SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
STOWARZYSZENIA „CENTRUŚ”
I połowa roku 2017 .

I. Dane rejestracyjne:
Stowarzyszenie „CENTRUŚ” z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Dzieci Polskich 20, 04736 Warszawa (jest to również adres do korespondencji);
Adres elektroniczny: stowarzyszenie-centrus@wp.pl
Stowarzyszenie zostało wpisane w dniu 22.07.2010 r. do Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem- 0000361392
REGON : 14249064600000
NIP: 9522095748
Stowarzyszenie stara się o uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).
Członkowie zarządu :
Wójtowicz Monika Barbara - Prezes Stowarzyszenia
Chęcińska Magdalena Janina - Wiceprezes Stowarzyszenia
Nowożycka Elżbieta Maria - Wiceprezes Stowarzyszenia
Szpigielska Joanna Jadwiga - Sekretarz
Owerczuk Bożena – Członek Zarządu
Kosyl Sławomir- Członek Zarządu
Różańska Krystyna Małgorzata - Członek Zarządu

II. Cele statutowe stowarzyszenia:
1. Cele:
a) działanie na rzecz edukacji i wychowania pacjentów Instytutu „Pomnik - Centrum
Zdrowia Dziecka”;
b) wspieranie działalności Zespołu Szkół Specjalnych nr 78 w Instytucie „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”;
c) wspieranie działalności placówek szkolnictwa przyszpitalnego.
2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych i wychowawczych w tym także sprzętu
audiowizualnego, komputerowego.
b) Pozyskiwanie opracowań i materiałów edukacyjnych,
c) Pozyskiwanie sprzętu ułatwiającego prowadzenia placówek szkolnictwa
przyszpitalnego np. komputery, faksy oraz pomoc w jego utrzymaniu,
d) Wspieranie pacjentów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej w
zakresie zakupu lub częściowego zakupu pomocy szkolnych w tym podręczników,
książek, komputerów.
e) Propagowanie wiedzy na temat szkolnictwa przyszpitalnego, ze szczególnym
uwzględnieniem pracy z dzieckiem zdolnym oraz z dzieckiem przewlekle chorym w
placówkach szkolnictwa otwartego,
f) Pomoc w doskonaleniu zawodowym i poszerzaniu wiedzy nauczycieli
i wychowawców zajęć pozalekcyjnych,
g) Nawiązywanie kontaktów z innymi instytucjami w kraju i zagranicą w celu
doskonalenia pracy zawodowej pracowników szkolnictwa przyszpitalnego,
h) Propagowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów i pracowników szkół
działających w zakładach opieki zdrowotnej,
i) Prowadzenie działań integrujących środowiska ludzi zdrowych ze środowiskiem ludzi
niepełnosprawnych i przewlekle chorych,
j) Prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej oraz rekreacyjno-turystycznej dla
środowisk uczniów, ich rodzin i pracowników szkolnictwa przyszpitalnego,
k) Organizację wyjazdów szkoleniowych i integracyjnych dla pracowników szkolnictwa
przyszpitalnego,
l) Promowanie wiedzy na temat preorientacji zawodowej w środowiskach dzieci
przewlekle chorych i niepełnosprawnych.
III. W roku 2016 Stowarzyszenie „CENTRUŚ” prowadziło swa działalność statutową ,
zgodnie z celami statutowymi, poprzez realizację następujących działań :
1. Organizację cyklu warsztatów artystycznych dla pacjentów Instytutu Pomnik Centrum
Zdrowia Dziecka w Warszawie, dzięki którym dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania
i talenty. Były to :

– warsztaty plastyczne „ Zakładka na Dzień Babci i Dziadka” . Dzieci wykonały upominki
dla najbliższych różnorodnymi metodami plastycznymi jak np. decopage, scrapbooking itp..
W warsztatach wzięło udział 20 uczestników – styczeń 2017 .
- warsztaty z Pianą Mydlaną - „ Walentynkowe serduszka” . Uczestnicy własnoręcznie
przygotowali mydełka z naturalnych składników. W warsztatach wzięło udział 23 pacjentów luty 2017.
- warsztaty wielkanocne - dekorowanie ozdób świątecznych np. ozdabianie wyciętych
z filcu jajeczek- marzec/kwiecień 2017.
- zajęcia w ramach „Ferii w szpitalu” – organizacja cyklu zajęć dla pacjentów, którzy ferie
zimowe spędzili w szpitalu- luty 2017 :






„Warsztaty twórczego myślenia z elementami dramy”- prowadzone przez
aktorkę Kamilę Calińską dotyczyły tematu marzeń i ich realizacji w życiu
człowieka.
„ Planszówek czas!” - gry planszowe, rodzinne prowadzone przez Zgrany
Wawer. Dzieci poznały najnowsze gry planszowe, zasady tych gier.
warsztaty z papierowej wikliny- prowadzone przez Ecodeco. Dzieci wykonały
z papierowych tutek pojemniczki na przybory szkolne
warsztaty florystyczne przeprowadzone przez panią Maję Majewską-Sadowską
z pracowni „Blumen &Kunst. Uczestnicy przygotowali kompozycje florystyczne
z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet.

