Sprawozdanie merytoryczne Oddzialu Powiatowego Towarzystwa Przyjaciol
Dzieci w Belchatowie za 2010 rok.

W Oddziale Powiatowym Towarzystwa Przyjaciol Dzieci dziala 19 K61.
16 w Szkolnych Kolach TPD,
1 w Przedszkolu
2 Specjalistyczne
1 Warsztat Terapii Zaj^ciowej dla 40 osob niepelnosprawnych.
Stan czlonkow zwyczajnych wynosi 3814.
Rozprowadzono nalepki wartosciowe na kwote^ 8726 zl.
Zebrano skladki czlonkowskie nakwote_ 13978,00 zl.
Wplaty z 1% podatku wyniosly 16 172,62 zl
Nawiajzki sajiowe to kwota 1300,00 zl
Ogolem 349 dzieci otrzymalo pomoc:
• dozywianie w szkolach
• wyprawki szkolne dla dzieci rodzin wielodzietnych, ubogich i niepelnych
• dofinansowanie do wypoczynku letniego i zimowego
• wycieczki krajoznawczo-turystyczne
• zielone szkoly
• dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego
• 100 paczek swiaj;ecznych przekazano do Szkolnych K61 TPD
• w czasie zabawy choinkowej 84 czlonkow TPD Kola Dzieci i Mlodziezy o Niepelnej
Sprawnosci Ruchowej w Belchatowie otrzymalo slodkie upominki
• udzielono pomocy dla chorych na leczenie
• udzielano rownie innych form pomocy dzieciom najubozszym i chorym
W czasie koloni organizowano wycieczki, zaj^cia z profilaktyki uzaleznieii, zaj^cia sportowe
(gry i zabawy sprawnosciowe), konkursy, karaoke, dyskoteki i itp. Dotacje na kolonie i turnus
rehabilitacyjny zostaly rozliczone w ustalonym terminie w umowach.
Towarzystwo Przyjaciol Dzieci Warsztat Terapii Zaj^ciowej w Belchatowie w ci^gu roku bral
udzial w roznego rodzaju imprezach sportowych, muzycznych i kulturalnych.
Czlonkowie Zarzaxlu Oddzialu Powiatowego TPD w Belchatowie brali udzial w:
• Szkoleniach dla Organizacji Pozytku Publicznego (pisanie i rozliczanie ofert
0 dotacje) w Serocku i w Urz^dzie Miasta Belchatowa
• Szkoleniu ,,Zdrowa Gmina, Zdrowy Powiat" o charakterze promujajcym zdrowie
1 zdrowy styl zycia
• Posiedzeniach
Spolecznej Rady Powiatu ds. Osob
Niepelnosprawnych
w Beichatowie
• Obradach Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom i Mlodziezy Niepelnosprawnej
w Warszawie
• Przegla^dzie Tworczosci Artystycznej Osob Niepelnosprawnych w Belchatowie
Wspolpraca z uczennicami z II LO im. Jana Kochanowskiego w Belchatowie w konkursie
przedsi^biorczosci. Uczennice bior^ce udzial w konkursie zajejy 1 miejsce i wyjechaly
w nagrode^ do Brukseli, aby zdobywac dalsze doswiadczenia z zakresu przedsiej?iorczosci.
W spotkaniu wigilijnym w Oratorium w Belchatowie w cze_sci artystycznej bral udzial nasz
podopieczny spiewajajc kole^dy. Warsztat Terapii Zaj^ciowej prezentowal prace wykonane

przez
niepelnosprawnych
uczestnikow.
Prowadzono
porady
w
sprawach
o ubezwiasnowolnienie podopiecznych, orzecznictwa o stopniu niepelnosprawnosci itp.
TPD w Belchatowie rozwiajzalo problem dojazdu do Poradni Specjalistycznej w Lodzi
podopiecznej z Kola.
Udzial Kola w XXII Halowym Turnieju Pilki Noznej Oldboy, z ktorego dochod przeznaczony
byl na dzialalnosc Kola Dzieci i Mlodziezy o Niepelnej Sprawnosci Ruchowej
w Belchatowie.
Na co dzien wspolpracujemy z:
• Starostwem Powiatowym w Belchatowie
• Urz^dem Miasta Belchatow
• Gmina^ Belchatow
• Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
• Miejskim Osrodkiem Pomocy Spolecznej
• Kosciolem
• Fundacja^ Pomagamy Dzieciakom Ziemi Lodzkiej
• Innymi organizacjami pozarzajdowymi
• Firmami i instytucjami
W ciaju 2010 roku przeprowadzono 3 kontrole srodkow pieni^znych w kasie.
Powiatowa Komisja Zdrowia pozytywnie ocenila wykorzystanie srodkow przekazanych
przez Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych i Starostwo Powiatowe na
prowadzenie dzialalnosci Warsztatu Terapii Zaj^ciowej w Belchatowie.
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