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Bydgoszcz, 26.03.2020r. 

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności  

Stowarzyszenia Tak dla Pomocy  

za rok 2019 

 
1. Dane organizacji. 

 

STOWARZYSZENIE „TAK dla  POMOCY” 

ul. Stolarska 2, 85-851 Bydgoszczy 

tel. 052 361 18 44 fax. 052 361 24 99 

e mail: takdlapomocy@wp.pl 

Regon: 341261328 NIP 9532635726 KRS 0000414024 

nr konta: 55109010720000000118768646 

 
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej. 

 

Misja Stowarzyszenia. 

STOWARZYSZENIE „TAK dla  POMOCY” zostało  powołane  do podejmowania 

działań zmierzających do: 

- marginalizacji i eliminowania zjawisk wykluczenia społecznego u dzieci, młodzieży i 

osób dorosłych; 

- zmiany negatywnych postaw, uprzedzeń i stereotypów społecznych wobec osób ubogich, 

chorych, niepełnosprawnych, niezaradnych życiowo oraz 

-popularyzowaniu wzorów godnego życia osób z obszaru szeroko pojmowanego 

wykluczenia społecznego; 

- zapobieganie i zwalczanie patologii występujących w środowiskach rodzin z małoletnimi 

dziećmi, nieletnich, osób samotnych i starszych, takich jak: niezaradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, przemoc, przestępczość i inne, 

-promowania  alternatywnych metod rozwiązywania problemów i sporów międzyludzkich 

poprzez działania mediacyjne. 

 

Dla kogo jesteśmy ? 

Adresatem naszych działań są wszyscy odbiorcy inicjatyw w zakresie profilaktyki 

zagrożeń patologią społeczną (dzieci, młodzieży i ich rodzin, osoby niepełnosprawne 

intelektualnie w każdym wieku, ich rodziny i opiekunowie) oraz osoby, które udzielają im 

wsparcia w płaszczyznach niematerialnych i materialnych. 

 

 

Stowarzyszenie  

„TAK dla POMOCY” 

tel. 052 361 18 44 

fax. 052 361 24 99 

Działamy na rzecz  

Wychowanków BZPOW  

mailto:takdlapomocy@wp.pl
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Cel nadrzędny. 

Naszym celem nadrzędnym jest prowadzenie działalności zapobiegającej marginalizacji  

i wykluczeniu społecznemu w przestrzeni życiowej umożliwiającej godne życie dzieciom, 

młodzieży i osobom dorosłym. 

 
Zgodnie ze statutem Stowarzyszenie działa głównie w obszarach ochrony zdrowia  

i pomocy społecznej, resocjalizacji terapii i rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

bezpieczeństwa, edukacji, zapobiegania patologiom społecznym, kultury i rozrywki,  

a ponadto sportu i ekologii; kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez m.in. 

informowanie społeczeństwa o charakterze ww. zjawisk i możliwości zapobiegania im; 

rozwijanie współpracy z władzami i organami administracji rządowej i samorządowej oraz 

innymi stowarzyszeniami i fundacjami i inicjatywami społecznymi w zakresie 

zapobiegania patologiom społecznym,; odejmowanie przedsięwzięć mających na celu 

kształtowanie odpowiednich zachowań wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, aby niestały 

się ofiarą przestępstwa; udzielanie pomocy i wsparcia osobom w rodzinie, których 

występują zjawiska patologiczne i bieda; upowszechnianie i ochrona praw dziecka 

szczególnie krzywdzonego; współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za 

bezpieczeństwo i wychowanie dzieci i młodzieży (sądy, policja, pomoc społeczna, służba 

zdrowa i inne); inspirowanie i wspieranie placówek i tych form działalności, które tożsame 

są z celami. 

