
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO -WYBORCZE 

W dniu 17 marca 2016 roku wybraliśmy nowy Zarząd. 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

Odpowiadając na potrzeby naszego środowiska 21 stycznia 2016r złożyliśmy Wniosek o 

dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Mamy wielką nadzieję na pozytywne rozstrzygnięcie. 

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze 

21 marca 2015 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Spotkanie było okazją do 

podsumowania wydarzeń minionego roku oraz czasem refleksji nad 15-leciem istnienia 

organizacji i dyskusji o przyszłości. Zdecydowanie za nami wiele ważnych działań, 

wydarzeń, współdziałania i pokonywania kryzysów. Przed nami zapał do dalszej pracy. 

 

Ferie rozmaitości 2015 

Realizujemy projekt "Ferie rozmaitości" dofinansowany przez Fundację EY. W ramach 

projektu trwają różnorodne, ciekawe warsztaty: wypieku chleba, produkcji sera żuławskiego, 

teatralne, taneczne oraz wycieczki turystyczne szlakami Wysoczyzny Elbląskiej. Zapraszamy 

do galerii. 

 

Czy wiesz, że? 2014 

łączna kwota 1% należnego podatku przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego z 

rozliczenia za 2013 r. wyniosła 506,6 mln zł. Spośród 7423 organizacji OPP: 

 30 organizacji uzyskało łącznie 257milionów złotych 

 jedna organizacja otrzymała 127 milionów złotych 

 jedna organizacja otrzymała 60 groszy 

 nasza organizacja otrzymała 12 tysięcy złotych. 

Oznacza to, że mechanizm 1% nadal przede wszystkim buduje pozycję kilkudziesięciu 

największych fundacji i stowarzyszeń, w niewielkim natomiast stopniu wzmacnia lokalne 

organizacje. Bylibyśmy szczęśliwi gdyby przynajmniej podwoiła się kwota wpływu z 1%. dla 

naszej organizacji. Wtedy moglibyśmy znacznie rozszerzyć ofertę świetlicy edukacyjno-

terapeutycznej o tak konieczne diagnozy, terapie psychologiczne, grupy wsparcia. Prosimy 

pamiętajcie też o nas, gdy sięgniecie po tegoroczny PIT. 

 

Otrzymaliśmy darowizny z 1% podatku 2014 

Urzędy Skarbowe zakończyły przekazywanie odpisów od podatku 1%. Na nasze konto 

wpłynęła kwota 12 946,50zł. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy podjęli decyzję o 

wsparciu naszej działalności. Uzyskana pomoc finansowa pozwoli nam nadal prowadzić Klub 

Rodziców Zastępczych i świetlicę edukacyjno-terapeutyczną dla dzieci. Nie zraża nas fakt, że 

jest to kwota minimalna aby przetrwać kolejny rok, ale jest też ogromną zachętą do 

podejmowania różnorodnych działań w oparciu o wolontariat i składania wniosków w 

kolejnych konkursach. Pieniądze wpłynęły z szesnastu miast w Polsce (Urzędy Skarbowe z 

Warszawy, Elbląga, Sopotu, Malborka, Tychów, Włocławka, Gdańska, Kwidzyna, Łodzi, 

Gdyni, Inowrocławia, Olsztyna, Będzina, Szczecina, Gorlic, Płońska). Bardzo dziękujemy. 

 

 

 

 

 



Dni Rodziny w Stanicy Wodnej Nadbrzeże 

W dniach 10 i 11 maja 2014 weźmiemy udział w wydarzeniu zorganizowanym przez 

Starostwo Powiatowe Elbląg. Połączone imprezy otwarcia Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu i 

Dni Rodziny skupią w jednym miejscu kilka placówek opiekuńczych z powiatu elbląskiego i 

nasze stowarzyszenie. W ofercie imprezy pokazy ratownictwa wodnego,lekcje żeglarstwa dla 

dzieci, koncert szantowy, sprzedaż wyrobów rękodzieła, catering z grochówką,konkursy dla 

dzieci i dorosłych. 

W świetlicy trwają warsztaty plastyczne. Dzieci wykonują prace w technice na szkle 

malowane i technice decoupage. Prace będą prezentowane w Nadbrzeżu podczas Dni 

Rodziny. 

 

Ferie teatralno-taneczne 2014 

W naszej świetlicy czas ferii wypełniają super zajęcia. Dzięki życzliwej nam Fundacji Ernst 

& Young mogliśmy zaprosić do współpracy aktorkę – panią Irenę Adamiak i tancerza – pana 

Piotra Beńko. W pierwszym tygodniu dzieci uczestniczą w warsztatach teatralnych, a w 

drugim w warsztatach tanecznych. Tradycyjnie więc dbamy o wysoki poziom naszej oferty ku 

oczywistej radości naszych dzieciaków, a także rozwoju ich talentów i umiejętności. 

Dziękujemy Fundacji Ernst & Young za przychylność i dofinansowanie ferii 2014. 

 

Nasz oddział laureatem konkursu na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych 

5 grudnia 2013r. to ważny dla nas dzień. Dziś odebraliśmy z rąk Prezydenta Miasta nagrodę 

jako laureaci konkursu na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych im. Dr Aleksandry 

Gabrysiak za projekt "Kompleksowa pomoc dla dzieci i młodzieży obciążonych syndromem 

FAS". 

 

Ponadto przystąpiliśmy do kampanii "Walczymy o milion dla Elbląga" z nadzieją, że 

elblążanie docenią nasze działania i zdecydują się przekazać swój 1% podatku na 

stowarzyszenie. 

