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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2012 r.
Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „SERCE” z siedzibą w Chorzowie przy ul.
Powstańców 70/3 powstało w 2002 roku w celu niesienia pomocy społecznej, w tym
pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans
tych rodzin i osób.
Rejestrację w KRS pod numerem 0000135974 uzyskano w dniu 20.12.2002.
Skład Zarządu w roku 2012:
Krystyna SOLORZ– prezes
Aleksandra KINAST – zastępca
Bronisława PRZYBYTEK – skarbnik
Gabriela SKRZYPEK – sekretarz.
Organem nadzoru była Komisja Rewizyjna w składzie:
do maja 2012:
Feliks BISKUP
Marian KASZA
Adam MALARZ
od czerwca 2012:
Marian Kasza
Marcin Pricel
Agnieszka Tomecka
Zgodnie z §21 pkt. 2 Statutu Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Do
składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Stowarzyszenia
wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu, w tym Prezesa lub jego
zastępcy.
W roku sprawozdawczym Stowarzyszenie realizowało cele zgodnie ze Statutem
tj.:
1. Niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
2. Działalność charytatywna.
3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji.
4. Działalność na rzecz nauki, oświaty oraz wychowania dzieci i młodzieży.
5. Krajoznawstwo, wypoczynek dzieci i młodzieży.

6. Niesienie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych
i wojen w kraju i zagranicą.
7. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zatrudnienia osób pozostających bez
pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
8. Działalność wspomagająca rozwój wspólnoty lokalnej i społeczności lokalnej.
9. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości.
10.Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, praw obywatelskich
także działalność wspomagająca rozwój demokracji.
11.Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i
współpracy między społeczeństwami.
12.Promowanie i organizacja wolontariatu.
13.Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe i inne podmioty, takie jak związki wyznaniowe, kościoły.
14.Działalność na rzecz wsparcia osób starszych, samotnych i niezaradnych życiowo.
15.Prowadzenie szkoleń dla młodzieży i dorosłych w celu readaptacji zawodowej, społecznej i poszerzenia kompetencji edukacyjnych oraz zawodowych.
16.Działalność propagująca zdrowy tryb życia, aktywność ruchową oraz wychowanie poprzez sport, adekwatnie dla każdej z grup wiekowych.
17.Podnoszenie wiedzy, umiejętności praktycznych i kwalifikacji zawodowych
pracowników, osób współpracujących i wolontariuszy, drogą systematycznych szkoleń.
18.Prowadzenie działalności w zakresie ochrony zdrowia
19.Propagowanie idei edukacji permanentnej.
Realizowane projekty w roku 2012:
 Dom Dziennego Pobytu do 30 czerwca 2012
 Zespół Świetlic dzielnicowych „Chatka”
 Kluby Seniora
 Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
Opis działalności prowadzonej w 2012 roku:
W 2012 roku Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „Serce" realizowało następujące
projekty:

Zespół Świetlic Dzielnicowych „CHATKA”
W roku 2012 do 31 funkcjonowało 8 świetlic dzielnicowych „Chatka" dla dzieci w
wieku od 7 - 13 lat i młodzieży gimnazjalnej z rodzin znajdujących się w trudnej
sytuacji materialnej i wychowawczej oraz z rodzin uzależnionych i
współuzależnionych.– od 1 września funkcjonowało 7 świetlic. Została rozwiązana
umowa z UM na prowadzenie świetlicy Chatka 7 działającej przy SP nr 21 w
Chorzowie przy ul. Wolności 133 Świetlice działały jako placówki wsparcia