 

Działalność społeczna. 
W 2019 roku wsparcie finansowe realizowanych celów Stowarzyszenia objęło następujące 

działania : 

 

Styczeń 2019 

 

 sfinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci z Placówek przy ul. Stolarskiej 2 

– 8856,33zł 

 sfinansowanie wynajęcia toru basenu dla dzieci z MU przy ul. Grunwaldzkiej 2- 

225,00 zł  

 sfinansowanie nauki tańca wychowanki z MU ul. Grunwaldzkiej 2 - 59 zł 

 sfinansowanie obozu zimowego dla wychowanka MU, ul. Plac Chełmiński 7/9 – 

300,00 zł  

 darowizna Kancelarii Doradztwa Podatkowego – 57 zł 

 darowizna na potrzeby dzieci z MU przy ul. Plac Chełmiński – 50 zł 

 darowizna Krystyna R. – 100,00 zł 

 darowizna Paula W. – 200,00 zł 

 darowizna CREMEDIA – 3861,00 zł 

 darowizna Agnieszka C. – 50,00 zł 

 darowizna Beata S. – 50,00 zł 

 darowizna Dominika Ż. – 200,00 zł 

 

 

- 
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Luty 2019 

 

 sfinansowanie nauki tańca wychowanki z MU ul. Grunwaldzkiej 2 - 59 zł 

 darowizna z Kancelarii Doradztwa Podatkowego PROFIT – 51 zł 

 darowizna na potrzeby dzieci z MU przy ul. Plac Chełmiński – 50 zł 

 darowizna Pani Krystyna R.-100zł 

 darowizna Jacek A. – na potrzeby dzieci z MU ul. Grunwaldzka 49/2 

 

 

Marzec 2019 

 

 sfinansowanie wynajęcia toru basenu dla dzieci z Mieszkania Usamodzielnienia 

przy ul. Grunwaldzkiej 2- 225,00 zł  

 sfinansowanie nauki tańca wychowanki z MU ul. Grunwaldzkiej 2 - 59 zł 

 darowizna MWiK na potrzeby dzieci z MU ul. Plac Chełmiński 7/3 – 2000,00 zł  

 darowizna Pani Krystyna R.-100zł, 

 darowizna na potrzeby dzieci MU przy ul. Plac Chełmiński – 50 zł 

  

Kwiecień 2019 

 

 sfinansowanie festyny „Powitanie Wiosny” dla dzieci z BZPOW oraz grup 

wsparcia dziennego – 2163,90zł 

 sfinansowanie wynajęcia toru basenu dla dzieci z Mieszkania Usamodzielnienia 

przy ul. Grunwaldzkiej 2- 135,00 zł  

 sfinansowanie nauki tańca wychowanki z MU ul. Grunwaldzkiej 2 - 59 zł 

 darowizna Pani Krystyna R.-100zł, 

 darowizna z Kancelarii Doradztwa Podatkowego PROFIT – 57 zł 

 darowizna NATO SPOUSES CLUB – na potrzeby dzieci z placówki przy ul. 

Stolarskiej 2 – 2000,00zł 

 darowizna na potrzeby dzieci z MU przy ul. Plac Chełmiński – 50 zł, 

 darowizna Jacek A. – na potrzeby dzieci z MU przy ul. Grunwaldzkiej  – 200,00 zł 

 darowizna BBF Kujawy – na potrzeby dzieci z MU przy ul. Grunwaldzkiej 49 – 

3000,00 zł 

 

Maj 2019 

 

 zakup artykułów papierniczych do zajęć terapeutycznych w placówce 

specjalistycznej w placówce przy ul. Stolarskiej 2- 136,46 

 sfinansowanie wynajęcia toru basenu dla dzieci z Mieszkania Usamodzielnienia 

przy ul. Grunwaldzkiej 2- 90,00 zł  

 sfinansowanie nauki tańca wychowanki z MU ul. Grunwaldzkiej 2 - 59 zł 

 darowizna Pani Małgorzata D. – 420,00 zł 

 darowizna Pani Krystyna R.-100zł, 

 darowizna Kancelarii Doradztwa Podatkowego PROFIT – 53 zł, 

 darowizna dla MU przy ul. Plac Chełmiński – 50 zł, 
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Czerwiec 2019 

 sfinansowanie wypoczynku w Jastrzębiej Górze dzieci z placówek przy ul. 