 

Trening umiejętności społecznych 2013 

Rozpoczęły się zajęcia w świetlicy edukacyjno-terapeutycznej. Jest to możliwe dzięki Pani 

Edycie Bąk z Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego, która zaproponowała w 

ramach wolontariatu przeprowadzenie cyklu zajęć uspołeczniających dla naszych dzieci. 

Dziękujemy Pani Edyto. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć na naszej stronie na Facebooku. 

 

Ratujmy świetlicę edukacyjno-terapeutyczną 2013 

Apelujemy do wszystkich, którym podoba się nasza działalność. Prosimy pomóżcie nam 

uratować świetlicę dla dzieci. Zabrakło pieniędzy na dalszą działalność. Wpływy z 1% 

odpływają od małych organizacji na rzecz gigantów. Brakuje nawet na bieżący czynsz. 

Dzieciaki lubią swoją świetlicę. Znajdują tu akceptację zrozumienie, umacniają przyjaźnie, 

rozwijają talenty i pasje. 

Możesz? 

 wpłać pieniądze na nasze konto (nr rach. 54 1240 2265 1111 0000 3237 3761) 

 zostań członkiem wspierającym stowarzyszenie(pismo i deklaracja do pobrania) 

 rozwieś plakat i zachęć innych do pomagania(plakat do pobrania) 

 w razie pytań dzwoń do Przewodniczącej (tel. 604379001) 

 

 

 

 



XIV Elbląskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2013 

30 czerwca w godzinach 12.00 – 16.00 przy Bramie Targowej mieliśmy okazję, wspólnie z 

innymi organizacjami, prezentować swoją działalność. Plakaty, biuletyny, prace plastyczne, 

zabawki na naszym stoisku, przyciągały uwagę  odwiedzających. Na scenie wystąpiły nasze 

uzdolnione dzieci, którym towarzyszył zespół profesjonalnych muzyków - niezawodnych 

przyjaciół stowarzyszenia. Dziękujemy Maryli, Alinie, Alicji, Maćkowi i tym wszystkim, 

którzy odwiedzili nasze stoisko. 

 

Forum Inicjatyw Pozarządowych 2013 

Weźmiemy udział w XIV Elbląskim Forum Inicjatyw Pozarządowych w niedzielę 30 czerwca 

w godzinach 12.00 – 16.00, na Starym Mieście w Elblągu. Zapraszamy na nasze stoisko. 

Będzie słodko, kolorowo i merytorycznie. 

 

Konferencja 5 czerwca 2013 

Podczas konferencji elbląskich organizacji pozarządowych, która odbędzie się 5 czerwca br. o 

godz. 17.00 w Ratuszu Staromiejskim, odbędą się podwójne wybory. Zostanie wybranych 14 

przedstawicieli organizacji pozarządowych. To duże wyzwanie, ale bez tego nie będzie 

oczekiwanego rozwoju organizacji, ani też rozwoju współpracy organizacji z samorządem. 

 

Obie Rady to dwa różne ciała.  

- Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych jest reprezentacją sektora pozarządowego; 

- Rada Działalności Pożytku Publicznego to zespół złożony z przedstawicieli organizacji, 

urzędników i radnych. 

 

Zgłosiliśmy spośród siebie jednego kandydata. 

 

Obecnie realizowane projekty: 

1.W tym roku ferie zimowe ponownie dofinansowała Fundacja Ernst & Young. W pierwszym 

tygodniu dzieci uczestniczyły w warsztatach kulinarnych prowadzonych przez Pana 

Krzysztofa Jaworskiego, w drugim tygodniu warsztaty taneczne przeprowadził Pan Piotr 

Beńko. Obie propozycje bardzo się dzieciom i opiekunom podobały. 

 

2. Walne Zebranie Członków, sprawozdawcze odbyło się 23 marca. 

 

3.Trwa finansowany przez Fundację Charytatywny Bal Dziennikarzy projekt "Świetlica uczy 

bawi wspiera". W ramach projektu prowadzone są w każdą sobotę zajęcia turystyczne (w 

wycieczkach po Wysoczyźnie Elbląskiej dzieci poznają najbliższe okolice, zdobywają wiedzę 

o przyrodzie i historii tych miejsc), plastyczne (tworzą fantastyczne prace w różnorodnych 

technikach plastycznych) i muzyczne. 

 

4.Trwa druga edycja projektu finansowanego przez Fundację im.Stefana Batorego 

"Kompleksowa pomoc dla dzieci obciążonych syndromem FASD i ich opiekunów". W tej 

edycji diagnozą jest objętych 15 dzieci, opiekunowie uczestniczą w grupie wsparcia,część 

diagnozowanych dzieci uczestniczy w treningu umiejętności społecznych.Dla nauczycieli 

szkół, do których chodzą diagnozowane prowadzone są szkolenia na temat FASD. 

 

 

 

 

 



Piknik w Jagodnie 2012 

W sobotę 9 czerwca 50-osobowa grupa rodziców zastępczych i 70 dzieci było uczestnikami 

pikniku, który odbył się w godzinach 13.00-18.00 na łące w Jagodnie (6 km od Elbląga). 

Łąka jest bezpiecznie położona, posiada miejsce parkingowe, miejsce na ognisko z 

drewnianymi ławami dookoła, duży drewniany stół. Znajduje się na niej profesjonalna ściana 

wspinaczkowa.  

Dodatkowo na czas pikniku na łące ustawiona była duża trampolina, były stanowiska do 

strzelania z łuku i wiatrówki, wytyczone miejsce do przejazdów quadem. 

Tak przygotowana łąka stała się miejscem fantastycznej zabawy. Dzieci wybierały sobie 

atrakcje według upodobania. W tym czasie dorośli mogli porozmawiać , wymienić się 

doświadczeniami. 

