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Wprowadzenie

Stowarzyszenie Integracyjne "Klub Otwartych Serc" w Wieruszowie rozpoczęło działalność

w 1996 roku i jest kontynuacją realizowanych od 1989 roku zadań w ramach grupy nieformalnej

"Klub  Otwartych  Serc",  której  członkami  byli  pracownicy  oświaty  i  kultury,  rodzice,  dzieci  i

młodzież niepełnosprawna. Założycielami Stowarzyszenia i inicjatorami wcześniejszych działań byli:

Henryka Sokołowska, pełniąca funkcję Prezesa Stowarzyszenia, Małgorzata Gajewska, Gaczyńska

Irena, Małgorzata Hojeńska, Irena Kowalczyk, Lech Mączka, Jadwiga Biniaszczyk i Halina Banasik.

Część z tych osób nadal  aktywnie pracuje w Stowarzyszeniu.  Ponadto bardzo duży wkład pracy

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,

Jolanta 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

specjalistycznymi  o  charakterze  integracyjnym  (m.in.  turnusy  rehabilitacyjne,  terapeutyczne,

socjoterapeutyczne),

- organizowania  i  prowadzenia  placówek  opiekuńczo  -  wychowawczych,  terapeutycznych  

i rehabilitacyjnych,

- upowszechniania standardów działań obywatelskich,

- profesjonalizacji i popularyzacji działań organizacji pozarządowych,

- inicjowania  współpracy  pomiędzy  podmiotami  sektora  publicznego,  pozarządowego  

i gospodarczego w oparciu o zasadę subsydiarności. 



Cele realizowane są w ramach następujących programów:

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

niepełnosprawnych,

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

obywatelskiej na rzecz środowiska lokalnego,

♦ "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, 

☺ Barbara Sawicka- Skarbnik,

☺  Grażyna Kindler– Sekretarz

☺ Michał Gasztych –Członek Zarządu

W skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, pracującej społecznie, wchodzą:

☺ Maria Bura - Przewodnicząca

☺ Ewa Olejnik – Sekretarz

☺ Zofia Kowal  – Członek Komisji.

Koordynatorami programów i projektów są: 

Aleksandra  Skowrońska  –  Strzelczyk,  Paulina  Dąbrowska,  Marta  Strzelecka,  Ewa  Karpińska,

Karolina Kardolińska,  Ewelina Sokołowska – Opelt, 



W 2017 roku Stowarzyszenie było: 

1. Organizatorem/współorganizatorem projektów: 

 II  Ogólnopolski  Integracyjny  Bieg  Uliczny  Wieruszów  2017. Impreza  składała  się  z

trzech części. Pierwsza część skierowana była do osób z niepełnosprawnością w różnym

wieku i ma charakter rekreacyjno – sportowy. Druga dotyczyła odsłonięcia pamiątkowych

tablic  Olimpijczyka  Paraolimpijczyka. Trzecia  część  to  bieg  ulicami  Wieruszowa,  w

którym biorą udział osoby zdrowe i z niepełnosprawnością z terenu Polski.

 współorganizatorem Imprezy Integracyjnej "Twórczość – Terapia – Sukces" prezentującej

umiejętności  manualne  i  artystyczne  osób  niepełnosprawnych  z  terenu  powiatu

wieruszowskiego;

 współorganizatorem  wypoczynku  letniego  i  wycieczek,  połączonego  z  terapią  

i rehabilitacją, w tym turnusów specjalistycznych – rehabilitacyjnych i szkoleniowych;

 Lokalnego  Święta  Wolontariatu  z  okazji  Międzynarodowego  Dnia  Wolontariatu  i

Międzynarodowego  Dnia  Osób  Niepełnosprawnych,  przedstawicieli  administracji

państwowej i samorządowej oraz z przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych;

 organizatorem wizyt partnerskich polsko – niemiecko – ukraińskich. Brali w nich udział

terapeuci  i  osoby  z   niepełnosprawnością  z   placówki  Matrinshof  Rothenburg

Diakoniewerk oraz przedstawiciele NGO’s na Ukrainie;

 współorganizatorem szkoleń dla osób z niepełnosprawnością oraz terapeutów w ramach

projektów  współfinansowanych  przez  PFRON  i  EFS.  Szkolenia  prowadzone  były

metodami aktywizującymi, przez profesjonalnie przygotowanych do tej pracy trenerów i

miały wpływ na profesjonalizację działań w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej;

 realizator  projektu  Socjalna  Spółdzielnia  Pracy  „Green  Service”  (Stowarzyszenie

Integracyjne     KOS i  Gmina  Wieruszów)  oraz  Zakładu  Aktywności  Zawodowej  na

zasadach partnerskich.



2. Uczestnikiem niżej wymienionych szkoleń i konferencji:

Lp. Temat szkolenia Organizator 

1  Szkolenie „ Witraż angielski – warsztaty rękodzieła” Łódzki Dom Kultury w ramach 
Regionalnej Akademii Kadr Kultury 

2 Szkolenie z zakresu zlecania i rozliczania zadań publicznych 
Województwa Łódzkiego w obszarze polityki społecznej z 
wykorzystaniem nowych aktów wykonawczych do ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 RCPS Łódź

3 Spotkanie przedstawicieli podmiotów reintegracyjnych z terenu 
województwa łódzkiego w zakresie tworzenia sieci współpracy

Regionalne Centrum Polityki 
Społecznej w Łodzi

4 Szkolenie dla pracowników, terapeutów i osób pracujących z osobami
z niepełnosprawnością,   „ Praca z osobami z zaburzeniami – 
zaburzenia psychiczne” cz.II.

 Małopolskie Centrum Profilaktyki z 
Krakowa
Warsztat Terapii Zajęciowej 
Wieruszów

5 Targi Pracy i Doradztwa Zawodowego pod hasłem „Ścieżki do 
zatrudnienia”

 Centrum Informacji i Planowania 
Kariery Zawodowej Oddział w 
Sieradzu
Starostwa Sieradzki
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Sieradzu

6 Szkolenie pn. „ Malowanie  na jedwabiu – warsztaty rękodzieła”  Akademia Kadr Kultury ŁDK 
Łódź

7 Spotkanie w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii 
społecznej w województwie łódzkim” 
Spotkanie podmiotów o charakterze reintegracyjnym.