Stolarskiej 2 – 8425,35zł 

 sfinansowanie wynajęcia toru basenu dla dzieci z Mieszkania Usamodzielnienia 

przy ul. Grunwaldzkiej 2- 90,00 zł  

 sfinansowanie nauki tańca wychowanki z MU ul. Grunwaldzkiej 2 - 59 zł 

 organizacja Festynu z okazji „Dnia Dziecka” – 1104,20 zł 

 darowizna Pana Rafała C. z przeznaczeniem na organizację Dnia Dziecka – 810,63 

zł 

 sfinansowanie obozu dla wychowanka MU Plac Chełmiński 7 – 2200,00zł 

 darowizna anonimowa na organizację festynu z okazji Dnia  Dziecka  - 500,00 zł 

 darowizna Kancelarii Doradztwa Podatkowego PROFIT – 52 zł 

 wpłata dla MU przy ul. Plac Chełmiński – 50 zł 

 darowizna Pani Krystyna R.-100zł 

 darowizna Pani Małgorzata D. – 20,00 zł 

 darowizna Pani Magdalena M. – 300 

 darowizna Soft Blue  S.A. – 2500,00 zł 

 darowizna Pan Eugeniusz N. – 420,00 zł 

 darowizna BBF Kujawy z przeznaczeniem dla dzieci z MU przy ul. Grunwaldzka 

49/2 -4200,00zł 

 darowizna z Wielkiego Meczu Charytatywnego z przeznaczeniem na wakacje 

letnie dla dzieci z BZPOW: 

Wyższa Szkoła Bankowa  - 1000,00 zł 

Wojskowe Zakłady Lotnicze – 3000,00zł 

KPEC – 2500,00 zł 

Bydgoski Park Przemysłowy  - 2000,00zł 

MWiK – 3000,00zł 

Zbiórka do puszki podczas meczu – 1677,60 

 

Lipiec 2019 

 sfinansowanie wypoczynku letniego dzieci z placówek przy ul. Stolarskiej 2 – 

6393,60  zł w tym atrakcje : 

 

- Muzeum Figur Woskowych – 120,00zł 

- Ocean Park – plac zabaw – 209,00 

- Park linowy – 200,00zł 

- Aqua Park  – 500,00zł 

- Oceanarium – 183,00zł 

 

 sfinansowanie wypoczynku letniego dzieci z placówki przy ul. Plac Chełmiński 7 w 

– 1000,00zł w tym atrakcje: 

-warsztaty w Manufakturze słodyczy, Karmelowa Kraina – 360,00zł  

- park trampolin – 250,00zł 

- wyjście na lody – 83,70zł 

- strzelnica laserowa – 260,00zł 

- wyjście na basen – 40,000zł 

 

 darowizna Marek A. – 200,00zł  



 
Bydgoski Zespół Placówek 

Opiekuńczo  - Wychowawczych 
85-851 Bydgoszcz ul. Stolarska 2 

 52 361 18 44     052 361 24 99 

bzpow.sto2@wp.pl 
www.bzpow.bydg.pl 

 

5 

 

 darowizna Kancelarii Doradztwa Podatkowego PROFIT – 55 zł 

 darowizna Małgorzata D. – 62,00 zł 

 darowizna Euro Podatki – 210,00zł 

 darowizna anonimowo  - 785,00zł 

 darowizna dla MU przy ul. Plac Chełmiński – 50 zł 

 darowizna Pani Krystyna R.-100zł 

 

Sierpień 2019 

 

 sfinansowanie wyjazdu do Torunia dzieci z MU przy ul. Grunwaldzkiej 2, w tym 

atrakcje: 

- Centrum Rekreacyjno- Sportowe  - 160,00zł 

- wyjście na lody – 40,00zł 

- zwiedzanie Centrum Nowoczesności -  90,00zł 

- wyjście do MC Donald podczas wycieczki – 136,20 zł 

- Family Park – 74,80 zł 

 

 sfinansowanie wypoczynku letniego dzieci z Placówki przy ul. Grunwaldzkiej 2 – 

10 300,00zł w tym atrakcje : 

-taras widokowy we Władysławowie – 66,00zł 

- wyjścia na lody podczas wakacji – 381,44 zł 

- bilety wstępu do „Domku do góry nogami” – 99,00 zł 

- park linowy – 289,00zł 

- wejście do Lunaparku – 230,00zł 

- bilety wstępu na Latarnię Morską – 72,00zł 

- labirynt w polu kukurydzy – 377,00zł 

- zwiedzanie Muzeum Figur Woskowych – 135,00zł 

 

 sfinansowanie wyjazdu wychowanków z placówki przy ul. Stolarskiej 2 na wakacje 

do Jastrzębiej Góry – 10 973,59 w tym atrakcje: 