Na zakończenie odbyło się wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek, a także losowanie 

nagród przez dzieci. Sponsorem całej imprezy piknikowej była firma Siemens. 

Przedstawicielem firmy Siemens na pikniku był Pan Maciej Rawwo wraz ze swoją rodziną i 

przyjaciółmi, wszyscy w roli wolontariuszy. Jesteśmy niezwykle wdzięczni za ten wspaniały 

czas zabawy, integracji i odpoczynku. 

 

Najbliższe wydarzenia świętujemy razem! 2012 

Najbliższe  wydarzenia – świętujemy  razem 

 

1. Piknik w Jagodnie  – 9 czerwca  godz. 13.00 – 18.00 

 

2. II Koncert Charytatywny  - 16 czerwiec godz.17.00 w Sali Koncertowej Biblioteki 

Elbląskiej 

 

Walne Zebranie Członków 2012 

Walne Zebranie Członków Oddziału. W dniu 17 marca wybraliśmy nowy Zarząd i Komisję 

Rewizyjną. 

 

Ferie z muzyką i łamigłówką 12.04.2012r. 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.Dzięki życzliwości Fundacji Ernst & Young 

mogliśmy zorganizować dwa turnusy półzimowiska dla dwudziestki dzieci. Dziękujemy 

Fundacji. 

 

Ferie z muzyką i łamigłówką 2.04.2012r. 

Na przełomie stycznia i lutego dzieci fantastycznie spędziły czas, dzięki sfinansowaniu ferii 

przez Fundację Ernst & Young. 

Łamały sobie głowy rozwiązując zagadki i przygotowały śpiewająco zabawne 

przedstawienie. 

 

Na ścieżce dydaktycznej w Zaporowie 2011 

Na ścieżce dydaktycznej w Zaporowie. 

W sobotę 3 grudnia wybraliśmy się do Zaporowa.W wyprawie uczestniczyli rodzice razem z 

dziećmi.Pod przewodnictwem pani Bożeny Steller przeszliśmy całą ścieżkę dydaktyczną 

poznając tajemnice przyrody w tej okolicy.Po długim spacerze piknik przy ognisku był 

kolejną atrakcją dnia. Wyjazd związany jest z realizacją projektu finansowanego przez Urząd 

Miejski w Elblągu. 

 

 

 



Prestiżowy project 2011 

Od 1 kwietnia 2011r  realizujemy projekt p.t. "Kompleksowa pomoc dla dzieci i młodzieży 

obciążonych syndromem FASD i ich opiekunów z rodzin zastępczych i placówek, w których 

się wychowują, z Elbląga oraz powiatów elbląskiego, braniewskiego i sztumskiego". Jest to 

możliwe dzięki Fundacji Batorego, która finansuje nasze działania. W ramach projektu 

przeprowadzamy diagnozy FAS u dzieci z rodzin zastępczych. Do tej pory zbadano 11 dzieci. 

Ponadto opiekunowie dzieci z  FAS spotykają się w grupie wsparcia, a dzieci starsze 

uczestniczą w treningu umiejętności społecznych. 

Zakończenie projektu w lutym 2012 roku. 

 

Piknik w Jagodnie 

W sobotę 4 czerwca 2011r  spędziliśmy czas na pikniku w Jagodnie. Było to możliwe dzięki 

staraniom Leszka Czyżewskiego, który przygotował łąkę na potrzeby pikniku, ponadto 

zapewnił liczne atrakcje dla dzieci: ścianę wspinaczkową, szczudła, strzelanie z łuku, 

budowanie katapulty, przejażdżki quadem. Rodzice spokojnie mogli porozmawiać, odpocząć. 

Przyjemnie było zobaczyć naszych dawno nie widzianych gości ze Starego Dzierzgonia. Na 

koniec tradycyjnie odbyła się loteria fantowa, w której każdy los wygrywał. Wszyscy uznali, 

że piknik był bardzo udany. 

 

Koncert charytatywny Marzec 2011 

Zapraszamy na koncert charytatywny, który odbędzie się w niedzielę o godzinie 16 w 

Bibliotece Elbląskiej. 

Zachęcamy równierz do obejrzenia reportażu w Telewizji Elbląskiej. 

 

Galeria Marzec 2011 

Zapraszamy do galerii na wystawę prac, które powstały podczas półzimowiska "Ferie na 

szkle malowane". 

 

Ferie na szkle malowane Styczeń 2011 

W Klubie jest wesoło! Dzięki dofinansowaniu Fundacji Ernst&Young dzieci spędzają czas na 

półzimowisku. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od 9.00 do 15.00. W tym roku 

dużo malują na szkle.Powstają przepiękne prace. Zrobimy na pewno wystawę. Poza tym w 

zabawach ćwiczą angielskie słówka i próbują nauczyć się grać na flecie. 

Dziękujemy wolontariuszom z VLO, bo tak jak powiedzieli, przychodzą codziennie i są 

bardzo pomocni. 

 

Zabawa z Mikołajem 

9 grudnia 2010 dzieci z rodzin zastępczych bawiły się z Mikołajem. Zabawę przygotowała i 

poprowadziła młodzież z Klubu Wolontariatu w V LO. Ze strony Stowarzyszenia nad 

całością czuwała pani Bożena Steller. Oprócz miłej zabawy, słodkiego poczęstunku dzieci i 

otrzymały paczki. Sponsorami paczek byli rodzice zastępczy, Dyrektor Carrefour'a i państwo 

Marta i Paweł Zapalscy. Młodzieży z VLO i sponsorom bardzo dziękujemy. 

Już wkrótce nowe zdjęcia w galerii. 

 

Czwartkowe spotkania w klubie 2010 

W każdy pierwszy czwartek miesiąca zapraszamy rodziców  na "czwartkowe spotkania w 

klubie". 