 Regionalne Centrum Polityki 
Społecznej w Łodzi

8 Konferencja pn. „ Wojewódzka strategia w zakresie Polityki 
Społecznej 2020 – założenia, cele i kierunki działań”

 Regionalne Centrum Polityki 
Społecznej w Łodzi
Regionalne Obserwatorium Integracji 
Społecznej

9  Spotkanie przedstawicieli podmiotów reintegracyjnych              z 
terenu województwa łódzkiego w zakresie ochrony danych 
osobowych w podmiotach reintegracyjnych 

 Regionalne Centrum Polityki 
Społecznej w Łodzi

10 Warsztaty z zakresu „Seksualność Osób Niepełnosprawnych” dla 
przedstawicieli podmiotów reintegracyjnych z terenu województwa 
łódzkiego

 Regionalne Centrum Polityki 
Społecznej w Łodzi

11 Spotkanie mające na celu rozwój współpracy pomiędzy jednostkami 
Samorządu Terytorialnego i innymi podmiotami lokalnymi, w 
szczególności podmiotami Ekonomii Społecznej

 Powiat Wieruszowski
RCPS Łódź

12  Spotkanie pt. „ Skuteczne, bezpłatne sposoby promocji projektów 
zgłoszonych w Budżecie Obywatelskim Samorządu Województwa 
Łódzkiego”

 Urząd Marszałkowski Województwa 
Łódzkiego

13 Szkolenie pn. „ Zmiany w prawie pracy w II połowie 2017 roku. 
Problematyczne przypadki w pracy działów kadrowych”

 Centrum Kształcenia Kadrowego       
w Ostrowie Wielkopolskim
Starostwo Powiatowe w Kępnie 

14 Gala Finałowa XII edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2017  Polska Organizacja Pracodawców 
Osób Niepełnosprawnych

15 Spotkanie w sprawie pożyczek niskooprocentowanych dla 
podmiotów ekonomii społecznej

 Towarzystwo Inwestycji Społeczno – 
Ekonomicznych TISE SA

16  Ogólnopolska Konferencja „Aktywizacja zawodowa osób 
niepełnosprawnych w Polsce w 2017 roku w świetle obowiązujących 
przepisów prawnych”

 Organizacja baza Pracodawców Osób
Niepełnosprawnych OBPON.ORG
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
Warszawa

17 Warsztaty „Ekonomia specjalna”  PFRON
Fundacja Kamelot
ZAZ Wieruszów

18 Szkolenie nt. „ E- składka – nowy wymiar rozliczeń”  ZUS II oddział w Łodzi
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana 
Pawła I Iw Wieruszowie



19 Spotkanie mające na celu wzmacnianie Podmiotów Ekonomii 
Społecznej poprzez zwiększanie widoczności ich produktów i usług 

 Regionalne Centrum Polityki 
Społecznej w Łodzi

20 Szkolenie ,pt;” Zasady bezpiecznego kontaktu z osobami z 
zaburzeniami psychicznymi”

Małopolskie Centrum Profilaktyki z 
Krakowa

21 Szkolenie „ Jak efektywnie pracować z osobami niepełnosprawnymi 
intelektualnie?”

Małopolskie Centrum Profilaktyki z 
Krakowa

W ramach współpracy z Centrum Inicjatyw Społecznych OPUS w Łodzi oraz samorządami powiatu i
gminy w ciągu całego roku realizowane są konsultacje specjalistyczne i porady dla przedstawicieli
NGO’s  powiatu  wieruszowskiego.  Tematyka  porad  dot.  zagadnień  prawnych,  ekonomicznych,
działalności gospodarczej, pozyskiwania środków.

Przy Stowarzyszeniu funkcjonują:

- Zakład Aktywności Zawodowej 

- Spółdzielnia Socjalna „Green Service”

- Ośrodek Edukacji i Rehabilitacji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej „Być Razem”

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

- Punkt Informacyjno – Doradczy dla Osób Niepełnosprawnych i ich bliskich oraz przedstawicieli

NGO’s realizujących zadania na ich rzecz.

Programy i projekty realizowane w 2017 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  2017  roku  w ramach  programu  realizowano  następujące  projekty  w  zakresie  terapii,  

rehabilitacji i reedukacji:

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

1. Informacja ogólna

Po  zakończeniu  projektu   realizowanego  ramach  programu  Partner  finansowanego  

ze środków PFRON  w latach 2010-2014 Ośrodek Edukacji i Rehabilitacji „ Być Razem” zaczął

samodzielną  działalność  finansowaną  z  środków  własnych  Stowarzyszenia  pochodzących  

m.in.  z  1  %  podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych,  z  środków  PFRON/RCPS,  składek

członkowskich i dobrowolnych wpłat.

Beneficjentami projektu były dzieci i młodzież realizujące obowiązek szkolny w placówkach

oświatowych z powiatu wieruszowskiego. W zajęciach łącznie brało udział 24 osób. Od roku 2014

również  do  działań  Ośrodka zostały włączone  dzieci  młodsze  np.  z  przedszkoli  z  terenu  gminy

Wieruszów,  posiadające  orzeczenie  o  stopniu  niepełnosprawności  lub  wskazania  z  poradni

specjalistycznych.

W projekcie na prawach beneficjentów uczestniczą również rodzice, opiekunowie terapeuci,

do których skierowane są działania Ośrodka.

2. Partnerzy 

Ośrodek od  początku swojego istnienia  współpracuje  z  Warsztatem Terapii  Zajęciowej,  którego

organizatorem jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski oraz od 2015 roku z Zakładem

Aktywności Zawodowej, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych

Serc”. 

Partnerami   realizowanych  działań  w  roku  2017  były  placówki  oświatowe,  instytucje  i  urzędy

realizujące zadania na rzecz dzieci i młodzieży w tym z zakresu osób z niepełnosprawnością tj.

- Szkoła Podstawowa nr 2  im. Marszałka J. Piłsudskiego w Wieruszowie

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka w Wieruszowie

- Zespół Szkół w Tyblach 

- Publiczne Przedszkole Samorządowe nr 1 w Wieruszowie



3. Realizowane zadania

W 2017 roku działania Ośrodka realizowane były wspólnie ze:

- Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie

- Miejskim Ośrodkiem Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Wieruszowie

- Stowarzyszeniem Profilaktycznym Alternatywa w Wieruszowie

- Kulczyk Fundation  Program „Żółty talerz”.

W  ramach  realizowanych  działań  prowadzone  były  zajęcia  indywidualne  i  grupowe  

w poniedziałki i wtorki dla poszczególnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnością. Beneficjenci

projektu  uczestniczyli  w  terapii  psychologicznej,  arteterapii  i  fizjoterapii.  Indywidualny  udział  

w zajęciach z Integracji Sensorycznej oraz diagnozie potrzeb i dojrzałości szkolnej prowadzony był

w  Ośrodku  Stowarzyszenia  ,,Dary  Losu’’  w  Sieradzu.  Zajęcia  realizowane  były  w  soboty  

w godzinach  i  terminach  ustalonych  indywidualnie  z  beneficjentami  projektu.  Ponadto  w  każdy

piątek  rodzice  i  i  opiekunowie  korzystali  z  indywidualnych  i  grupowych  konsultacji  w  ramach

punktu  informacyjno-  konsultacyjnego  prowadzonego  przez  SIKOS.  Działanie  realizowane  

w ramach terapii społecznej:

turnusy,  wycieczki,  imprezy  okolicznościowe  i  integracyjne.  Dzieci  w  ramach  projektu  

,,Ja  też  potrafię’’,  współfinansowanego ze środków PFRON, będący w dyspozycji  Województwa

Łódzkiego  brały  udział  w  zajęciach  specjalistycznych  z  zakresu  dogoterapii,  hipoterapii

organizowanych na Głazie. Uczestniczyły też w seansach w Grocie Solnej w Bralinie oraz zajęciach

rekreacyjnych na basenie krytym w Ostrzeszowie.