- zwiedzanie Muzeum Morskiego  - 66,00zł 

- warsztaty wypieku chleba – 450,00zł 

- rejs statkiem – 180,00zł 

- zwiedzanie Muzeum Figur Woskowych – 120,00zł 

- Ocean Park  - 209,00zł 

- Park Linowy – 200,00zł 

- Aqua Park Reda – 500,00zł 

- Oceanarium w Gdyni – 183,00zł 

- Wycieczka do Fokarium i Muzeum  - 72,00 

- zakup lodów i innych smakołyków podczas wakacji  - 603,00zł 

 

 sfinansowanie wyjazdu do Torunia dzieci z placówki przy ul. Traugutta 5 – 

1000,00zł 

 sfinansowanie zająć świetlicowych w czasie wakacji letnich dla dzieci z grup 

wsparcia dziennego w Hostelu – 1996,50zł  

 sfinansowanie wyjścia do Parku rozrywki w Myślęcinku dla dzieci z placówki przy 

ul. Stolarskiej 2 – 210,00 

 sfinansowanie wyjścia do ZOO w Myślęcinku dla dzieci z placówki przy ul. 

Stolarskiej 2 – 78,00 zł 
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 wyjście dzieci z placówki przy ul. Stolarskiej 2  do kina i MC Donalda – 245,09zł  

 sfinansowanie wycieczki do Jura Parku w Solcu Kujawskim (wejście, bilety PKP) 

dla dzieci z placówki przy ul. Stolarskiej 2 – 575,76  zł 

 sfinansowanie wycieczki  do Poznania na Termy Maltańskie dla dzieci z placówki 

przy ul. Stolarskiej 2 – 464,94 zł 

 sfinansowanie wyjścia dzieci z placówki przy ul. Stolarskiej 2 do Papugarni - 

107,00zł 

 sfinansowanie wyjazdu dzieci z placówki przy ul. Stolarskiej 2 do Parku Wodnego 

w Solcu Kujawskim – 109,54 zł 

 sfinansowanie wakacji wychowanków z Mieszkania Usamodzielnienia przy ul. 

Plac Chełmiński 7 do Władysławowa -  9948,21 zł w tym atrakcje : 

- park linowy – 126,00zł 

- Kino 8D – 110,01 zł 

- Luna Park – 460,00zł 

- rejs statkiem  - 330,00zł 

- Motylarnia  - 130,00zł 

- wystawa pająków – 35,00zł 

- Muzeum Figur Woskowych  - 200,01zł 

- Multikino – 149,90zł 

- wspinaczka – trampoliny – 121,05zł 

- Symulator VR – 170,00 zł 

 

 sfinansowanie wycieczki do ZOO w Poznaniu dzieci z MU ul. Plac Chełmiński- 

162,00 zł 

 sfinansowanie wycieczki  dzieci z MU ul. Plac Chełmiński 7/9 – Termy Maltańskie 

– 370,00zł 

 sfinansowanie wycieczki  dzieci z MU ul. Plac Chełmiński 7/9 do Nakła nad 

Notecią – Ranczo Amadeusz – 348,00zł 

 darowizna Pani Krystyna R.-100zł 

 darowizna Kancelarii Doradztwa Podatkowego PROFIT – 59 zł 

 darowizna dla MU przy ul. Plac Chełmiński – 50 zł 

 

 

  

Wrzesień 2019 

 sfinansowanie festynu z okazji „Pożegnania lata” dla dzieci z BZPOW – 1901,60 zł 

 sfinansowanie alpakoterapii dla dzieci z placówki przy ul. Stolarskiej 2 – 492,00zł 

 darowizna Fundacji PKO BP na korepetycje dla dzieci z BZPOW – 51 000,00zł 

 darowizna Pani Małgorzaty D.  – 98,00zł 

 darowizna Agnieszka N – 150,00zł 

 darowizna Pani Krystyna R.-100,00zł 

 darowizna Kancelarii Doradztwa Podatkowego PROFIT – 56 zł 

 wpłata dla MU przy ul. Plac Chełmiński – 50 zł 

 