Dzieci zapraszamy na codzienne zajęcia w świetlicy, od poniedziałku do piątku w godzinach 

14.30-17.30, w sobotę od 9.00 do 14.00 

 



Klub Rodziców Zastępczych działa pełną parą Luty 2010 

Aktualnie z Klubu korzystają najbardziej dzieci, które w czasie ferii zimowych mają 

codziennie zajęcia. W tym tygodniu - ferie z angielskim. 

 

Co nowego w Klubie... Październik 2009 

Tak jak planowaliśmy, z początkiem września zakończył się remont pomieszczeń, w których 

urządzamy Klub Rodziców zastępczych. Od miesiąca w Klubie odbywają się szkolenia 

rodziców zastępczych oraz kandydatów na rodziców zastępczych zawodowych i 

niezawodowych a także spotkania grupy wsparcia. (Wszystkich chętnych do podjęcia 

szkolenia lub tylko porozmawiania o zastępczym rodzicielstwie zapraszamy w soboty o 

15:00, ul. Bema 55.) Obecnie jesteśmy na etapie zakupu mebli. Oficjalne otwarcie Klubu 

Rodziców Zastępczych planowane jest po całkowitym urządzeniu się. otrzymana darowizna 

finansowa z fundacji Charytatywny Bal Dziennikarzy pomoże nam zorganizować różego typu 

działania na rzecz rodzin zastępczych. o działaniach tych będziemy informować na bieżąco. 

 

Klub Rodziców Zastępczych Lipiec 2009 

Już dziś zapraszamy wszystkich rodziców zastępczych oraz osoby, którym zastępcze 

rodzicielstwo jest bliskie do tworzonego przez Stowarzyszenie Klubu Rodzicow Zastępczych. 

Obecnie w wynajętych pomieszczeniach przy ul. Bema trwa remont Mamy nadzieję, że Klub 

rozpocznie działalność 4 września 2009r. Na stronie będziemy na bieżąco informować o 

działaniach Klubu. 

 

Trzeci dzień dla trzeciego sektora Lipiec 2009 

W niedzielę 21 czerwca wzięliśmy udział w prezentacji organizacji pozarządowych 

zorganizowanej przez Centrum Organizacji Pozarządowych w związku z obchodami Dni 

Elbląga. Mieliśmy swoje stoisko przed Bramą Targową. Mieszkańcy Elbląga mogli otrzymać 

ulotki, informacje na temat zastępczego rodzicielstwa, obejrzeć zdjęcia i filmiki ze 

zrealizowanych w 2008 roku projektów. Najmłodsi bawili się w dziecięcym domku, budowali 

z klocków i rysowali obrazki wywieszane potem na wystawie. Nasze stoisko cieszyło się 

dużym zainteresowaniem. Podchodzili do nas ludzie zainteresowani tematem zastępczego 

rodzicielstwa, zachęceni do rozmowy przez przewodniczącą naszego oddziału podczas 

wystąpienia na scenie przy bramie. Czekamy na nowych kandydatów na rodziców 

zastępczych. 

 

Klub Wolontariatu przy V LO Luty 2009 

Dziś nasze rodziny zastępcze gościł w V Liceum Ogólnokształcącym w Elblągu Klub 

Wolontariatu. Młodzież pod kierunkiem nauczycieli, opiekunów Klubu, zorganizowała dla 

dzieci zabawy, konkursy i poczęstunek. Starsze dzieci obejrzały szkołę i chętnie skorzystały z 

pracowni informatycznej. W tym czasie rodzice zastępczy mogli porozmawiać przy kawie z 

ciastem. Było to pierwsze integracyjne spotkanie rodzin zastępczych z Klubem Wolontariatu 

przy V LO. Mamy nadzieję, że będziemy rozwijać współpracę z młodzieżą V LO. Planujemy 

w najbliższym czasie zorganizować dla młodzieży V LO szkolenie informacyjne dotyczące 

zastępczego rodzicielstwa. 

 

 

 

 

 

 

 



Spotkanie rodzin zastępczych Styczeń 2009 

Rodziny zastępcze spotkały się dziś w świetlicy środowiskowej w Pomorskiej Wsi. Spotkanie 

rozpoczęło się przy ognisku z kiełbaskami. Pogoda nie pozwoliła na zorganizowanie 

planowanego kuligu, ale dzieci bawiły się dobrze. Wystawiły teatrzyk, brały udział w 

zabawach i konkursach. Dorośli rozmawiali przy herbacie, kawie, owocach, słodyczach. Na 

loterii za 2zł można było wylosować nawet dresy czy obuwie sportowe. Na koniec wszyscy 

zjedli grochówkę. Spotkanie w miłej atmosferze zorganizowało Pogotowie Rodzinne Danuty 

Łanik przy współorganizacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu i naszego 

Oddziału. 

 

Klub nadal działa Styczń 2009 

Chociaż zakończyliśmy działania związane z realizacją projektu "Klub Dzieci Aktywnych - 

pomoc edukacyjno-terapeutyczna dzieciom z rodzin zastępczych", dzieci nadal spotykają się 

w Klubie. W styczniu w kazdy wtorek, środę, czwartek i sobotę odbywają się zajęcia 

indywidualne i świetlicowe w ramach pracy wolontariackiej członków Stowarzyszenia i osób 

zaprzyjaźnionych. Chcielibyśmy zdobyć fundusze na kontynuację tego typu działań w 

przyszłym semestrze. Doskwiera nam brak własnego lokalu! 