3. Beneficjenci projektu brali udział w szkoleniach:

L. p. Temat szkolenia Organizator

1.  Szkolenie „ Witraż angielski – warsztaty rękodzieła” Łódzki Dom Kultury w ramach 
Regionalnej Akademii Kadr 
Kultury 

2.  Szkolenie  z  zakresu  zlecania  i  rozliczania  zadań  publicznych  Województwa
Łódzkiego w obszarze polityki społecznej z wykorzystaniem nowych aktów wy-
konawczych do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 RCPS Łódź

3. Kurs Kinesiotaping KT1/KT2 Kinesio Polska



4.  Szkolenie dla pracowników, terapeutów i osób pracujących z osobami z niepeł-
nosprawnością,    „ Praca z osobami z zaburzeniami – zaburzenia psychiczne”
cz.II.

 Małopolskie Centrum Profilak-
tyki z Krakowa
Warsztat Terapii Zajęciowej 
Wieruszów

5.  Szkolenie pn. „ Malowanie  na jedwabiu – warsztaty rękodzieła”  Akademia Kadr Kultury ŁDK 
Łódź

6. Spotkanie w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w
województwie łódzkim” 
Spotkanie podmiotów o charakterze reintegracyjnym.

 Regionalne Centrum Polityki 
Społecznej w Łodzi

7. Kurs  C  –  diagnozowanie  i  leczenie  zespołów  bólowych  kręgosłupa  metodą
McKenziego

BMK Wrocław – Ośrodek szko-
leniowy, Centrum Rehabilitacji

8. Warsztaty z zakresu „Seksualność Osób Niepełnosprawnych” dla przedstawicieli
podmiotów reintegracyjnych z terenu województwa łódzkiego

 Regionalne Centrum Polityki 
Społecznej w Łodzi

9.  Warsztaty „Ekonomia specjalna”  PFRON
Fundacja Kamelot
ZAZ Wieruszów

10. Kurs  D  –  diagnozowanie  i  leczenie  zespołów  bólowych  kręgosłupa  metodą
McKenziego

BMK Wrocław – Ośrodek szko-
leniowy, Centrum Rehabilitacji

11.  Szkolenie pt: ”Zasady bezpiecznego kontaktu z osobami z zaburzeniami psy-
chicznymi”

Małopolskie Centrum Profilak-
tyki z Krakowa

12.  Szkolenie „Jak efektywnie pracować z osobami niepełnosprawnymi intelektual-
nie”

Małopolskie Centrum Profilak-
tyki z Krakowa

5. Beneficjenci Ośrodka brali również udział w imprezach:

- Integracyjny Bal Karnawałowy

- Wyjazd do Figloraju w Ochędzynie

- Śniadanie Wielkanocne

- VII Impreza Integracyjna ,,Śpiewać, tańczyć każdy może’’

- Dzień Rodzica

- Dzień Dziecka

- Turnus Rehabilitacyjno – wypoczynkowy w Dziwnówku

- II Integracyjny Bieg Uliczny

- Wycieczka na Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu



- Konkurs Twórczość – Terapia – Sukces

 - Spotkanie Mikołajkowo - Świąteczne

B. Zadania na rzecz innych osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie w 2017 roku kontynuowało zgodnie z zapisami „Powiatowego Programu Działań

na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w powiecie wieruszowskim na lata 2016 – 2021”, oraz zgodnie z

„Powiatową  Strategią  rozwiązywania  problemów  społecznych  na  lata  2014  -  2020”  działania

zmierzające  do  tworzenia  systemowych  rozwiązań,  zapewniających  osobom niepełnosprawnych  

dostęp do terapii i rehabilitacji w miejscu zamieszkania.

Stowarzyszenie od początku swego powstania współpracuje z osobami  niepełnosprawnymi, którzy 

są uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej m.in. z powiatu  wieruszowskiego z kępińskiego, 

namysłowskiego oraz Środowiskowymi Domami Samopomocy i Domami Pomocy Społecznej z 

powiatu wieruszowskiego i wieluńskiego. 

 Osoby z niepełnosprawnością  beneficjenci   Grupy Wsparcia,  Warsztatu Terapii  Zajęciowej  i

Zakładu Aktywności Zawodowej brały również  udział  w stażach i szkoleniach tj.:

-  3  osoby  odbyły  staż  w  ramach  współpracy  z  PUP  w  Wieruszowie  w  ramach  którego

przygotowywały się do pracy w ZAZ lub  na otwartym i chronionym rynku pracy.

C. Zakład Aktywności Zawodowej w Wieruszowie

Stowarzyszenie jest  organizatorem Zakładu Aktywności  Zawodowej.  Na dzień 31 grudnia 2017r.

zatrudnione  były  łącznie  44  osób,  w  tym  32  osoby  ze  znacznym  i  umiarkowanym  stopniem

niepełnosprawności (22 osoby ze stopniem znacznym, 10 ze stopniem umiarkowanym) oraz 12 osób

personelu (kierownik, główna księgowa, specjalista ds. administracyjno-kadrowych, 7 instruktorów

zawodu pracujących w poszczególnych działach, pedagog/doradca zawodowy oraz rehabilitant). 29

pracowników z niepełnosprawnością  zatrudnionych było w wymiarze 0,55 etatu,  3  pracowników

zatrudnionych było w wymiarze 0,75 etatu. W ciągu roku na podstawie opinii zespołu programowego

oraz rozpoznanych możliwości trzy osoby zakończyły pracę w ZAZ, z czego jedna podjęła pracę na

chronionym  rynku.  W  omawianym  okresie  do  zadań  związanych  z  opracowaniem  i  realizacją

Indywidualnych Programów Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej pracowników zatrudnionych w

ZAZ w Wieruszowie zatrudniono na umowę zlecenie psychologa, którego wynagrodzenie wypłacone

zostało ze środków Zakładowego Funduszu Aktywności. 

 ZAZ zgodnie z opracowanym programem realizował zadania w zakresie działu ceramiki, drukarsko-

introligatorsko-rękodzielniczego, konfekcjonowania i usług zleconych.



Zleceniodawcami oprócz osób indywidualnych były firmy Slam Poland, Akces Group, Sesto

Senso  i  Martinshof  Rothenburg  Diakoniewerk,  Przedsiębiorstwo  społeczne  TPD  OM,  Gmina

Widawa.