dziennego – 6 świetlic socjoterapeutycznych i 2 środowiskowe. Świetlice były
wpisane w Rejestr placówek wsparcia dziennego Wojewody Śląskiego. Od grudnia
świetlice są w rejestrze Prezydenta Miasta Chorzów. Placówki gwarantują opiekę
pedagogiczną, pomoc logopedyczną, psychologiczną, gimnastykę korekcyjną,
zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia świetlicowe oraz korepetycje - łącznie dla około
350 wychowanków.
Świetlice funkcjonowały w następujących miejscach:
„Chatka" nr 1 w Chorzowie Batorym ul. Ratuszowa 20 przy SP-37
„Chatka" nr 2 w Chorzowie Maciejkowicach ul. Główna 21 przy SP-25,
„Chatka" nr 3 w Chorzowie Klimzowcu ul. Sportowa 4 przy G-2
„Chatka" nr 4 w Chorzowie ul. 11-listopada 21 przy G-5
„Chatka” nr 5 w Chorzowie, ul. 3 Maja 78 przy SP 15
„Chatka” nr 6 w Chorzowie, ul. 3 Maja 22 przy G-3
„Chatka” nr 7 w Chorzowie, ul. Wolności 133 przy SP nr 21, (do 31.08. 2012)
„Chatka” nr 8 w Chorzowie ul. ks. Czempiela 58
Świetlice prowadziły działalność na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Chorzowa.
Oprócz zadań realizowanych przez poszczególne świetlice, prowadzone były
działania mające na celu integrację środowisk. Zorganizowano konkurs Scrabble,
konkurs Rummikub, spartakiadę, spotkania kabaretowe, spotkanie integracyjne,
spotkanie ze św. Mikołajem oraz kolejną rocznicę działania Chatek (9 rocznica) w
czasie którego wręczono po raz kolejny odznaki „Przyjaciel Chatki”. Odznaki te są
raz w roku wręczane osobom i instytucjom, które w sposób szczególny wspierają
naszą działalność.
Prowadzona była również akcja „zima w mieście” i „lato w mieście”. Dla 80 dzieci
zorganizowano kolonie letnie w Łebie.
W trakcie ferii, wakacji oraz przerw świątecznych zajęcia były organizowane w taki
sposób, by nie tylko zorganizować czas wolny dzieci i młodzieży, ale by ten czas
został wykorzystany w pozytywny sposób, by wychowankowie mogli rozwijać swoje
zainteresowania, by pokazać im ciekawe sposoby jego spędzania, interesujące
miejsca w okolicy, a także zapewnić im atrakcje, na które ich rodziców nie stać.
Wolontariusze Chatek 3 razy brali udział w zbiórce żywności organizowanej przez
Śląski Bank Żywności w Rudzie Śląskiej .

Dom Dziennego Pobytu
Zadanie było realizowane na zlecenie UM Chorzów przy ulicy Dąbrowskiego 104 do
30 czerwca 2012r.
Dom Dziennego Pobytu był czynny od 7.00 - 15.00 (dla seniorów, osób samotnych i
niezaradnych znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej) wg skierowań OPS.
W placówce podopieczni mieli zapewnione miejsce pobytu dziennego, usługi
opiekuńcze, opiekę sanitarno-higieniczną, codziennie stałe elementy terapii
zajęciowej takie jak : gimnastyka, taniec, muzykoterapia, zajęcia plastyczne, robótki
ręczne, gry i zabawy edukacyjne oraz poprawiające pamięć i koncentrację, zajęcia
kulinarne, gry i zabawy świetlicowe, dostęp do prasy, TV,
książek oraz dwa posiłki dziennie (w tym obiad), rehabilitację zdrowotną dwa razy w
tygodniu, raz w tygodniu zajęcia z psychologiem, zajęcia kulturalno - oświatowe i
rekreacyjne, imprezy okolicznościowe. Placówka przy ul. Dąbrowskiego jest
przystosowana dla 35 podopiecznych, w roku ubiegłym skorzystało z pomocy 32
podopiecznych .
WYDARZENIA :
Jasełka – 01.01.2012 z udziałem dzieci ze świetlicy socjoterapetycznej w Rudzie

Śląskiej,
Zabawę karnawałową – 09.02.2012
Imprezę walentynkową – 14.02.2012r ,
Ostatki oraz tłusty czwartek.
05.04.2012 odbyło się zaś w naszym Domu uroczyste śniadanie Wielkanocne.
dwudniowa wycieczka do Bukowiny Tatrzańskiej - 04.06 - 05.06.2012.