 

Zabawa Mikołajkowa Grudzień 2008 

Dziś dzieci z "Klubu Dzieci Aktywnych" oraz ich rodzice - opiekunowie bawili się na 

Mikołajkowym spotkaniu w sali konferencyjnej gościnnej Biblioteki Pedagogicznej w 

Elblągu. Był pokaz zdjęć i filmików prezentujący rózne działania w ramach projektu "Klub 

Dzieci Aktywnych - pomoc terapeutyczno-pedagogiczna dzieciom z rodzin zastępczych". 

Uczestnicy warsztatów i wycieczek wspominali miłe chwile i zabawne wydarzenia. 

Najzabawniejsze były filmy i zdjęcia wykonane przez same dzieci. Obejrzeliśmy 

przedstawienie "Na Straganie". W świąteczny nastrój wprawiły nas wystawione przez dzieci i 

młodzież Jasełka. Dla wszystkich był poczęstunek - słodycze, owoce, napoje. Salę przystroiły 

różnorodne przepiękne prace wykonane przez dzieci w świetlicy Klubowej. Dorośli 

debatowali w jaki sposób działania Klubu kontynuować. 

Spotkanie Mikołajowe współfinsowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i 

Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

 

Nocna wyprawa 2008 

25 października starsza grupa klubowiczów wzięła udział w nocnej wyprawie z elementami 

szkoły przetrwania. Po dwugodzinnym marszu przez las przed młodzieżą postawiono 

pierwsze wyzwanie: wszyscy musieli przeczołgać się przez 200-metrową krętą rurę, którą 

płynęła rzeka. Przy ognisku uczestnicy osuszyli ubrania oraz napili się gorącej herbaty i zjedli 

pieczony boczek. Potem wszyscy ułożyli się do drzemki pod gołym niebem. Po kolejnym 

marszu młodzież miała okazję zjechać z 20-metrowego mostu na linie, w profesjonalnej 

uprzęży. Na zakończenie wszyscy zebrali się przy wspólnym ognisku z posiłkiem. Wycieczka 

niewątpliwie dostarczyła wszystkim niezapomnianych wrażeń. 

 

Wycieczka do Kansas City 2008 

28 września 40-stka dzieci - członków "Klubu Dzieci Aktywnych" wzięła udział w 

całodniowej wycieczce do Miasteczka Westernowego Kansas City koło Grudziądza. 

Młodzież przywitał kowboj - przewodnik, który oprowadził wycieczkę po miasteczku. 

Zaczęło się od zwiedzania Zoo, w którym dzieci miały bezpośredni kontakt z niektórymi 

zwierzętami. zobaczyć można było między innymi lamy, strusie a nawet wielbłądy. 

Młodzierz spotkało wiele atrakcji takich jak jazda na koniu, wyścig na nartach indiańskich, 

rzut podkową, ujeżdżanie mechanicznego byka, skakanie na trampolinie. Odbyły się równierz 



przejazdy przez miasteczko: najpierw Ciuchcią Kansas City, później zadaszonymi bryczkami 

konnymi. W ciągu całego dnia odbyło się kilka "Western Show", na których zaprezentowano 

"przygody braci Daltonów i Lucky Lucka w Kansas City", niesamowite popisy kaskaderki 

konnej, skoki koni przez ogień, rzuty nożami i toporami do celu (drewnianej tarczy). Nie 

zabrakło równierz ciepłego posiłku w środku dnia. Na koniec dzieci otrzymały pamiątkowe 

zdjęcie grupy. 

Wycieczka była sfinansowana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

 

Nasz "Klub Dzieci Aktywnych" działa pełną parą 2008 

8 września ruszyły zajęcia indywidualne i świetlicowe dla 40-stki dzieci z klubu. W dni 

powszednie od 14:00 do 17:00 oraz w soboty od 09:00 do 13:00 pod okiem pedagogów dzieci 

rozwijają swoje umiejętności, zdobywają wiedzę, nadrabiają zaległości szkolne oraz bawią się 

aktywnie na ciekawych zajęciach w świetlicy. W niedzielę 28 września pojadą na wycieczkę 

do Miasteczka Westernowego w Grudziądzu. Czworo dzieci przeszło już diagnozy pod kątem 

FAS, dzieci te mają ustawione indywidualne programy terapeutyczne. Trwają badania 

kilkorga dzieci pod kątem zaburzeń szkolnych oraz zaburzeń zachowania. Diagnozy pomogą 

ustalić formy pomocy dzieciom. Zapraszamy Chętnych wolontariuszy do współpracy. 

Zadanie - "Klub Dzieci Aktywnych - pomoc terapeutyczno-pedagogiczna dzieciom z rodzin 

zastepczych" współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i 

Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

 

Wróciliśmy z Hańczy 2008 

20 dzieci uczestniczyła w 6-ciodniowej wycieczce na suwalszczyznę. Dzieci przebywały w 

gospodarstwie ekologicznym. Brały udział w różnych warsztatach - lepiły z gliny, piekły 

chlebki i tradycyjne suwalskie ciasto - sękacz, Uczestniczyły w wyrobie sera. Atrakcją była 

kąpiel w najgłębszym polskim jeziorze - Hańcza, wycieczka rowerowa do głazowiska 

Bahanowo, oraz wyprawa ścieżką poznawczą "Doliną Czarnej Hańczy". Po ciekawej lekcji 

geologii w Turtulu (Siedziba Suwalskiego Parku Krajobrazowego) młodzież chętnie 

wypatrywała w terenie poznane polodowcowe formy krajobrazu (Oz turtulsko-bahanowski, 

wisząca dolina, itp.). W sąsiedniej wsi Przełomka, w galerii wiejskiej dzieci słuchały 

suwalskich legend i opowieści - "jak to z lnem było". Atrakcją ostatniego wieczoru była 

wyprawa do żeremii borów na pobliskich stawiskach. Były ogniska, kiełbaski, ciasto na kiju, 

występy uczestników. Pogoda dopisała, a dzieciom nie zabrakło dobrego humoru. 

