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Bydgoszcz, 15.06.2021r. 

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności  

Stowarzyszenia Tak dla Pomocy  

za rok 2020 

 
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:bzpow.sto2@wp.pl
http://www.bzpow.bydg.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 2020 roku wsparcie finansowe realizowanych celów Stowarzyszenia objęło następujące 

działania : 

 

Styczeń 2020 

 

 sfinansowanie wypoczynku zimowego w Krakowie dzieci z Placówek przy ul. 

Stolarskiej 2. Zwiedzanie Wieliczki, Muzeum Historycznego, Muzeum Lotnictwa, 

Bazyliki Mariackiej, Wieliczki, wstęp do parku wodnego) – 6289,20 

 sfinansowanie zakupu materiałów niezbędnych do socjoterapii dzieci w placówce 

przy ul. Stolarskiej 2 w Bydgoszczy – 301,83 

 darowizna od Pani A.M. na cele kulturalne – 1000,00 

 darowizna od Pana J.A. na potrzeby placówki przy ul. Grunwaldzkiej 49/2 – 200,00 

 darowizna od Pana M.K. na potrzeby dzieci z placówki przy ul. Traugutta 5 – 

300,00 

 darowizna z Kancelarii Doradztwa Podatkowego – 55,00 

 darowizna Krystyna R. – 200,00 zł 

 

Luty 2020 

 

 sfinansowanie wyjścia na łyżwy i do McDonalda dzieci z placówki przy ul. 

Grunwaldzkiej 49/2 – 60,10 

 sfinansowanie wyjścia na do kina dzieci z placówki przy ul. Grunwaldzkiej 49/2 – 

70,00 

 darowizna od Pana P.P. na potrzeby dzieci z placówki przy ul. Traugutta 5 – 300,00 

mailto:bzpow.sto2@wp.pl
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 darowizna od P. G.iG. z przeznaczeniem na wakacje letnie dzieci z placówek przy 

ul. Stolarskiej 2 w Bydgoszczy – 8325,00 

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

 darowizna Krystyna R. – 100,00 zł 

 darowizna od Pana J.A. na potrzeby placówki przy ul. Grunwaldzkiej 49/2 - 200 

 

 

Marzec 2020 

 

 sfinansowanie zakupu ozdób wielkanocnych w placówkach przy ul. Stolarskiej 2 – 

525,57 

  

 darowizna W.J. – 638,00 

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

 darowizna od Pana J.A. na potrzeby placówki przy ul. Grunwaldzkiej 49/2 - 200 

 darowizna od Pana M.K. na potrzeby dzieci z placówki przy ul. Traugutta 5 - 130 

 darowizna od Pana P.P. na potrzeby dzieci z placówki przy ul. Traugutta 5 – 150,00 

 

Kwiecień 2020 

 

 darowizna z Fundacji „Czas na Bydgoszcz” z przeznaczeniem na socjoterapię 

dzieci z placówek przy ul. Stolarskiej 2 w Bydgoszczy -  4000,00 

 darowizna z MWiK z przeznaczeniem na zakup tabletów niezbędnych do nauki 

zdalnej dla dzieci z placówek przy ul. Stolarskiej 2 – 2500,00 

 darowizna Krystyna R. – 200,00 zł 

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

 darowizna od Pani K.G z przeznaczeniem na doposażenie placówki przy ul. Plac 

Chełmiński 7/9 – 500,00 

 darowizna od Pana J.A. na potrzeby placówki przy ul. Grunwaldzkiej 49/2 – 200,00 

 darowizna od BBF Kujawy na potrzeby placówki przy ul. Grunwaldzkiej 49/2 – 

3000,00 

 darowizna od Pana P.P. na potrzeby dzieci z placówki przy ul. Traugutta 5 – 150,00 

 