 Sprzedaż  wyrobów  odbywała  się  również  za  pośrednictwem sklepu  internetowego  oraz

stoisk wystawienniczo -handlowych organizowanych podczas różnorodnych imprez plenerowych nie

tylko na terenie powiatu. Całorocznie sprzedaż wyrobów odbywa się też w stacjonarnym punkcie

mieszczącym się na terenie ZAZ.

Upowszechnianie informacji o realizowanej sprzedaży odbywa się za pośrednictwem stron WWW

oraz publikacji w lokalnych i regionalnych mediach.

 Z każdym rokiem wzrasta wartość wypracowanego przychodu z racji prowadzonych usług i

produkcji. W 2017 roku wypracowano przychód 136.081,18 PLN brutto , to jest większy o 25.913,56

PLN więcej niż w roku 2016.

Całkowity koszt  działalności  ZAZ w okresie  od 01.01.2017 o 31.12.2017 wyniósł  1  225

049,11  PLN.  Środki  te  pochodziły  z  PFRON  –  1 006 792,66  PLN,  z  budżetu  Województwa

Łódzkiego  –  74 223,92  PLN  zł,  z  innych  źródeł  –  317,12  PLN,  ze  środków  pochodzących  ze

sprzedaży wyrobów i usług – 81 361,50 PLN. Koszt działania ZAZ finansowane ze środków PFRON

uzyskanych w ramach Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODIR) – 62 353,91 PLN.

Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” jako organizator placówki na działania

związane z terapią zawodową społeczną z własnych środków przeznaczyło kwotę 12 630,99 zł 

W związku  z  wykonywanymi  usługami  i  wyrobami  ZAZ  w  2017  r.  uzyskał  dochód  w

136 081,18  zł,  który  w  całości  przeznaczony  jest  na  realizację  zadań  statutowych  (zgodnie  z

rozporządzeniem  z dnia 24 lipca 2012 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładów

aktywności zawodowej).

Szczegółowe  sprawozdanie  dot.  realizowanych  zadań  i  wypracowanych  środków

przedkładane  jest  systematycznie  do  Urzędu  Marszałkowskiego,  Urzędu  Wojewódzkiego  oraz

Zarządowi Stowarzyszenia. 

W 2017 roku placówka uzyskała Nagrodę Gospodarczą Powiatu Wieruszowskiego za donice

ceramiczne.  Decyzją  RCPS  i  Urzędu  Marszałkowskiego  przedłużony  na  rok  2017  certyfikat

potwierdzający prawo do posługiwania się promocyjnym znakiem jakości „zakup prospołeczny”.

        



D. Spółdzielnia Socjalna „Green Service”

Stowarzyszenie Integracyjne „KOS” w 2016 roku w ramach projektu OWES- Rozwój Ekonomii

Społecznej  utworzyło  we  współpracy  z  Gminą  Wieruszów  Spółdzielnię  Socjalną  „Green  Service”

(spółdzielnia  z  osobowością  prawną).  W ramach  spółdzielni  utworzono  6  miejsc  pracy  dla  osób  z

niepełnosprawnością,  w tym pracowników ZAZ. Projekt finansowany jest z  funduszów europejskich.

Siedziba Spółdzielni znajduje się w Gminnym Ośrodku Sportu i  Turystyki w Wieruszowie- jednostce

samorządowej.  Utworzenie spółdzielni pozwoliło na reintegrację osób niepełnosprawnych poprzez

ich zatrudnienie w sektorze usług pielęgnacji terenów zielonych i porządkowych. Stowarzyszenie

Integracyjne „KOS” odpowiedzialne jest za merytoryczne przygotowanie pracowników spółdzielni,

zabezpieczenie  rehabilitacji  jaka  im  przysługuje  oraz  współpracę  w  zakresie  pozyskiwania

zleceniodawców  i  organizowania  dla  pracowników  z  niepełnosprawnością  terapii  społecznej,  w

której  biorą  udział  również  pracownicy ZAZ i  WTZ.  Grantodawca  zabezpiecza  porady prawne,

ekonomiczne, oraz organizacyjne przez pracowników Centrum Promocji i Rozwoju OPUS w ramach

projektu „OWES - Rozwój Ekonomii Społecznej”. 

Pozyskane  środki  na  utworzenie  spółdzielni  wynosiły  120 000,00 zł  natomiast  pozyskana

kwota przeznaczona na wsparcie pomostowe w zakresie funkcjonowania spółdzielni w 2016 roku

wynosiła  66 600,00 zł.. Druga transza pomocy pomostowej przekazana zostanie w 2017  i stanowić

będzie  kwotę 28 080,00 zł.

Spółdzielnia świadczyła usługi w zakresie :

 Pielęgnacja terenów zielonych

 Sprzątanie wewnątrz nieruchomości

 Prace dodatkowe 

 Koszenie trawników i sprzątanie liści 

 Sprzątanie klatek schodowych 

 Sprzątanie terenów zewnętrznych 

 Odśnieżanie 

 Sprzątanie poremontowe 

 Opalanie budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki (w sezonie grzewczym, w tym 

czyszczenie pieca)

 Obsługa lodowiska w okresie XII-III ( w tym ostrzenie łyżew, czyszczenie tafli lodowiska, 

obsługa wypożyczalni łyżew w godzinach pracy lodowiska, kontrola biletów )



Spółdzielnia pozyskała 9 Zleceniodawców instytucjonalnych i prywatnych. Głównym zlecenio-

dawcą byli Gmina Wieruszów i Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Wieruszowie. Do pozyska-

nych w 2017 roku należą również:

 Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie

 Wieruszowski Dom Kultury w  Wieruszowie

 Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc”

 Przedsiębiorstwo Społeczne TPD OM

 ATU Beata Glinicka, Wieruszów

 Jarosław Urbaniak, Wieruszów

 Adam Musiała, Wieruszów

 Andrzej Kołodziej, Wieruszów

E. II Ogólnopolski Integracyjny Bieg Uliczny Wieruszów 2017

Stowarzyszenie  Integracyjne  „KOS”  w  2017  roku  było  współrealizatorem  projektu  

II Ogólnopolskiego Integracyjnego Biegu Ulicznego, który stanowił kontynuacją projektu Regional-

na Impreza Integracyjna „Spotkanie Przyjaciół”.