Warsztaty w Hańczy to jedno z działań w ramach "Klubu Dzieci Aktywnych" 

współfinansowanych ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 

ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

 

Klub Dzieci Aktywnych - dotacja z FIO Lipiec 2008 

Wiemy już, że otrzymamy pieniądze z Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich na realizację projektu "Klub Dzieci Aktywnych"! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tak o nas piszą: "Rodziny zastępcze świętowały" Czerwiec 2008 

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, który obchodzony był w zeszły piątek, był okazją do 

radosnego i twórczego spotkania, w ubiegły weekend, rodzin na placu zabaw w Przedszkolu 

nr 31 w Elblągu. 

Na piknik przybyło wiele rodzin zastępczych niespokrewnionych ze swoimi dziećmi. Jak 

mówią - Trzymają się razem bo doświadczyły, że zintegrowane i zaprzyjażnione ze sobą mają 

więcej siły i wzajemnego wsparcia w pełnieniu tej ważnej społecznie roli. Panowała 

prawdziwie rodzinna atmosfera,toczyły się rozmowy każdego z każdym .Widać było ,że to 

grupa szczególna, żadnej sztywności, oficjalności, ale przyjacielskie relacje. 

"Witamy w krainie kukiełek" 

Kiedy dorośli zajmowali się niemowlętami i rozmowami, pozostałe dzieci zasiadły do 

stolików, by przygotować kukiełki do tekstów Jana Brzechwy,Tadeusza Śliwiaka i Barbary 

Lewandowskiej. Ich zaangażowane i uśmiech na twarzach świadczył o jednym - że się 

świetnie bawią, nie zwracając uwagi na niedociągnięcia wykonania. 

Przeróżne materiały (papier, firanki, modelina, bibuła, wełna, drewniane łyżki, patyki) 

podsycały dziecięcą wyobraźnię. Po wykonaniu kukiełek przy wsparciu 

wolontariuszek/uczennice II LO -Sylwia,Wiktoria,Martyna/ w błyskawicznym tempie uczyły 

się swoich ról Cały plac rozbrzmierzał zabawnymi tekstami poetów i pisarzy. Dominowała 

tematyka nieudanych ożenków."Zakochana żaba"/o żabie zakochanej w ogórku 

kiszonym/,"Rozmawiała gęś z prosięciem"/o tym jak gęś nalegała, by stworzyć parę z 

prosięciem/,"Hipopotam" który chciał za żonę żabę. 

Dzieci miały okazję przeżyć sukces, w przyjaznej atmosferze nawet nie poczuły tremy. 

Czekała je jeszcze jedna przyjemność. Dzieciaki Wzięły udział w loterii, w której każdy los 

wygrywał. Wylosowane zabawki sprawiły im ogromną radość .- Ciociu, taka jestem 

szczęśliwa - wołała jedna z dziewczynek, której udało się wygrać misia. 

Nie zabrakło również poczęstunków. Stoły były zastawione owocami przede wszystkim, nie 

zabrakło napojów i słodyczy. 

Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Elblągu. 

Zaś głównym fundatorem - Fundacja Ernst&Young, która nagrodziła w konkursie "30 MAJA 

- świętujmey razem"projekt Stowarzyszenia.. W organizacji spotkania współuczestniczył 

również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Sponsorem loterii dla najmłodszych było Pogotowie Rodzinne Danuty Łanik we współpracy z 

Sabiną Szaduro,a sklep"Fantazja" Katarzyny Ludkiewicz wzbogacił materiały do kukiełek o 

firanki. 

Organizatorzy są wdzięczni Dyrekcji Przedszkola za udostępnienie pomieszczeń i terenu. 

Podkreślają, że znajdują wśród kadr elbląskich przedszkoli, szczególne zrozumienie 

problemów przyjętych dzieci i po raz kolejny dużą otwartość i zaufanie. 

 

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2008 

31 maja br. spotykamy się w "Kukiełkowej Krainie" na terenie Przedszkola nr 31 przy ul. 

Grunwaldzkiej (obok sklepów meblowych na ul. Dębowej). W godz. 10:00 - 16:00 będą 

zabawy dla dzieci (zabawa w teatr), popisy dzieci i rodzin, prezentacje przygotowanych 

teatrzyków oraz poczęstunek. Zapraszamy serdecznie rodziny zastępcze. Impreza jest 

współfinansowana ze środków Fundacji Ernst & Young. 

 

Pilne dla członków Oddziału 2008 

W najbliższą sobotę (05.04 b.r.) spotykamy się o 16:30 w budynku PCPR przy ul. 

Komeńskiego. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków naszego Oddziału. Spotkanie ma 

mieć charakter towarzyski. Przy okazji porozmawiamy o planach na najbliższy rok. Do 

zobaczenia. 



List do członków Oddziału Marzec 2008 

Moi drodzy, witam Was w pierwszym dniu WIOSNY. Pojutrze minie miesiąc od ostatniego 

spotkania - Walnego Zebrania Członków. Mówiliśmy o potrzebie przekazu informacji, 

spotykania się, otwartej pracy Zarządu. Cóż więc działo się przez ten ostatni miesiąc zimy? 