Maj 2020 

 

 darowizna od Pani M.S.  z przeznaczeniem na zajęcia socjoterapii dzieci  

z placówek przy ul. Stolarskiej 2 – 300,00 

 darowizna Krystyna R. – 100,00  

 darowizna od Pana J.A. na potrzeby placówki przy ul. Grunwaldzkiej 49/2 – 200,00 

 darowizna od BBF Kujawy na potrzeby placówki przy ul. Grunwaldzkiej 49/2 – 

4000,00 

 

Czerwiec 2020 

 

 sfinansowanie wypoczynku letniego dzieci z Bydgoskiego Zespołu Placówek 

Opiekuńczo – Wychowawczych przy ul. Stolarskiej 2 w Jastrzębiej Górze (park 

linowy, Muzeum Morskie w Gdańsku, zakup lodów – 16 772,24 

mailto:bzpow.sto2@wp.pl
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 sfinansowanie zakupu Pizzy z okazji Dnia dziecka dla wszystkich wychowanków 

BZPOW – 910,63 

 darowizna od Pana  E.N.- 400,00 

 darowizna od Pani Krystyny R. – 100,00 

 darowizna od Pana M.K. na potrzeby dzieci z placówki przy ul. Traugutta 5 – 

400,00 

 darowizna od Pana P.P. na potrzeby dzieci z placówki przy ul. Traugutta 5 – 150,00 

 

 

Lipiec 2020 

 

 sfinansowanie wycieczki do Grudziądza (park linowy, Mega park, kino) dzieci z 

placówki przy ul. Grunwaldzkiej 49/2 -  1726,92 

 sfinansowanie wyjścia do Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego dzieci z placówki 

przy ul. Grunwaldzkiej 49/2 -  232,00 

 darowizna od Pana M.K. na potrzeby dzieci z placówki przy ul. Traugutta 5 – 

300,00 

 darowizna od Pana P.P. na potrzeby dzieci z placówki przy ul. Traugutta 5 – 300,00 

 darowizna Kancelarii Doradztwa Podatkowego – 131,00 

 darowizna na potrzeby dzieci z MU przy ul. Plac Chełmiński – 50,00 

 darowizna Krystyna R. – 100,00  

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

 darowizna od Pana J.A. na potrzeby placówki przy ul. Grunwaldzkiej 49/2 - 200 

 

Sierpień 2020 

  

 sfinansowanie wycieczki do Jura Parku w Solcu Kujawskim dzieci z placówki przy 

ul. Plac Chełmiński 7/9 – 500,72 

 sfinansowanie wyjścia na Bowlink dzieci z placówki przy ul. Plac Chełmiński 7/9 – 

250,07 

 sfinansowanie wyjścia na basen dzieci z placówki przy ul. Plac Chełmiński 7/9 – 

40,00 

 sfinansowanie wyjścia do kina dzieci z placówki przy ul. Plac Chełmiński 7/9 – 

156,00 

 sfinansowanie wyjścia do Niewidzialnego domu, dzieci z placówki przy ul. 

Grunwaldzkiej 49/2 -  352,8 

 sfinansowanie zakupu piaskownicy i piasku do piaskownicy dla dzieci z placówki 

przy ul. Traugutta 5 – 358,15 

 darowizna od Pana J.A. na potrzeby placówki przy ul. Grunwaldzkiej 49/2 - 200 

 darowizna od BBF Kujawy na potrzeby placówki przy ul. Grunwaldzkiej 49/2 – 

4000,00 

 darowizna Kancelarii Doradztwa Podatkowego – 57 

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

 darowizna Krystyna R. – 100,00 zł 

  

Wrzesień 2019 

 

 darowizna Kancelarii Doradztwa Podatkowego – 55,00 

 darowizna na potrzeby dzieci z MU przy ul. Plac Chełmiński – 50,00 

mailto:bzpow.sto2@wp.pl
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 darowizna Krystyna R. – 200,00  

 darowizna od Pana E.N. – 300,00 

 darowizna od Pana J.A. na potrzeby placówki przy ul. Grunwaldzkiej 49/2 - 200 

 darowizna od Pana M.K. na potrzeby dzieci z placówki przy ul. Traugutta 5 - 100 

 darowizna od Pana P.P. na potrzeby dzieci z placówki przy ul. Traugutta 5 – 150 

 darowizna od firmy Kolbud na zakup art. szkolnych dla dzieci z placówki przy ul. 