Łącznie w akcji „Ferie w szpitalu” wzięło udział 36 pacjentów IPCZD.

2.Organizacja wycieczek dla pacjentów IPCZD z „Funduszu Wycieczkowego” :
- do Filharmonii Narodowej - „Bal u Pana Starussa” ( styczeń 2017), „ Z oper i baletów”
( luty 2017), „Młodzieńcze lata Fryderyka” ( marzec 2017 ) ” Tańczące słowa - opowieści z
Indii”( kwiecień 2017 ). Łącznie uczestniczyło w nich 73 osoby,
- do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie czerwiec. Wzięło udział 25 osób – czerwiec
2017,
- do Łazienek Królewskich połączona z lekcją muzealną. Uczestniczyły 24 osoby – czerwiec
2017.

3.Wspieranie pacjentów Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka poprzez :
- organizację przyjęć urodzinowych dla pacjentów w szczególnie trudnej sytuacji zdrowotnej
i finansowej . W okresie od stycznia do czerwca 2017 r. odbyło się sześć przyjęć : urodziny

Nataszy – styczeń 2017, urodziny Julki – marzec 2017, urodziny Janka – maj 2017, urodziny
Kasi – maj 2017, Urodziny Pauliny – maj 2017, urodziny Mateusza – czerwiec 2017,
- współorganizację Pikniku z okazji Dnia Dziecka – czerwiec 2017,
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Terapii Zajęciowej i wyposażenia do Sali
Doświadczania Świata; przekazanie na rzecz pacjentów Kliniki Rehabilitacji Pediatrycznej
materiałów higienicznych takich jak pieluszek i chusteczek nawilżanych – styczeń/czerwiec
2017.
4.Wspieranie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 78 w IPCZD poprzez :
- zakup tonerów i tuszy do drukarek w sekretariacie szkoły i świetlicach w poszczególnych
klinikach.- maj 2017,
- przekazanie do biblioteki szkolnej oraz świetlic książek, kolorowanek, pomocy
plastycznych dzięki współpracy z firmą Loyalty Sp. z o.o. Modernizacja wózków
bibliotecznych przez wolontariuszy firmy Loyalty Sp. z o.o. –czerwiec 2017,
- organizację spotkania z okazji Dnia Ziemi z Miłką Raulin, podróżniczką, zdobywczynią
Korony Ziemi – kwiecień 2017,
- współorganizację przedstawienia kończącego szkolny projekt edukacyjny „ Książka jest
niczym ogród” tj. zakup peruk dla aktorów - czerwiec 2017,
- zakup wyposażenia świetlic tj. szafki na materiały do zajęć w Klinice Rehabilitacji, wózki
dla lalek, materiały plastyczne, gry planszowe – styczeń/czerwiec 2017,
- nawiązanie współpracy z „Oddział Bajka- Wędrująca Biblioteka Szpitalna” – pozyskanie
Bajkowozu, jako pomocy do prowadzenia zajęć z przedszkolakami i dziećmi z młodszych
klas szkolnych- styczeń/czerwiec 2017,
- nawiązanie współpracy z firmą Leroy Merlin Sp. z o.o. odnośnie rewitalizacji edukacyjnej
ścieżki przyrodniczej dla pacjentów na terenie IPCZD – czerwiec 2017,
- przekazanie do świetlic książki charytatywnej „Gwiezdne marzenia” , nad której
powstaniem Stowarzyszenie objęło patronat- czerwiec 2017.

5.Współpraca z innymi organizacjami, grupami nieformalnymi, szkołami poprzez:
- kontynuację współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych Nr 105 im. K. Kirejczyka
w Warszawie - pomoc w dekoracjach świątecznych,
- współpracę z grupą „SOS- Rodzice z Wawra, Rodzicom z CZD”,
- współpracę z wolontariuszami z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie tj.
przekazanie książek i materiałów plastycznych.