 

Październik 2019 

 

 sfinansowanie alpakoterapii – 492,00zł 

 darowizna Pani Krystyna R. -100zł 
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 darowizna kancelarii Doradztwa Podatkowego PROFIT – 56 zł 

 wpłata dla MU przy ul. Plac Chełmiński – 50 zł 

 

 

Listopad 2019 

 

 zakup materiałów do zajęć terapeutycznych dla dzieci z placówki przy ul. 

Stolarskiej 2 – 478,22 zł 

 sfinansowanie korepetycji dla dzieci z BZPOW – 1840,00zł 

 sfinansowanie alpakoterapii – 246,00zł 

 zakup materiałów do zajęć terapeutycznych dla dzieci z MU ul. Grunwaldzka 49 – 

201,73 zł 

 darowizna na potrzeby dzieci placówek przy ul. Stolarskiej 2  Green Haus – 

1722,00zł 

 darowizna Pani Krystyna R. -100zł 

 darowizna  od Pana Przemysława D.- 112,00zł 

 darowizna NATO SPOUSES Club – 2310,00zł 

 darowizna od Pana Tomasza M. – 10,00zł 

 darowizna kancelarii Doradztwa Podatkowego PROFIT – 58,00 zł 

 wpłata dla MU przy ul. Plac Chełmiński – 50,00 zł 

 darowizna Pani Krystyna R.-100,00zł 

 

 

Grudzień 2019 

 

 sfinansowanie korepetycji dla dzieci z BZPOW – 6930,00zł 

 zakup ozdób świątecznych do placówki przy ul. Stolarskiej 2 – 424,96zł 

 darowizna od BBF Kujawa dla MU ul. Grunwaldzka 49 – 3000,00zł  

 darowizna Eximo Project – 1000,00 zł 

 darowizna Aleksandra D.- 1500,00 zł 

 darowizna Międzyzakładowe ZPGE – 2000,00zł 

 darowizna z licytacji Elite Bydgoszcz 4648,00 zł  

 darowizna kancelarii Doradztwa Podatkowego PROFIT – 53,00 zł 

 wpłata dla MU przy ul. Plac Chełmiński – 50,00 zł 

 darowizna Pani Krystyna R.-100,00zł 

 darowizna Marek A. – 70,00zł 

 

 

Kontynuacja działań. 

 

 po raz kolejny partnerowaliśmy organizacji Wielkiego Bydgoskiego Meczu 

Charytatywnego politycy kontra dziennikarze. Podobnie jak w ubiegłym roku, 

celem imprezy było zebranie środków, dzięki którym dzieci mogą pojechać na 

wymarzone, letnie wakacje; 

 Stowarzyszenie w roku 2019 przeprowadziło 3 zbiórki publiczne: 

1. V Wielki Mecz Charytatywny - nr zbiórki publicznej 2019/2357/OR, data 

31.05.2019r.  – zebrano 1677,60zł 

2.  RAP Christmas Party 2019 - nr zbiórki 2019/5167/OR zebrano 1525,76,00 zł 



 
Bydgoski Zespół Placówek 

Opiekuńczo  - Wychowawczych 
85-851 Bydgoszcz ul. Stolarska 2 

 52 361 18 44     052 361 24 99 

bzpow.sto2@wp.pl 
www.bzpow.bydg.pl 

 

8 

 

3. Kiermasz Świąteczny - nr zbiórki 2019/5771/OR – data 14.12.2019r. – zebrano 

4846,36 zł  

 STOWARZYSZENIE „TAK dla POMOCY” wzięło ponownie w 2018r. poprzez 

platformę Witkac, udział w otwartym konkursie ofert na realizowanie zadań 

publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii w 2018 roku przez organizacje i podmioty 

prowadzące działalność pożytku publicznego - realizacja zadań dot. 

zorganizowanych form pomocy dla członków rodzin dotkniętych przemocą, w 

formie powierzenia realizacji zadania publicznego przez Prezydenta Miasta 

Bydgoszczy przekazanego Bydgoskiemu Ośrodkowi Rehabilitacji, Terapii 

Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” . 