Traugutta 5 w Bydgoszczy – 1000,00 

 

 

Październik 2020 

 

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

 darowizna od Pana J.A. na potrzeby placówki przy ul. Grunwaldzkiej 49/2 - 200 

 darowizna od Pana P.P. na potrzeby dzieci z placówki przy ul. Traugutta 5 – 150,00 

 

Listopad 2020 

 

 sfinansowanie materiałów do zajęć z socjoterapii dzieci z Placówek przy ul. 

Stolarskiej – 731,08 

 sfinansowanie remontu i zakupu wyposażenia w placówce przy ul. Grunwaldzkiej 

49/2 – 1434,91 

 sfinansowanie zakupu kamer samochodowych dla zwiększenia bezpieczeństwa 

dzieci z BZPOW – 837,56 

 darowizna Kancelarii Doradztwa Podatkowego – 61,00 

 darowizna na potrzeby dzieci z MU przy ul. Plac Chełmiński – 50,00 

 darowizna Krystyna R. – 200,00 zł 

 darowizna od BBF Kujawy na potrzeby placówki przy ul. Grunwaldzkiej 49/2 – 

5000,00 

 darowizna od Pana P.P. na potrzeby dzieci z placówki przy ul. Traugutta 5 – 150,00 

 

Grudzień 2020 

 

 sfinansowanie materiałów do zajęć z socjoterapii dzieci z Placówek przy  

ul. Stolarskiej – 1023,07 

 sfinansowanie zakupu prezentów świątecznych dla dzieci z placówki przy  

ul. Grunwaldzkiej 49/2 – 1600,89 

 sfinansowanie materiałów do zajęć terapeutycznych w placówce przy  

ul. Grunwaldzkiej 49/2 – 445,87 

 sfinansowanie zakupu ozdób bożonarodzeniowych dla placówki przy ul. Traugutta 

5 – 999,11 

 darowizny pochodzące ze zbiórki „Świąteczna niespodzianka” dla dzieci  

z placówek przy ul. Stolarskiej 2 o łącznej kwocie 9148,40  

 darowizna  pochodzące z licytacji „Elite dla maluchów” z przeznaczeniem dla 

dzieci z placówek przy ul. Stolarskiej 2 o łącznej kwocie 6556,00 zł  

 darowizna od Międzyzakładowy ZZ PGE z przeznaczeniem na potrzeby dzieci  

z placówek przy ul. Stolarskiej 2 – 2000,00 

 darowizna od Klimat Solec z przeznaczeniem na potrzeby dzieci z placówek przy 

ul. Stolarskiej 2 – 1000,00 

mailto:bzpow.sto2@wp.pl
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 darowizna od P. J.F. z przeznaczeniem na zakup owoców na święta dla dzieci  

z placówek przy ul. Stolarskiej 2 – 150,00 

 darowizna na zakup art. spożywczych na święta Bożego Narodzenia  

z przeznaczeniem dla dzieci z placówek przy ul. Stolarskiej 2 – 450,00 

 darowizna od Drukarni Franczak z przeznaczeniem na potrzeby dzieci z placówek 

przy ul. Stolarskiej 2 – 500,00 

 darowizna od Bimer Club z przeznaczeniem na potrzeby dzieci z placówki przy ul. 

