenie i pozyskanie obiektów przeznaczonych na realizacje tych zadań 
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oraz środków na długofalowe działanie. Po usamodzielnieniu projektów Stowarzyszenie nadal udzie-

la pomocy merytorycznej i wspiera powstałe stowarzyszania:

• Stowarzyszenie „Prawo- Obywatel- Demokracja” w Wieruszowie

• Stowarzyszenie Profilaktyczne „Alternatywa” – efekt prowadzonej przez SI „KOS” świetlicy so-

cjoterapeutycznej,

• Stowarzyszenie  Integracyjne  „Rodzina”  w  Lututowie  –  efekt  realizowanego  projektu  przez  

SI „KOS”, 

• Stowarzyszenie  Rozwoju  Wsi  Lubczyna  –  efekt  realizowanego  projektu  „Tam  gdzie  

nie ma szkoły”,

• Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Tyble – efekt realizowanego projektu „Małe Przedszkole”.

3. Program „Pozarządowe Centrum Edukacji i Informacji”.
Program ukierunkowany jest na profesjonalizację działań sektora pozarządowego oraz współ-

pracę organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym na zasadach subsydiarnych. Realizowane 

zadania mają, m.in. na celu:

 zwiększenie dostępu lokalnych NGO's do informacji  poprzez prowadzenie Powiatowego Cen-

trum NGO’s – Centrum Aktywności, 

 prowadzenie szkoleń, 

 organizowanie  przedsięwzięć,  tj.:  konkurs  "Dobroczyńca  Ziemi  Wieruszowskiej"  czy "Święto 

Wolontariatu", które wpływają na promowanie postaw filantropijnych oraz idei działań prospo-

łecznych. 

W 2012 roku podejmowane działania realizowane były m.in. w projekcie „ Organizacja i prowa-

dzenie Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych celem profesjonalizacji ich działań”.

A. „Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych”

W projekcie koncentrowaliśmy się  przede wszystkim na pozyskanie środków na działania 

długofalowe w zakresie profesjonalizacji działań w organizacji. Poprawy  warunków lokalu - miejsca 

w którym organizacje NGO’s mają stały dostęp do informacji, merytorycznej pomocy. Miejsce to 

przyjęło  nazwę Powiatowe Centrum Organizacji  Pozarządowych w Wieruszowie.  Jest  ośrodkiem 

wsparcia dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu. Jego działalność przyczyniła się do dal-
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szej profesjonalizacji i wzmocnienia umiejętności organizacji pozarządowych z terenu powiatu wie-

ruszowskiego. Organizacje w ramach Powiatowego Centrum miały stały dostęp do informacji i me-

rytorycznej pomocy w ramach jego usług. Z usług Powiatowego Centrum skorzystało w ciągu roku 

ok.  30 organizacji pozarządowych z terenu powiatu wieruszowskiego. Organizacje te skorzystały z 

różnych  form  edukacyjnych  oferowanych  przez  Centrum  tj.  szkolenia,  konsultacje,  doradztwo. 

Udział w szkoleniach jak również możliwość skorzystania z porad i konsultacji przyczyniły się do 

zwiększenia wiedzy członków organizacji. Wspólne spotkania w ramach szkoleń wpłynęły na inte-

grację organizacji pozarządowych, jak również były okazją do wymiany doświadczeń nt. zarządzania 

organizacją, pozyskiwania i rozliczania środków finansowych  na bieżącą działalność, pozyskiwania 

wolontariuszy  itp.

W rezultacie w czasie trwania projektu:

• udzielono   100  godzin  porad  i  konsultacji  30  organizacjom  pozarządowym  z  zakresu 

funkcjonowania  organizacji  pozarządowych,  pozyskiwania  przez  nich  środków  oraz 

sporządzania ofert i sprawozdań.

• przeprowadzano 50 godz. szkoleń wewnętrznych 

• przedstawiciele  organizacji  pozarządowych  w  tym  członkowie  zespołu  realizującego  projekt 

wzięło  udział  w  15  szkoleniach  zewnętrznych  realizowanych  przez  różne  organizacje  i 

instytucje. Łącznie  udział w szkoleniach zewnętrznych wzięły 23 osoby.

C. Inne formy szkoleniowe realizowane dla osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i osobami 

niepełnosprawnymi.

W 2012 roku Stowarzyszenie  skierowało dużo uwagi tak jak w poprzednich latach na szkole-

nia dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną działania szkoleniowe doskonalące 

wiedzę i umiejętności swoich członków, a w szczególności osób pracujących w projektach i progra-

mach dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. 