Klub Seniora „Przystań” Chorzów Batory ul. Długa 32A
Spotkania grupy seniorów odbywały się w budynku Przedszkola nr 4 przy
ul. Długiej 32 A w godzinach popołudniowych dwa razy w tygodniu. Miało to miejsce
we wtorki i piątki w godzinach od 16 do 21. Dyrekcja Przedszkola była bardzo
otwarta na propozycje Klubu Seniora oferując różne możliwości: obejrzenie spektakli
przygotowanych przez dzieci, udostępnianie budynku, ogrodu itp. Przedszkole to
usytuowane jest przy placu kościelnym, gdzie bliskość probostwa sprawiła, że często
odwiedzał Nas ks. Proboszcz – Senior i umilał Nam czas graniem na pianinie, które
znajduje się w miejscu spotkań. Sporadycznie odwiedzał Nas zaprzyjaźniony
akordeonista, który także dostarczał nam wrażeń i emocji związanych ze wspólnym
śpiewaniem. Na każdym spotkaniu był poczęstunek w postaci kawy, herbaty, ciastek
itp., a w przypadku spotkań urodzinowych, które odbywały się na bieżąco,
solenizanci otrzymywali kwiaty, słodycze i inne drobne upominki. Zwykle, jeżeli nie
było prelekcji zorganizowanych i innych zajęć, dyskutowano o aktualnych
problemach politycznych i gospodarczych, grano także w gry świetlicowe, karty itd.
Kilkakrotnie organizowane były zajęcia plastyczne lub inne ćwiczące sprawność
manualną. W ramach współpracy z pobliską Poradnią Zdrowia prowadzona była
akcja informacyjna na temat zdrowia i tego jak o nie dbać. Ewentualne problemy
osób z Klubu Seniora były przez osoby prowadzące omawiane, zapisywane i
analizowane – pomagano sporządzać różnorodne pisma lub kierowano w przypadku
możliwości do odpowiedniej instytucji. Dostęp do innych sal w budynku przedszkola
pomógł w realizacji zajęć ruchowych w postaci aerobiku. Warunki techniczne
pomieszczenia umożliwiały projekcję filmów o rożnej tematyce, oraz innych
prezentacji tematycznych. Cyklicznie organizowaliśmy wyjścia do kina lub teatru na
interesujące nas projekcje i występy artystyczne. W omawianym okresie odbyła się
wycieczka do malowniczego zamku w Mosznej oraz do Kamienia Śląskiego Seniorzy
uczestniczyli w występie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w Chorzowskim Centrum
Kultury, a także Zespołu Pieśni i Tańca Silesianie, seniorzy byli również na
wycieczce w Bujakowie. Urozmaicając nasze spotkania zapragnęliśmy kontaktu z
tradycją regionalną. 17 listopada w Naszym Klubie zorganizowaliśmy „Dzień Śląski”.
Biesiadników było jak zawsze dużo. Jedliśmy krupnioki, śpiewaliśmy i bawiliśmy się.
Przy okazji śląskiego spotkania odbyła się prezentacja zdjęć wykonanych przez
Naszych członków na różnych wyjazdach. Nie mogło nas także zabraknąć na
corocznym spotkaniu Seniorów w Domu Kultury Batory. Z inicjatywy członków Klubu
udaliśmy się na jarmark świąteczny do Krakowa. W Klubie zostało zorganizowane
wigilijne spotkanie opłatkowe.

Integracyjny Klub Seniora „Nasz Krąg" Chorzów ul. Dąbrowskiego

104 (w pomieszczeniach Domu Dziennego Pobytu);
W omawianym okresie sprawozdawczym, zgodnie z przedstawioną ofertą dwa
razy w tygodniu (we wtorki i środy) w godzinach 14.00-18.00 odbywały się
spotkania klubowe oraz dodatkowo imprezy plenerowe (wyjścia do placówek
kulturalnych, osiem wycieczk krajoznawczych w tym dwie 4-dniowe) w zależności od
zainteresowań seniorów.
W każdym ze spotkań wzięło udział około 40 – 60 osób, czyli spotkania klubowe
w w/w dni gromadzą około 80 - 120 osób w zależności od miesiąca, pory roku,
pogody i innych czynników wpływających na frekwencję. Koniec roku zaowocował
kolejnymi członkami klubu, co niebawem będzie skutkowało koniecznością
zorganizowania spotkania klubowego w kolejny dzień tygodnia.
Uczestnicy spotkań brali udział w prelekcjach, pogadankach i dyskusjach na
nurtujące Ich tematy polityczne, gospodarcze, społeczne.
Seniorzy w trakcie całego tygodnia mieli możliwość i korzystali z pomiaru ciśnienia
oraz okazjonalnie z pomiaru poziomu stężenia cukru we krwi. Rozprowadzane ,,na
bieżąco” ChIK dostarczał seniorom wiedzy o działaniach kulturalno-sportowych w
naszym mieście. Klub organizował prasę kolorową chętnie czytaną przez seniorów.
Wszystkie działania prowadzone w ramach projektu dokumentowane były w
kronice klubu oraz tematycznej książce wydarzeń. Realizowano następujące zadania:

indywidualne spotkania seniorów w klubie połączone wielokrotnie z uroczystościami związanymi z ich urodzinami (w dniach:poniedziałek, czwartek, piątek),

cykliczne spotkania klubowe dwa razy w tygodniu (wtorek, środa) po 4 godziny
z poczęstunkiem, połączone z różnorodnymi zajęciami manualnymi, artystycznymi
bądź terapią relaksacyjno-usprawniającą realizowane przez cały czas trwania zajęć
w ramach projektu;

uczestnictwo w prelekcjach, odczytach i pogadankach na tematy zdrowotne i
inne;