Impreza odbyła się w dniu 2 września 2017 r. Głównym celem projektu było wyrównywanie

szans  osób  niepełnosprawnych  w  zakresie  funkcjonowania  w  środowisku.  Poprzez  działania

integracyjne  zaplanowane  w  projekcie  zwiększyła  się  świadomość  i  wrażliwość  społeczna  na

problemy osób z niepełnosprawnością. Nastąpiła  również poprawa stanu zdrowia, a w szczególności

sprawności  fizycznej  beneficjentów projektu.  Głównym miejscem realizacji  projektu  był  Stadion

GOSiT  w  Wieruszowie  oraz  hala  lodowiska.  Ponadto  na  Rynku  w  Wieruszowie  odbyła  się

uroczystość  odsłonięcia  pamiątkowych tablic  Olimpijczyka  Paraolimpijczyka a  na  ulicach miasta

Wieruszowa odbył się Ogólnopolski Integracyjny Bieg Uliczny. Beneficjentami projektu były osoby

niepełnosprawne z powiatu wieruszowskiego reprezentujące placówki zajmujące się aktywizacją i

rehabilitacją  osób  z  niepełnosprawnością  tj.  WTZ,  ŚDS,  ZAZ,  Spółdzielnia  Socjalna,

Przedsiębiorstwo  Społeczne  itp.  Do  udziału  w  projekcie  zgłosiło  się  25  drużyn  z  powiatu

wieruszowskiego, w sumie 300 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami w tym 96 dzieci. W

atrakcjach rekreacyjno-sportowych  udział wzięło  229 uczestników - osób niepełnosprawnych, a w

zabawach grach i konkurach zorganizowanych m.in. na Integracyjnym Placu Zabaw udział wzięło 71

osób.



Cały projekt składał się z trzech działań a mianowicie z:

- Imprezy Integracyjnej tj. atrakcji sportowo-rekreacyjnych z nagrodami indywidualnymi,

pucharami  i  medalami  dla  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych  z  niepełnosprawnością,

mieszkańców powiatu wieruszowskiego.

- Uroczystego odsłonięcia kolejnych tablic paraolimpijczyka i olimpijczyka na Rynku w

Wieruszowie 

- Ogólnopolskiego Integracyjnego Biegu Ulicznego na dwóch dystansach  10 km i 3,300

km.

Gośćmi  II  Ogólnopolskiego  Integracyjnego  Biegu  Ulicznego  byli  przedstawiciele

administracji państwowej i  samorządowej. Przedstawiciele Zarządu Powiatu, Radni Powiatu,  v-ce

Burmistrz  Wieruszowa,  Radni  Gminy  Wieruszów,  Dyrektorzy  Szkół,  Przedszkoli,  placówek

realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych,  lokalni sponsorzy i przedsiębiorcy.

Patronat honorowy nad imprezą objęli: Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego,

Władysław  Skwarka  –  Dyrektor  Oddziału  PFRON  w  Łodzi  ,  Andrzej  Szymanek   -Starosta

Wieruszowski, Rafał Przybył - Burmistrz Wieruszowa. Patronat medialny objęli: TVP 3 Łódź, Radio

Łódź, Radio Sud, Radio Ziemi Wieluńskiej, Ilustrowany Tygodnik Powiatowy oraz Łącznik.

Po raz kolejny do organizacji i  obsługi imprezy zaangażowani zostali wolontariusze. Byli  oni

widoczni m.in. na wszystkich stoiskach, w miejscach przeprowadzania  konkurencji sportowych oraz

na Integracyjnym Placu Zabaw. W czasie trwania można też było uścisnąć dłoń klaunom, którzy

zachęcali do wspólnej zabawy. W rolę klaunów wcielili się uczniowie  Szkoły Podstawowej nr 3 w

Wieruszowie .W imprezie wzięli również udział wolontariusze ze szkolnego klubu  wolontariatu  z

Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  im.  M.  Kopernika  w Wieruszowie.  Wolontariuszami  byli  nie

tylko  uczniowie,  ale  też  studenci  i  absolwenci,  osoby  pracujące,  emeryci,  rodzice  dzieci

niepełnosprawnych i ich przyjaciele. 

Przeprowadzanie  projektu  tj.  organizacja  II  Biegu   była  możliwa  dzięki  zaangażowaniu  

i pomocy rzeczowej i finansowej PCPR- środki PFRON, Samorządów Powiatu i Gminy Wieruszów

oraz  ich  jednostek  realizujących  zadania  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych  oraz  lokalnych

przedsiębiorców. 

Około 120 darczyńców wsparło projekt udzielając pomocy rzeczowej i materialnej, to dzięki

okazanej  przez  darczyńców  hojności  mogliśmy  sprostać  ogromnemu  wyzwaniu  logistycznemu  

i  wszystkim  uczestnikom  imprezy  zabezpieczyć  różnorodne  atrakcje,  jak  również  nagrody

indywidualne i grupowe dla osób niepełnosprawnych.

II  Ogólnopolskiemu  Integracyjnemu  Biegowi  Ulicznemu  towarzyszyły  różnorodne  atrakcje  

i stoiska.



Przeprowadzanie projektu wpłynęło na:

 zwiększenie  motywacji  i  aktywności  u  osób z  niepełnosprawnością  oraz  ich  opiekunów  

w zakresie  samodzielnego funkcjonowania  w środowisku i  podejmowania  działań  związanych  

z terapia zawodową i społeczną

  rozbudzenie  wśród  osób  z  niepełnosprawnością   potrzeb  do  aktywnego  działania  

w środowisku, rozpoznania i rozwijania zainteresowań i umiejętności oraz na budowanie poczucia

bezpieczeństwa

  poprawę  stanu  zdrowia  u  niepełnosprawnych  poprzez  udział  w  II  Ogólnopolskim

Integracyjnym  Biegu  Ulicznym  i  w  różnorodnych   konkurencjach  towarzyszących  temu

przedsięwzięciu

  pozyskanie nowych sponsorów do współpracy i nowych wolontariuszy, zainteresowanych

pracą w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie

F. Impreza Integracyjna „Twórczość – Terapia – Sukces”. 

Towarzystwo  Przyjaciół  Dzieci  OM  w  Wieruszowie  we  współpracy  z  Stowarzyszeniem

Integracyjnym „Klub  Otwartych  Serc”  w  2017  roku  po  raz  XXII  było  organizatorem konkursu

„Twórczość- Terapia – Sukces”. 

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 niepełnosprawnymi oraz dla rodziców i wolontariuszy pozwalających na doskonalenie ich

umiejętności,

-  przeprowadzono  konkurs  prac  plastycznych  i  manualnych  efektem,  którego  była  wystawa

pokonkursowa  zorganizowana  w  holu  Starostwa  Powiatowego  i  Urzędu  Miejskiego,  promująca

umiejętności  osób  niepełnosprawnych,   Udział  w  konkursie  pozwala  na  wspólne  przeżywanie

pozytywnych emocji oraz ułatwia wzajemne zrozumienie i komunikowanie się. Nie bez znaczenia

jest  też  prezentacja  dokonań  szeroko  pojętej  społeczności  lokalnej,  wśród  której  nie  brak

pracodawców i  różnorodnych  decydentów,  mających  wpływ  na  rozwiązywanie  problemów osób

niepełnosprawnych.