Realizowane były również szkolenia połączone z konsultacjami indywidualnymi dla rodziców 

i prawnych opiekunów dzieci niepełnosprawnych o tematyce medycznej, prawniczej itp. Przeprowa-

dzono 6 takich szkoleń oraz konsultacje dla 50 osób. W ramach współpracy z Wojewódzkim Ośrod-

kiem Doskonalenia Nauczycieli  w Sieradzu, Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” 

było także organizatorem szkoleń dla Rad Pedagogicznych pt. „Edukacja dzieci i młodzieży z spe-

cjalnymi potrzebami edukacyjnymi” oraz szkolenie z zakresu arteterapii pt. „Wykorzystanie technik 
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plastycznych w terapii dzieci  z upośledzeniem umysłowym”. Łącznie z 5 szkoleń skorzystało 75 

osób. 

D. Rada Współpracy Organizacji Pozarządowych Ziemi Wieruszowskiej.

Od 1999 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Integracyjnego "Klub Otwartych Serc" istnieje 

grupa  robocza  organizacji  pozarządowych  z  terenu  powiatu  wieruszowskiego,  która  przyjęła  

nazwę Rady Współpracy Organizacji Pozarządowych Ziemi Wieruszowskiej. Głównym celem istnie-

nia Rady jest profesjonalizacja i współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz realizo-

wanie zadań na rzecz społeczności lokalnej w ramach współpracy z samorządami, opartej na zasa-

dach subsydiarności.

Koordynowanie działań Rady zostało powierzone naszemu Stowarzyszeniu, a następnie dołą-

czone do zadań programu: Pozarządowe Centrum Edukacji i Informacji. W skład Rady Współpracy 

Organizacji Pozarządowych Ziemi Wieruszowskiej wchodzi ok. 30 organizacji, które współpracują 

w oparciu o:

- opracowany regulamin określający zasady współpracy,

- system przepływu informacji,

-harmonogram działań w zakresie organizacji imprez, szkoleń.

To z inicjatywy Rady po raz kolejny organizowane były konkurs „Dobroczyńca Ziemi Wie-

ruszowskiej” oraz coroczna impreza „Lokalne Święto Wolontariatu”. 

• Dobroczyńca Ziemi Wieruszowskiej 

Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc”, Rada Współpracy Organizacji Pozarzą-

dowych Ziemi Wieruszowskiej, Starostwo Powiatowe w Wieruszowie i Urząd Miejski w Wieruszo-

wie  podobnie jak w latach ubiegłych było organizatorem konkursu „Dobroczyńca Ziemi Wieru-

szowskiej Roku 2011”. Formuła konkursu miała przebieg dwuetapowy, najpierw konkurs odbywał 

się na poziomie gmin, a następnie na poziomie powiatu.

Oceny wniosków, wyboru laureatów, nominowanych oraz przyznanych wyróżnień dokonała 

niezależna Kapituła, w skład której weszli przedstawiciele: organizacji pozarządowych, Starostwa 

Powiatowego, i Gmin Powiatu Wieruszowskiego.

W  wyniku obrad stwierdzono, iż udział w konkursie wzięły łącznie 62 organizacje pozarzą-

dowe z terenu powiatu wieruszowskiego tj. podmioty wskazane i upoważnione regulaminem kon-
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kursu do składania wniosków. Organizacje te  złożyły w sumie 187 wniosków nominacyjnych. W 

konkursie nominowano 78 firm  terenu  powiatu wieruszowskiego oraz 4 firmy spoza powiatu. Fir-

my  spoza powiatu nie podlegały jednakże ocenie wniosków kwalifikujących do tytułu. Organizacje 

pozarządowe nominowały do tytułu „Dobroczyńcy Ziemi Wieruszowskiej Roku 2011 ” przedsię-

biorstwa w trzech kategoriach:   w kategorii małych przedsiębiorstw nominowano 45 firm, złożono 

73 wnioski, w kategorii średnich przedsiębiorstw nominowano 24 firm, złożono 55 wniosków, w 

kategorii dużych przedsiębiorstw, nominowano 9 firm złożono również 55 wniosków.

Kapituła w procesie wyboru laureatów powiatowych, kierowała się w pierwszej kolejności 

liczbą gmin, w których dana firma otrzymała nominacje, a następnie sumą złożonych na daną firmę 

wniosków nominacyjnych.

Podczas posiedzenia Kapituła postanowiła przyznać tytuły laureatów w poszczególnych kate-

goriach a także nominacje do tytułu i wyróżnienia. Kapituła przyznała również trzy tytuły honoro-

wego laureata przedsiębiorstwom, które były już 3-krotnie laureatem konkursu i które ponownie w 

tym roku zostały nominowane do tego tytułu,  na podstawie  liczby otrzymanych wniosków. Dla 

wszystkich firm spoza powiatu wieruszowskiego przyznane zostały podziękowania za okazaną życz-

liwość i pomoc. 