Opis grup adresatów zadania publicznego:  

-sprawcy przemocy skazani wyrokiem sądu z zawieszeniem wykonania kary  

i zobowiązaniem do udziału w programie i/lub zmotywowani w ramach pracy Grup 

Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego (2 grupy po ok. 8-12 osób) 

-rodzice dzieci, które zostały umieszczone w pieczy zastępczej 

(rodzinnej/instytucjonalnej) lub innych formach wychowawczo-terapeutycznych. 

Cele ogólne programu: 

Podstawowym celem działań programowych jest powstrzymanie sprawców  

i zakończenie stosowania przemocy w rodzinie. Należy jednak zaznaczyć, ze 

realizując powyższy cel nie można pominąć zasady ochrony bezpieczeństwa, 

autonomii i dobra osób krzywdzonych przez osobę stosującą przemoc – w żadnym 

przypadku program nie przewiduje i nie akceptuje sytuacji i zachowań, które 

mogłyby akceptować współodpowiedzialność osoby krzywdzonej za przemoc 

wobec niej stosowaną.  

Cel podstawowy ukierunkowany jest na rozpoznanie i zmianę zachowań i postaw 

osób stosujących przemoc w rodzinie. Uczestnicy w trakcie kolejnych sesji uczą się 

rozpoznawać stereotypy kulturowe promujące męską dominację i kontrolę jak też 

uczą się kontrolować swoje zachowania, prowadzące do przemocy w celu ich 

wyeliminowania i zastąpienia alternatywnymi zachowaniami. 

W ubiegłym roku zaplanowano zajęcia dla 2 grup po 10 -12 uczestników. Do 

uczestnictwa w programie, w dwóch edycjach łącznie zgłosiło 36 osób (kobiety i 

mężczyźni). Zapotrzebowanie i zainteresowanie udziałem  w zajęciach zgłosiło 40 

osób. Udzielono informacji dot. programu ok. 70 osobom . Przygotowano materiał 

informacyjny - ulotkę dotyczącą programu, którą rozesłano i udostępniono 

Rejonowym Ośrodkom Pomocy Społecznej, kuratorom zawodowym, Zespołowi 

Interdyscyplinarnemu i innym jednostkom. 

  W 2020r. ponownie złożyliśmy ofertę na realizację tego zadania. Czekamy na 

 rozstrzygnięcie konkursu. 

 

   

 

STOWARZYSZENIE „TAK dla  POMOCY”  od  2016r.  na Platformie Witkac.pl 

!!!!! 

Witkac.pl to unikalne narzędzie, znacznie ułatwiające współpracę urzędów  

z organizacjami pozarządowymi. Jest to kompleksowy system informatyczny 



 
Bydgoski Zespół Placówek 

Opiekuńczo  - Wychowawczych 
85-851 Bydgoszcz ul. Stolarska 2 

 52 361 18 44     052 361 24 99 

bzpow.sto2@wp.pl 
www.bzpow.bydg.pl 
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usprawniający m.in. ogłaszanie konkursów ofert, nabór i ocenę wniosków dotacyjnych, 

tworzenie umów oraz składanie i weryfikację sprawozdań.  

Witkac.pl generuje wiele korzyści wcześniej nieosiągalnych dla współpracujących stron,  

w tym oszczędność czasu i pieniędzy, zmniejszenie ilości popełnianych błędów oraz 

łatwiejszą komunikację między kontrahentami. Dzięki niemu przedstawiciele samorządów 

i organizacji pozarządowych mogą skierować więcej energii na realizację zadań dla 

społeczności lokalnych, poświęcając niezbędne minimum czasu na formalności.  

System Witkac.pl skierowany jest do: 
Samorządów i innych organów przeprowadzających konkursy dotacyjne, w tym 

gmin, powiatów i województw, ogłaszających konkursy dotacyjne 

Organizacji pozarządowych i podmiotów prywatnych przeprowadzających konkursy 

dotacyjne dla innych organizacji 

Organizacji pozarządowych startujących w konkursach dotacyjnych 

 