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

się  w dniu 14 grudnia  br.  w holu Urzędu Miejskiego i  Starostwa Powiatowego.  W imprezie  tej

uczestniczyli  przedstawiciele władz samorządowych, 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

uczniowie  szkół  i  ich  opiekunowie,  którzy  każdego  roku  oglądają  prezentowane  prace.  Wśród

zwiedzających  nie  zabrakło  też  potencjalnych  pracodawców,  radnych,  pracowników  różnych

instytucji i organizacji, 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.  14 grudnia br.  w Kinie Słońce w Wieruszowie odbyło się spotkanie

podsumowujące projekt, w którym uczestniczyli autorzy prac, Kierownicy jednostek, przedstawiciele

organizacji  oraz terapeuci realizujący zadania dla osób niepełnosprawnych. Autorzy prac otrzymali

podziękowania i  upominki.  Wszystkie placówki,  w których na co dzień funkcjonują beneficjenci

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

terapeutów  i  wolontariuszy  pracujących  w  zakresie  terapii  manualnej  i  plastycznej,  którzy

przygotowywali  niepełnosprawnych do konkursu.  Ponadto  dla  wszystkich uczestników biorących

udział  w  konkursie  został  wyświetlony  seans  filmowy pt.  "Listy  do  M3”  w  Kinie  "Słońce"  w

Wieruszowie.

Na  tegoroczną  edycję  konkursu  zostało  nadesłanych  100  prac  plastycznych  wykonanych

różnymi  technikami  przez  52  dzieci  i  81  osób dorosłych,  wszyscy otrzymali  upominki  wraz  ze

swoimi opiekunami.

W konkursie „Twórczość-Terapia –Sukces” wzięły udział niżej wymienione placówki:

1. Publiczne Przedszkole Samorządowe nr 1 w Wieruszowie

2. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wieruszowie

3. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie

4. Zespół Szkół w Tyblach

5. Rodzinny Dom Dziecka w Lubczynie

6. Świetlica Socjoterapeutyczna w Podzamczu

7. Dom Pomocy Społecznej Chróścin Wieś

8. Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku

9. Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku Filia Czastary

10. Środowiskowy Dom Samopomocy w Chróścinie

11.Zakład Aktywności Zawodowej w Wieruszowie

12. Ośrodek Terapii i Rehabilitacji "Być Razem" w Wieruszowie



13. Warsztat Terapii Zajęciowej w Wieruszowie

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  wycieczkę  do  Wrocławia. Celem

wycieczki była terapia społeczna jak i zwiększenie wiedzy nt. różnorodnych sztuk plastycznych i

manualnych mających zastosowanie w tworzeniu prac.

Wyjazd do Wrocławia był wspaniałą okazją do nabycia wiedzy z zakresu arteterapii.  Uczestnicy

wycieczki mogli poczuć świąteczny klimat podczas podziwiania stoisk wystawowych na Jarmarku

Bożonarodzeniowym, zwiedzili również rynek.

Kolejnym  ważnym  zadaniem  realizowanym  w  ramach  projektu  była  promocja  umiejętności

artystycznych osób niepełnosprawnych podczas Lokalnego Święta Wolontariatu w dniu 15 grudnia

br. Realizacja tak wielu zadań w projekcie była możliwa dzięki środkom finansowym pochodzącym

od:

 Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Wieruszowie  (z  środków  PFRON),  Starostwa

Powiatowego w Wieruszowie,

 Urzędu Miejskiego w Wieruszowie,

 Towarzystwa  Przyjaciół  Dzieci  Oddział  Miejski  -  Warsztat  Terapii  Zajęciowej  

w Wieruszowie,

 Stowarzyszenia Integracyjnego „ Klub Otwartych Serc“ w Wieruszowie,

 Lokalnych darczyńców

          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

pokonkursowej.  Wszystkie  zaplanowane  cele  określone  w  projekcie  zostały  zrealizowane.

Przeprowadzenie  projektu  wypłynęło  na pobudzenie  aktywności  twórczej  w  zakresie  różnych

dziedzin sztuki u  ponad 100 osób niepełnosprawnych wykonujących prace na wystawę w ramach

konkursu TTS. Wystawa prezentująca prace osób niepełnosprawnych uwrażliwiła społeczeństwo 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

działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych.



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

Sporo  uwagi  Stowarzyszenie  poświęca  również  upowszechnianiu  informacji  dotyczącej  

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

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

Stowarzyszenia.  Środki  pozyskane  w  2017  roku  z  tytułu  1  % podatku   dochodowego  od  osób

fizycznych  za  2016  r  wyniosły  27 295,30    PLN,  w  tym  na  realizację  zadań  przez  SIKOS

przeznaczono  21609,10  PLN  oraz  zgodnie  z  wolą  podatników 5686,20  przeznaczono  terapię  i

rehabilitację na imiennie wskazane dzieci z niepełnosprawnością. Stowarzyszenie uzyskane środki

przeznacza na:

●    realizację  zadań  terapeutycznych  i  rehabilitacyjnych  dla  dzieci  i  młodzieży

niepełnosprawnej  z  terenu  powiatu  wieruszowskiego  w  ramach  projektu  Ośrodek

Edukacji i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Być Razem”,

●    pokrycie  kosztów związanych  z  prowadzeniem konsultacji  specjalistycznych  oraz  

realizowanie zadań z zakresu terapii społecznej dla naszych beneficjentów,

●   zakup sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy dydaktycznych do prowadzenia terapii oraz 

pokrycie innych kosztów statutowych związanych z realizacją projektów.

Szczegółowe informacje o przeznaczeniu i wydatkowaniu środków znajdują się w dokumentacji

finansowej stowarzyszenia.

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  

lokalnego,

✓ inkubowanie nieformalnych grup samopomocowych.

A. Projekt „Lokalne Centrum Wolontariatu”. 

Stowarzyszenie podobnie jak w poprzednich latach kładło  duży nacisk na aktywizowanie

społeczeństwa w zakresie pracy wolontarystycznej. Celem naszych działań jest wyposażanie osób

pozyskanych do współpracy w wiedzę i umiejętności niezbędne do animowania oddolnych działań i



ruchów samopomocowych na rzecz lokalnego środowiska. Stowarzyszenie współpracuje w zakresie

rozwijania  z  Regionalnym  Centrum  Wolontariatu  ,,Centerko”,  które  jest  organizatorem  m.in.

różnorodnych szkoleń mających wpływ na profesjonalizację funkcjonowania wolontariatu.

Wolontariusze ze Szkolnych Klubów Wolontariatu uczestniczyli w szkoleniach wewnętrznych

z  zakresu  arteterapii,  które  prowadzili  terapeuci  z  WTZ.    Dla  nowo  przyjętych  wolontariuszy

prowadzone były  natomiast szkolenia  nt. „Dlaczego warto być wolontariuszem”  prowadzone przez

trenerów z  SIKOS.