Stolarskiej 2 – 2900,00 

 darowizna Kancelarii Doradztwa Podatkowego – 65,00 

 darowizna na potrzeby dzieci z MU przy ul. Plac Chełmiński – 50,00 

 darowizna MWiK na potrzeby podopiecznych BZPOW – 2000,00 

 darowizna od Pana M.M. – 335,00 

 darowizna od Pana F.G – 200,00 

 darowizna od Pani D.Ż.  na doposażenie placówki przy ul. Plac Chełmiński 7/9 – 

350,00 

 darowizna od Pana J.A. na potrzeby placówki przy ul. Grunwaldzkiej 49/2 – 200,00 

 darowizna od Pani J.H. na potrzeby placówki przy ul. Grunwaldzkiej 49/2 – 114,00 

 darowizna od Pani G.S. na potrzeby placówki przy ul. Grunwaldzkiej 49/2 – 114,00 

 darowizna od Pana M.K. na potrzeby dzieci z placówki przy ul. Traugutta 5 – 

400,00 

 darowizna od Pana P.P. na potrzeby dzieci z placówki przy ul. Traugutta 5 – 150,00 

 darowizna od Pani M.Z. na potrzeby dzieci z placówki przy ul. Traugutta 5 – 

1000,00 

 

 

 

Kontynuacja działań w 2020r. 

 

 Kontynuacja realizacji Projektu z Fundacją PKO Banku Polskiego, w wyniku 

którego pozyskaliśmy dotację w wysokości  51 000 zł na edukację pozaszkolną dla  

Podopiecznych BZPOW. Przy realizacji powyższego wyzwania  skorzystaliśmy  

z usług edukacyjnych pedagogów Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne w Bydgoszczy– w działające 

od 30 lat na lokalnym rynku   w zakresie nauki języka angielskiego, matematyki  

i języka polskiego, Każdy przedmiot prowadzony był przez odrębnego specjalistę –

edukatora z wieloletnim doświadczeniem pracy pedagogicznej z dziećmi  

i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Z powodu Pandemii, planowe 

zakończenie zadania zostało przesunięte na luty 2021r.  

 

 STOWARZYSZENIE „TAK dla POMOCY” wzięło ponownie w 2020r. poprzez 

platformę Witkac, udział w otwartym konkursie ofert na realizowanie zadań 

publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii w 2020 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” .  
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W  trakcie realizacji programu przyszło nam się zmierzyć z pandemią, która 

wpłynęła na organizację zajęć-wymogi reżimu sanitarnego. 

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 2021r. nasza oferta, w zakresie powyższego zadania została rozpatrzona 

pozytywnie. 

 

 

 Enea Fundacja.  

Przed wybuchem pandemii Covid 19, 11 lutego 2020 roku podpisaliśmy umowę 

darowizny z Fundacją Enea (umowa nr 4 /2020) na realizację grantu dotyczącego 

udziału naszych podopiecznych z placówek przy ul. Stolarskiej 2, w 

przedstawieniach teatralnych Teatru Baj Pomorski.  

Niestety, wprowadzone ograniczenia epidemiczne,  na terenie naszego kraju nie 

pozwoliły na realizację zawartej umowy i  uruchomienie środków w 

przedmiotowym zakresie. 

 

 W 2020 roku NATO Spouses Club - Bydgoszcz zasponsorowało wychowankom 

Placówek BZPOW przy ul. Stolarskiej 2, cykl spotkań w ramach alpakoterapii. 

Pandemia pokrzyżowała szereg zaplanowanych działań, w tym również  

terapeutyczne spotkania z cudnymi alpakami. Wykorzystując środki zgodnie z ich 

oznaczeniem rozpoczętą w 2020r. alpakoterapię kontynuujemy w 2021r.  

Spotkania dzieci z alpakami to przede wszystkim:  

 poprawa samopoczucie, 

 uczenie  odpowiedzialności, 

mailto:bzpow.sto2@wp.pl
http://www.bzpow.bydg.pl/
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 łagodzenie uczucia napięcia i niepokoju, 

 pomoc w rozluźnieniu mięśni ciała, 

 uczy, jak budować relacje, 

 wspomaga rozwój ruchowy, a także wspiera budowanie samooceny  

i pewności siebie. 

mailto:bzpow.sto2@wp.pl
http://www.bzpow.bydg.pl/