• „Lokalne Święto Wolontariatu”

Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Od-

dział Miejski w Wieruszowie już od 1995 roku są organizatorami Lokalnego Święta Wolontariatu, 

które z chwilą powstania Rada Współpracy Organizacji Pozarządowych Ziemi Wieruszowskiej zy-

skało wymiar lokalny. Podobnie jak w poprzednich latach gala z okazji Międzynarodowego Dnia 

Wolontariatu oraz Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych  odbyła się w Wieruszowskim 

Domu Kultury. Wzięli w niej udział najaktywniejsi wolontariusze z organizacji pozarządowych  z te-

renu powiatu wieruszowskiego, jak również przedstawiciele władz wojewódzkich i lokalnych. Gala 

była doskonałą okazja do promocji idei wolontariatu oraz podziękowania tym, którzy już włączyli się 

w lokalny ruch wolontarystyczny tj. organizacjom pozarządowym, instytucjom publicznym i spo-

łeczności lokalnej.

W 2012 roku 23 organizacje pozarządowe w sposób szczególny podziękowały 29 wolontariu-

szom, którzy otrzymali upominki oraz podziękowania za  pracę społeczną.

Lokalne Święto Wolontariatu było również okazją do wręczenia innych ważnych wyróżnień 

przyznanych przez Zarząd Główny TPD oraz SIKOS. Wręczono odznaki „Otwarte Serce”, Medale 

„Otwarte Serce”, srebrne odznaki „Zasłużonego Działacza TPD” oraz odznaki „Przyjaciela Dziecka”. 
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Wyróżniono również osoby niepełnosprawne, które poprzez swoje umiejętności promowały nasz po-

wiat oraz wyróżniono najaktywniejszych rodziców osób niepełnosprawnych. 

Zwieńczeniem imprezy był koncert w wykonaniu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w 

Chróścinie Wsi,  uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wieruszowie, dzieci ze Świetlicy So-

cjoterapeutycznej w Wieruszowie – Podzamczu oraz wokalistów Studia Piosenki WDK. 

4. Program „Proeuropejski".
Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” od 1998 roku realizuje program proeuro-

pejski. W ramach realizowanych działań w pierwszych latach Stowarzyszenie koncentrowało się na 

upowszechnianiu wiedzy na temat integracji w kontekście przystąpienia Polski do UE, nawiązywanie 

współpracy i wymiana doświadczeń z krajów UE i Europy Wschodniej.

Po wejściu Polski do UE realizowane zadania dotyczyły przede wszystkim rozwijania współpra-

cy z partnerem Niemieckim tj. Martinshof Rothenburg Diakoniewerk i Holenderskim „Erve Aaftink” 

Lemele.

W 2012 roku  w ramach programu proeuropejskiego odbyły się podobnie jak w latach ubie-

głych  2 spotkania z naszymi partnerami z Niemiec. Jedno w placówce partnera w miesiącu maju i 

drugie u nas w miesiącu październiku.  Projekt ten realizowany jest od 7 lat. W roku sprawozdaw-

czym realizowane zadania uzyskały finansowe wsparcie w ramach projektu  „Polsko – Niemieckie 

spotkania osób niepełnosprawnych–„Integracja i Aktywność” ze środków Fundacji Współpracy 

Polsko – Niemieckiej oraz pomoc merytoryczną Instytutu Polskiego w Dusseldorfie w zakresie tłu-

maczenia materiałów promujących nasz kraj i język polski. Zadania projektu zrealizowano w dniach 

7 – 12 wrzesień 2012 roku. Beneficjentami projektu były osoby niepełnosprawne mieszkające na te-

renie powiatu wieruszowskiego oraz osoby niepełnosprawne mieszkające w Rothenburgu w Niem-

czech.

Głównym punktem wizyty partnerów z Niemiec był całodniowy udział w Regionalnej Impre-

zie Integracyjnej „Spotkanie Przyjaciół” w dniu 8 września 2012 r. Podczas imprezy partnerzy przy-

gotowali stoisko informacyjne ph. "Niepełnosprawny na rynku pracy - rozwiązania niemieckie", któ-

re odwiedziło około 70 osób.

 Ważnym punktem wizyty były również warsztatowe zajęcia ceramiczne i rękodzieła arty-

stycznego oraz dwie dyskusje tematyczne. Dodatkowo partnerzy z Niemiec wzięli udział w  wy-

cieczce do  największej Wioski Indiańskiej w Europie, której utworzenie inspirowane było realizacją 

podobnych projektów w Niemczech.

Efektem końcowym projektu było:
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• upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

(spotkania dyskusyjne, warsztaty, stoisko informacyjne);

• zwiększenie motywacji niepełnosprawnych i ich otoczenia do większej samodzielności w 

funkcjonowaniu w środowisku i w zatrudnieniu;

• kontynuacja współpracy przez organizowanie wizyt studyjnych i realizację wspólnych projek-

tów np. Zakład Aktywizacji Zawodowej w Wieruszowie, mieszkania chronione.