Zarząd spotykał się 4-krotnie na ok. 3-godzinnych obradach. Dwukrotnie na zebraniach byli 

obecni członkowie Komisji Rewizyjnej. Czym się zajmowaliśmy? Jest mnóstwo spraw 

związanych ze zmianą władz Oddziału. Uchwałą Zarządu zmieniono adres na: 82-300 Elbląg, 

ul. Bydgoska 22 i tel.: 503 49 49 30. Trzeba było zmienić pieczątki, wystosować pisma 

informacyjne do zainteresowanych jednostek, przygotować i wysłać zmiany do Krajowego 

Rejestru Sądowego. Nowy Zarząd przegląda dokumentację Oddziału, w szczególności 

Uchwały Zarządu z ostatnich dwóch lat, protokoły zebrań, umowy i finanse. Praca w 

Stowarzyszeniu wymaga zorientowania się we wszystkich sprawach dotyczących Oddziału. 

Aktualizujemy też listę członków. Składamy wniosek do Urzędu Pracy o przydzielenie 

stażysty, który pracowałby w Stowarzyszeniu. (Pani Ania kończy już staż.) 

Poza natłokiem tych spraw formalnych - myślimy o zdobywaniu funduszy na planowane 

(narazie w formie "burzy mózgów") działania. Pomyślcie proszę, jakich działań względem 

dzieci, rodziców zastępczych i rodzin oczekujecie. Jakie zajęcia dla dzieci - terapie, 

warsztaty, indywidualne programy - najbardziej by się przydały. Porozmawiamy o tym na 

spokaniu członków Oddziału. Może 5 kwietnia? Pozostaje pytanie - gdzie? Może ktoś ma 

propozycję miejsca spotkania dla ok 50 osób? Można pisać na adres: 

kontakt@rodzicielstwo.org.pl lub dzwonić do mnie. 

Z okazji Świąt Wielkanocnych, które już tuż, tuż, życzę Wam wszystkim oraz Waszym 

rodzinom i przyjaciołom spokoju, ciepła, radosnej atmosfery w rodzinnym gronie. 

Z pozdrowieniami 

Przewodnicząca Oddziału SZR w Elblągu 

Elżbieta Szałkiewicz 

 

Walne Zebranie 2008 

23 lutego odbyło się Walne Zebranie członków SZR Oddział w Elblągu. W spotkaniu 

uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Krajowego - Paweł Urbanowicz (Przewodniczący), 

Daniel Fąferko, który poprowadził obrady. 

 

Spotkanie choinkowe 2008 

W środę 9 stycznia członkowie naszego Oddziału wraz z rodzinami spotkali się w świetlicy 

gimnazjum nr 2 na zabawie choinkowej. Dzieci przystrojono kotylionami (podziękowania dla 

ich wykonawców). Były występy dzieci, tajemniczy worek z maskotkami, wesoła zabawa, 

tańce z balonami (i bez balonów), poczęstunek - ciastka, napoje, owoce, cukierki itp. Dzieci 

cieszyły się zabawą, balonikami, gwizdkami i słodką ucztą, a dorośli podziwiali swoje 

pociechy i mieli okazję porozmawiać w gronie rodziców zastępczych przy kawie, herbacie. 

Dużym powodzeniem cieszył się nietypowy sklepik, w którym można było wybrać ubrania 

dla dzieci zupełnie za darmo. Wielkie podziękowania dla sponsorów oraz organizatorów, bez 

których nie byłoby ani spotkania, ani zabawek, ani też ciuszków. 

Zdjęcia z imprezy można obejrzeć w naszej galerii. 

 

Spotkanie członków Oddziału Grudzień 2007 

Głównym celem spotkania było podjęcie decyzji w sprawie ewentualnego dalszego 

prowadzenia przez SZR O w Elblągu Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego. W drodze 

głosowania zdcydowano, że zostanie napisana oferta do Prezydenta Miasta Elbląga dotycząca 

prowadzenia Ośrodka przez następne 3 lata. 

 



IV konferencja Październik 2007 

- Zaproszenie 

- Program konferencji 

- Wykładowcy 

 

Kolonie w Zakopanem 2007 

Dzieci rodzin zastępczych z Elbląga i okolic wypoczywały w dniach 1-15 lipca na kolonii w 

Zakopanem. Kolonię zorganizował nasz oddział Stowarzyszenia. Było to możliwe dzięki 

wysokiej dotacji PZU. "Wygraliśmy" prawie 14 tys. zł w ramach konkursu "Wakacje z 

Fundacją PZU". 

Kolonia była też dofinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.  

  

Jak było na kolonii? Dzieci same o tym napisały: 

- Kolonijny poranek w krzywym zwierciadle 

- Kolonie w Zakopanem 

 

W galerii dostępne są zdjęcia z kolonii. 

 

Zebranie zarządu - projekty Czerwiec 2007 

Mamy dobrą wiadomość! 

Dwa nasze projekty - "Sukcesy wychowawcze rodzin zastępczych najlepszą promocją 

rodzicelstwa zastępczego" oraz "Aktywizacja rozwoju dzieci w rodzinach zastępczych 

poprzez pomoc psychologiczno - pedagogiczną" wygrały konkursy, będziemy więc mieli 

pieniądze na realizację różnego typu działań na rzecz dzieci z rodzin zastępczych. 

Dzś w sprawie realizacji tych projektów spotyka się zarząd. Będziemy na bieżąco informować 

o realizacji zadań ujętych w projektach. 

 

Spotkanie rodzin zastępczych Czerwiec 2007 

Niewątpliwie sobotnie spotkanie z dnia 2 czerwca należało do bardzo udanych. Po raz 

pierwszy mogliśmy zgromadzić sie w dużym, ale własnym gronie. Brakowało nam tych 

,którzy nie mogli tego dnia być razem z nami. Zapewniam, że myśleliśmy o Was - O Was ze 

Starego Dzierzgonia, o Was z Mrągowa, O Was z Godkowa i Piaskowca. 