Podsumowaniem działań  wolontarystycznych  było  odbywające  się  corocznie  się  Lokalne

Święto  Wolontariatu  w  dniu  grudniu  2017  roku  podczas,  którego  najaktywniejsi  wolontariusze

otrzymali wyróżnienia i symboliczne upominki.

W ramach Lokalnego Centrum Wolontariatu funkcjonują:

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

- prowadzenie  aktywnej  bazy  danych  wolontariuszy  zainteresowanych  podjęciem  pracy

wolontarystycznej,

- prowadzenie bazy danych organizacji pozarządowych i instytucji współpracujących               

w realizacji projektów Stowarzyszenia – potencjalnych odbiorców pracy wolontarystycznej,

- kierowanie  wolontariuszy  do  pracy  w  projektach  realizowanych  przez  Stowarzyszenie  

i do innych organizacji pozarządowych oraz instytucji. 

● Szkolne Kluby Wolontariuszy:

Działają 4 takie Kluby: 

- przy  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  im.  Mikołaja  Kopernika  w  Wieruszowie,

koordynator Maria Jakubczyk,

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

koordynator  Halina Paluch,

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

Natalia Stańczak, Dorota Mazurowska,

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

W ciągu 2017 roku pozyskanych zostało w sumie 16 nowych wolontariuszy – z czego 12 to

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych.  Wśród nowo pozyskanych wolontariuszy są

studenci oraz osoby pracujące. Najpopularniejszą formą angażowania do pomocy wolontariuszy są

działania akcyjne – imprezy plenerowe, happeningi tj:

- Integracyjny Bal Karnawałowy



- Dzień Dziecka

- Ogólnopolskiemu Integracyjnemu Biegowi Ulicznemu 

- festyny rodzinne

-akcja „Mikołaje na ulicach”

Osoby dorosłe angażują się przede wszystkim w zadania  Ośrodka Edukacji i Rehabilitacji dla

dzieci  i  młodzieży  oraz  w  działania  świetlic  w  Pieczyskach,  Mirkowie,  Wyszanowie  oraz  w

Wieruszowie prowadzonych przez TPD OM i Stowarzyszenie Profilaktyczne „Alternatywa” oraz w

działania WTZ w Wieruszowie.

W grudniu  2017  roku  została  nawiązana  współpraca  pomiędzy  młodzieżą  z  Gminy  Maków  na

Ukrainie a Szkolnymi Klubami Wolontariuszy w Wieruszowie w ramach projektu „Wolontariat to

radość dawania”. Był to efekt wizyty projektu polsko – niemiecko – ukraińskiego.

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

Wypoczynek dzieci i młodzieży oraz różnorodne imprezy organizowane były przez Stowarzyszenie

Integracyjne  „KOS”,  Towarzystwo  Przyjaciół  Dzieci  Oddział  Miejski  w  Wieruszowie,  Warsztat

Terapii Zajęciowej. Wsparcie finansowe pozyskane było z Samorządu Powiatowego, Urzędu Gminy

Wieruszów, oraz od lokalnych sponsorów. Organizacja imprez była możliwa również dzięki pomocy

Wieruszowskiego  Domu  Kultury,   Gminnego  Ośrodka  Sportu  i  Turystyki  oraz  placówek

oświatowych  i  rad  sołeckich.  Niezwykle  ważną  okazała  się  bezinteresowna  praca  około  116

wolontariuszy – uczniów szkół gimnazjalnych,  ponadgimnazjalnych, średnich,  studentów studiów

dziennych i zaocznych, emerytów.

I. Zrealizowane formy wyjazdowe

Lp. Organizator Zadanie/ miejscowość Ilość 
uczestników

Termin
realizacji

Turnus rehabilitacyjny

1 SIKOS/TPD OM

Międzywodzie 10 15-20.05.2017r.

2 SIKOS/ TPD OM
Ustka 42 30.06.-14.07.2017

3 SIKOS/ TPD OM
Dziwnówek 33 15-28.07.2017

Wycieczki – jednodniowe i dwudniowe



1 SIKOS /TPD OM Łódź 50 22.06.2017r.

2 SIKOS/ TPD OM Kłodawa 50 21.07.2017r

3 TPD OM Sandomierz 50 18.10.2017r.
4 Koło TPD Mirków Wrocław ( Jarmark 

Bożonarodzeniowy, 
Hydropolis)

50

5 Koło TPD 
Wyszanów

Wrocław (ZOO, Afrykarium) 50 14.12.2017

Wyjazdy zagraniczne/wizyty studyjne
1 Wizyta studyjna w 

Rothenburgu
Rothenburg 7 7-9.12.2017.

II. Wypoczynek w miejscu zamieszkania

Lp. Organizator Zadanie Ilość 
uczestników

Termin 
realizacji

1 Półkolonie

Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi 
Lubczyna/ Koło 
TPD OM w 
Wyszanowie 

Półkolonie 10 3-14.07.2017

Szkoła Podstawowa
nr 2 im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego 
w 
Wieruszowie/Koło 
TPD w Mirkowie

Półkolonie 20 26.06-21.07.2017

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

Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi 
Lubczyna/ Koło 
TPD Wyszanów

Turniej piłki plażowej 10 6 lipca 2017 r.

3 SIKOS Wieruszów- Ogólnopolski 
Integracyjny Bieg Uliczny 
Wieruszów 2017

500 osób z 
niepełnosprawnoś
cią

02.09.2017r.

4 TPD OM/SI KOS Impreza Integracyjna 
„Twórczość-Terapia- Sukces” 
połączona z Lokalnym 
Świętem Wolontariatu i Osób 
Niepełnosprawnych

ok.100 14.12.2017r.



3.Program „Pozarządowe Centrum Edukacji i Informacji”. 

W 2017  r.  Stowarzyszenie  Integracyjne  ,,Klub  Otwartych  Serc”  na  podstawie  zawartego

porozumienia współpracowało ze Stowarzyszeniem Prawo - Obywatel- Demokracja przy realizacji

zadań w projektach dot. profesjonalizacji działań organizacji pozarządowych Ziemi Wieruszowskiej.

Sporo  miejsca  zajmowała  współpraca  również  w  tym  zakresie  ze  Starostwem  Powiatu

Wieruszowskiego oraz organizacją OPUS z Łodzi.

Realizowane zadania miały, m.in. na celu:

 zwiększenie  dostępu  lokalnych  NGO's  do  informacji  poprzez  prowadzenie  

Centrum NGO’s 

 prowadzenie szkoleń, 

 organizowanie przedsięwzięć, tj.: ,, Lokalne Święto Wolontariatu", które wpływają na 

promowanie postaw filantropijnych oraz idei działań prospołecznych. 