• zwiększenie wiedzy u niepełnosprawnych i otoczenia nt. dobrych i sprawdzonych praktyk 

dot. pracy z niepełnosprawnymi i zadań realizowanych na ich rzecz

Stowarzyszenie nasze wspólnie z samorządem powiatu wieruszowskiego od kilku lat czyni 

starania i podejmuje skuteczne działania zmierzające do uruchomienia w Wieruszowie Zakładu Ak-

tywności Zawodowej. Współpraca z partnerami z Niemiec  przekłada się na zwiększenie wiedzy nt. 

tworzenia i funkcjonowania ZAZ. Doświadczenia niemieckie, z którymi zapoznaliśmy się podczas 

wizyt studyjnych, pomagają nam w wypracowaniu jak najlepszych rozwiązań w tworzącej się pla-

cówce. Podobnie jak u naszych partnerów zamierzamy w ZAZ uruchomić m.in. działy ceramiki, in-

troligatorstwa, rękodzieła artystycznego czy też wykonywać zadania zlecane – podwykonawcze. W 

partnerstwie z Martinshof Rothenburg Diakoniewerk – przyszłym zleceniodawcą usług, rozpoczęli-

śmy drugi etap szkolenia osób niepełnosprawnych- pracowników działu ceramicznego. Współpracę 

tą zamierzamy dalej rozwijać i  kontynuować w innych obszarach zawodowych oraz w zakresie za-

rządzania placówka i tworzenia mieszkań chronionych. 

Partnerzy biorący udział w realizacji zadań  określonych w programach i projek-

tach stowarzyszenia: 
Do realizacji powyższych zadań angażujemy nie tylko dużą liczbę wolontariuszy, ale i lokalnych 

sponsorów. Zainteresowanie naszą działalnością lokalnych władz samorządowych sprzyja budowa-

niu współpracy na zasadach subsydiarnych. Współpracujemy z administracją publiczną, samorząda-

mi gmin i powiatu oraz z działającymi na naszym terenie instytucjami i organizacjami pozarządowy-

mi, np.:

- Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łodzi,

- Urzędem Marszałkowskim w Łodzi oraz Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, 

- Urzędem Wojewódzkim w Łodzi oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania w Łodzi,

- Starostwem Powiatowym i jednostkami mu podległymi,
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- Urzędem Miejskim w Wieruszowie i jednostkami mu podległymi, 

- Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddziałem Regionalnym w Łodzi,

- organizacjami pozarządowymi wchodzącymi w skład Rady Współpracy Organizacji Pozarządo-

wych Ziemi Wieruszowskiej, 

- mediami lokalnymi i regionalnymi  (Radio SUD,  Radio Łódź i Radio ZW Wieluń, redakcje, 

"Ilustrowanego Tygodnika Powiatowego" w Wieruszowie, Redakcja Gazety Bezpłatnej „Łącz-

nik”, redakcja Polska The Times Dziennik Łódzki", Regionalną TVP w Łodzi, TVP SUD). 

Ponadto nasze Stowarzyszenie w roku 2012 współpracowało w ramach realizowanych projektów 

m.in. z:

- Radą Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego,

- Rzecznikiem Praw Dziecka, panem Markiem Michalakiem

- Łódzkim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych,

- Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży,

- Fundacją Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego,

- Fundacją Współpracy Polsko- Niemieckiej,

- Instytutem Europejskim w Łodzi

- Fundacją im. St. Batorego,

- Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu,

- International Youth Foundation (Międzynarodową Fundacją Młodych) z USA, 

- Camping Kampeerboerderij Erve Aaftink, B.J. Pouw, Lemele (Holandia), 

- Deutsch - Polnisches Info - Buero Hoyerswerda (Niemcy),

- Martinshof Rothenburg Diakoniewerk (Niemcy)

- Erve Aaftink Lemele ( Holandia)

- Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "OPUS" w Łodzi, 

- Wspólnotą Roboczą Związku Organizacji Socjalnych WRZOS w Warszawie, 

- Instytutem Spraw Publicznych w Warszawie,

- Stowarzyszeniem Bank Drugiej Ręki.

- Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi

Niezwykle  cenna  dla  Stowarzyszenia  w  2012  roku  była  pomoc  finansowa,  rzeczowa  

i  merytoryczna  pozyskana  od  osób  prywatnych  i  lokalnych  sponsorów.  Stowarzyszenie  jako  
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organizacja  pozarządowa nie  prowadzi  działalności  dochodowej,  nie  jest  też  związane  z  żadnym 

ugrupowaniem politycznym ani związkiem wyznaniowym.
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