Spotkanie rozpoczęło się o godz.10.00 na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 33. Dzięki 

uprzejmości i dużemu wsparciu organizacyjnemu Pani Dyrektor. Wchodzących na teren 

przywitał ogromny napis "Witamy w kukiełkowej krainie" i piękne, wesołe dekoracje. 

Pomysłem i kanwą dla spędzenia czasu były prezentacje "artystyczne" najpierw rodzin, a 

potem samych dzieci. Jako pierwsza wystąpiła rodzina Kasi i Roberta z piosenką "Małgośka". 

W ich rodzinie mogliśmy poznać nową pasję Darii ,bo odważnie śpiewała i grała na gitarze. 

Maluchy powiedziały wierszyki o kotkach i wcale nie miały tremy. Potem do występów 

stanęła liczna rodzina Ewy i Krzysia. Zaśpiewali wspólnie piosenkę "Lato ,lato", a solówkę 

na flecie zagrała Kasia. Na bis Kasia zagrała,jeszcze dwa inne utwory na flecie. Z rodziny Eli 

i Henryka wystapili najmłodsi z inscenizacją "Trzy kotki". W tańcu irlandzkim rewelacyjnie 

wystśpił Szymon. Wszyscy artyści otrzymali gromkie brawa przez co został dobrze 

przygotowany grunt pod dalsze propozycje artystycznych działań. Gdy dorośli zgromadzili 

się by ze sobą rozmawiać, zamawiać kawę i herbatę w bufeciku u Ewy, dzieci rozpoczęły 

swoje warsztaty teatralne. Powstawały kukiełki na rękawicach, na patyczkach, na 

drewnianych łyżkach... Dzieciom nie brakowało twórczej inwencji i radosnej zabawy. Z 

pomocą wolontariuszek Asi, Neli, Wiktorii i Sylwii uczyły się ról i przygotowywały do 

występów. W krótkim czasie zostały stworzone cztery inscenizacje kukiełkowe. Były to:  

"Kłopoty Łyżki" Wandy Chotomskiej  



"Zakochana żaba" Tadeusza Śliwiaka  

"Kino w łazience" Wandy Chotomskiej  

"Dlaczego mrówki chodzą boso" Tadeusza Śliwiaka  

Owacje oglądających z pewnością były dla dzieci powodem do odczuwania satysfakcji, 

docenienia, a może też zachętą i ośmieleniem do publicznych wystąpień. Następnie dzieci 

pod okiem wolontariuszy i wolontariusza Kamila nadal tworzyły kukiełki bądż bawiły się, co 

pozwoliło dorosłym mieć czas dla siebie, na wspólne rozmowy, dzielenie się 

doświadczeniami. Nie zabrakło słodyczy, napojów, gorącego posiłku. Był też "worek 

szczęścia", z którego każde dziecko mogło wyjąć dla siebie upominek.  

A to wszystko nie zdarzyłoby się gdyby nie pomysłowość i inicjatywa Danusi Łanik i 

zaangażowanie Ewy Żałabowskiej. Mogliśmy w sobotnie wydarzenia wkroczyć, korzystać z 

tego co przygotowano i na koniec w miłej atmosferze rozstać się i zatęsknić za kolejnym 

spotkaniem. Do zobaczenia, może jesienią. 

Bożena 

 

Spotkanie z Prezydentem 2007 

30 maja, w Dniu Rodzicielstwa Zastępczego, w Sali Staromiejskiej Urzędu Miejskiego 

odbyło się spotkanie z Wiceprezydentem Miasta Elbląga – Arturem Zielińskim. 

Podczas spotkania z rodzinami zastępczymi wiele mówiono o funkcjonowaniu rodzin i o 

procedurach związanych z wychowaniem dzieci trafiających do rodzin zastępczych. Padły 

również słowa podziękowań i gratulacji z ust wiceprezydenta w stronę rodzin, będących 

członkami Stowarzyszenia. Ponadto wiceprezydent wyraził swój podziw dla tak trudnej 

pracy, jaką jest wychowanie dzieci z problemami. Oznajmił, iż Samorząd jest zainteresowany 

promowaniem rodzicielstwa zastępczego. Na koniec wszystkim rodzinom zastępczym, w 

wyrazie podziękowań, wręczono pamiątkowe dyplomy i kwiaty. 

 

Walne Zebranie Marzec 2007 

Po dwóch miesiącach spotkaliśmy się ponownie. 

- Komisja Rewizyjna przedstawiła sprawozdanie z kontroli dokumentów Oddziału. 

- Pracowaliśmy nad planem pracy na bieżący rok. 

- Agata (matka zastępcza) podzieliła się z nami refleksjami i problemami dotyczącymi 

wychowywania dzieci odrzuconych. 

- Bożena Zwierzyńska zaprosiła chętnych na otwarte spotkania rodziców zastępczych w 

każdą pierwszą środę miesiąca o godzinie 11:00 w PCPR przy ul. Komeńskiego. 

 

Walne Zebranie 

27 stycznia 2007r. odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Zastępczego 

Rodzicielstwa Oddziału w Elblągu. Dyrektor Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego mgr 

Barbara Szumielska przedstawiła sprawozdanie z pracy Ośrodka w roku 2006. 

Przedyskutowano problemy i propozycje dotyczące działalności Oddziału, zgłoszone przez 

niektórych członków Stowarzyszenia. Opracowany został wspólnie ogólny plan pracy 

Oddzaiłu na rok 2007. 

Wiele osób zadeklarowało konkretną pracę społeczną na rzecz Stowarzyszenia:  

- pomoc psychologiczna dzieciom z rodzin zastępczych 

- pomoc rodzicom zastępczym w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

- pomoc dzieciom w nauce 

- organizowanie kolonii dla dzieci z rodzin zastępczych 

- organizowanie spotkań dla rodzin zastępczych. 

 

 