A. Działania wspierające NGO’s

Stowarzyszenie  Integracyjne  „KOS”   w  realizacji  zadań  współpracuje  z  Regionalnym

Centrum  Wolontariatu  ,,Centerko”  oraz  Centrum  Promocji  i  Rozwoju  OPUS  w  Łodzi.  Bardzo

ważnym  partnerem  jest  są  samorządy  powiatu  i  gminy,  z  którymi  wspólnie  organizowane  sia

konsultacje i szkolenia dot. profesjonalizacji zadań, ekonomii społecznej, zarządzania organizacją,

pozyskiwania  i  rozliczania  środków  finansowych   na  bieżącą  działalność,  pozyskiwania

wolontariuszy  itp.

Organizowane  były  również  szkolenia  i  konsultacje  wewnętrzne  dla  organizacji

pozarządowych, którymi SIKOS na co dzień współpracuje.

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

się do zwiększenia wiedzy członków organizacji  a przede wszystkim Zarządów tych organizacji.

Wspólne  spotkania  w  ramach  szkoleń  wpłynęły  na  integrację  organizacji  pozarządowych  ze

środowisk lokalnych.

Stowarzyszenie  Integracyjne  „KOS”  prowadzi  konsultacje  dot.  oceny  realizacji  i  uchwalania

programów współpracy pomiędzy NGO’s a samorządami lokalnymi.

B. Lokalne Święto Wolontariatu i  Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych 



W 2017 roku w dniu 15 grudnia Stowarzyszenie Integracyjne „KOS” wspólnie z TPD OM

było współorganizatorem Lokalnego Święta Wolontariatu i Dnia Osób z Niepełnosprawnością.

Impreza  odbyła  się  w Wieruszowskim Domu Kultury.  Gala  była  okazją  do  podsumowania  i

uhonorowania  działań wolontarystycznych w roku 2017, jak również do złożenia  podziękowań

za upowszechnianie idei wolontariatu w środowisku lokalnym. Podczas imprezy nie zabrakło też

samych beneficjentów działań wolontarystycznych tj. osób z niepełnosprawnością. Dla nich oraz

ich rodziców z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych  przewidziano także

podziękowania za promowanie umiejętności oraz za aktywność społeczną. Współorganizatorem

spotkania było jak co roku  Starostwo Powiatowe i Urząd Miejski w Wieruszowie. W bieżącym

roku 25 organizacji pozarządowych w sposób szczególny podziękowało swoim wolontariuszom,

dzięki  którym mogli  realizować swoje  zadania.  Wolontariusze  otrzymali  za   pracę  społeczną

dyplomy oraz symboliczne upominki.  Duże grono wyróżnionych świadczy o tym, że wolontariat

pełni  bardzo  ważną  rolę  w  życiu,  że  o  wartości  człowieka  nie  świadczą  posiadane  dobra

materialne, lecz to jakimi ludźmi jesteśmy. 

Podczas  Gali  wręczono  także  inne  ważne  wyróżnienia  przyznane  przez  Stowarzyszenie

Integracyjne „Klub Otwartych Serc”  tj. odznaki „Otwarte Serce” i medale „Otwarte Serce” oraz

wyróżnienia przyznane przez Zarząd Główny TPD w Warszawie tj. odznaki „Przyjaciela Dziecka”.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy wykaz wyróżnionych.

 Ceremonia wręczania wyróżnień przeplatała się z występami artystycznymi pt. „Radość z 

życia” w której wzięli udział  uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wieruszowie.

 Tegoroczny program artystyczny uświetnili goście z Ukrainy z Gminy Maków, którzy przez

7 dni  wspólnie  z  grupą niemiecką  i  polską realizowali  partnerski  projekt  „Wolontariat  to  radość

dawania”. 

Podczas Gali nie zabrakło również występów wolontariuszy z Liceum Ogólnokształcącego

im. M. Kopernika w Wieruszowie , którzy przedstawili swój program artystyczno-wokalny.

4. Program „Proeuropejski".

Stowarzyszenie  Integracyjne  „Klub  Otwartych  Serc”  od  1998  roku  realizuje  program

proeuropejski. 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

współpracy z partnerem Niemieckim tj. Martinshof Rothenburg Diakoniewerk i Holenderskim „Erve

Aaftink” Lemele.



W  2017  roku  w  ramach  programu  proeuropejskiego  odbyły  się  podobnie  jak  w  latach

ubiegłych  4  spotkania  z  naszymi  partnerami  z  Niemiec.  Jedno  w   miesiącu  maju

podczas turnusu integracyjnego w Międzywodziu, kolejne w Rothenburgu i w Wieruszowie.

W omawianym okresie nawiązana została również współpraca z organizacją pozarządową z

Ukrainy i z placówkami oświatowymi z gminy Maków. W wyniku tej współpracy odbyło się  w

miesiącu grudniu spotkanie w Wieruszowie w ramach projektu polsko- niemiecko-ukraińskiego.

5.Partnerzy  merytoryczni  i  grantodawcy  biorący  udział  w  realizacji  zadań

określonych w programach i projektach stowarzyszenia: 

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

sponsorów. Zainteresowanie naszą działalnością lokalnych władz samorządowych sprzyja budowaniu

współpracy na zasadach subsydiarnych. Współpracujemy z administracją publiczną,  samorządami

gmin i powiatu oraz z działającymi na naszym terenie instytucjami i organizacjami pozarządowymi,

np.:

- Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łodzi,

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

- Starostwem Powiatowym i jednostkami mu podległymi,

- Urzędem Miejskim w Wieruszowie i jednostkami mu podległymi, 

- Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddziałem Regionalnym w Łodzi,

- organizacjami  pozarządowymi  wchodzącymi  w  skład  Rady  Współpracy  Organizacji

Pozarządowych Ziemi Wieruszowskiej, 

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

"Ilustrowanego  Tygodnika  Powiatowego"  w  Wieruszowie,  Redakcja  Gazety  Bezpłatnej

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

Ponadto nasze Stowarzyszenie w roku 2016 współpracowało w ramach realizowanych projektów

m.in. z:

- Radą Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego,

- Rzecznikiem Praw Dziecka, panem Markiem Michalakiem

- Łódzkim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych,

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

- Fundacją Współpracy Polsko- Niemieckiej,

- Fundacja Aktywizacja w Łodzi

- Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w Łodzi



- Martinshof Rothenburg Diakoniewerk (Niemcy)

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

- Wspólnotą Roboczą Związku Organizacji Socjalnych WRZOS w Warszawie, 

- Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi

- Fundacja Kamelot Biuro Praw Obywatelskich w Łodzi,

- Małopolskie Centrum Profilaktyki w Krakowie,

- Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce”,

- Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. 

Niezwykle  cenna  dla  Stowarzyszenia  w  2017  roku  była  pomoc  finansowa,  rzeczowa  

i  merytoryczna  pozyskana  od  osób  prywatnych  i  lokalnych  sponsorów.  Stowarzyszenie  jako  

organizacja  pozarządowa nie  prowadzi  działalności  dochodowej,  nie  jest  też  związane z  żadnym

ugrupowaniem politycznym ani związkiem wyznaniowym.
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