cykl spotkań tematycznie związanych z aktualnymi problemami życiowymi, gospodarowaniem środkami własnymi, opieką zdrowotną oraz sytuacją społeczną w
mieście,

wycieczki krajoznawczo-turystyczne, do Kucob, do ZOO w Parku Śląskim, do
Toszka i Pławniowic, do Ustronia, do Skansenu

co miesięczne wyjście do placówek kulturalnych (z uwzględnieniem możliwości finansowych seniorów) i w miarę sprzyjających warunków atmosferycznych organizowanie spotkań plenerowych typu „piknik integracyjny”, urozmaicone programem
artystyczno - muzycznym w wykonaniu uczestników (piosenki, skecze, gry towarzyskie, dowcipy itp.); realizowane i wzbogacone o imprezy urodzinowe w kręgu zaprzyjaźnionych seniorów,

uroczyste obchody świąt: Święto Miasta, Walentynek, Dnia Kobiet, Dnia Matki
i Ojca, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Seniora oraz spotkanie opłatkowo -wigilijne

profilaktyka zdrowotna – pomiary ciśnienia krwi, promocja terapii ziołowej i innej z zakresu medycyny domowej, gimnastyka itp.; przeprowadzone były również badania i szczepienia ochronne przeciwko grypie

bieżące dyskusje na tematy społeczne, polityczne i ekonomiczne,

rozgrywki gier świetlicowych, karcianych itp.,

utworzenie więzi między seniorami dające im poczucie przynależności.

Klub Seniora „MACIEJ” w SP 25, ul. Główna 21.
Podstawową formą naszych działań jest organizacja spotkań i zajęć grupowych
mających charakter aktywizujący, samopomocowy. W omawianym okresie
zorganizowano ponad 95 spotkań klubowych tzw. gremialnych, w trakcie których
klubowicze między innymi uczestniczyli w:


zajęciach manualno-artystycznych i rekreacyjnych, gdzie między innymi mieli
okazję:
o nauczyć się jak wykonać różnego rodzaju bibeloty – m. innymi:
własnoręcznie wykonane kartki świąteczne, wazoniki ze starych
butelek, biżuteria z glinki samoutwardzalnej;
o poznać podstawowy zestaw ćwiczeń relaksacyjnych;
o współtworzyć klubową książkę kucharską;
o tworzyć malowidła na szkle;
o nauczyć się tworzenia przestrzennych bukietów jesiennych;
o uczestniczyć w warsztatach wypieków świątecznych;
o uczestniczyć w warsztatach „szydełko i igła”;
o nauczyć się tańców integracyjnych;
o stworzyć mini słownik gwarowych słów zapomnianych;



wysłuchali wielu prelekcji, brali udział w pogadankach – tematyka:
o „Ćwiczenia relaksacyjne – najlepszy sposób na stres”;
o „Przysmaki z kuchni z czterech stron świata”;
o „Kilka rad, jak postępować z domowym pupilem”;
o „Aparat fotograficzny dla seniora”;
o „Godomy po naszymu”;
o „Postać Stanisława Hadyny”;



uczestniczyli w życiu kulturalnym szkoły w której ma siedzibę klub (SP 25) –
między innymi w wystawie poświęconej sylwetce Jana Pawła II, kiermaszu
świątecznym oraz imprezach organizowanych przez Radę Dzielnicy
Maciejkowice.

Dodatkowe spotkania miały miejsce w obiekcie współpracującego z nami klubu
seniora „Nasz Krąg”, gdzie klubowicze mieli możliwość udziału w zajęciach
ruchowych, rekreacyjno – usprawniających na lekkich przyrządach do ćwiczeń.
W programie spotkań klubowych zorganizowano wiele zajęć nawiązujących do
obchodzonych w tym okresie świąt religijnych i państwowych. Nasza praca z
seniorami to również rozwiązywanie trapiących ich problemów życia codziennego w
formie pomocy bezpośredniej, nawiązanie ścisłej współpracy z pracownikami
socjalnymi sprawującymi opiekę nad poszczególnymi seniorami ze względu na ich
miejsce zamieszkania lub poprzez BPO przy ChSP „SERCE”.
W naszej działalności nie ograniczamy się do prowadzenia tylko naszych autorskich
zajęć, ale staramy się promować propozycje innych jednostek - placówek
kulturalnych. Stąd na pierwszym spotkaniu w danym miesiącu omawiamy
najciekawsze propozycje różnego rodzaju imprez na dany miesiąc. Ciekawym

przeżyciem był dla klubowiczów udział w pokazie tańców latyno-amerykańskich,
przygotowany przez członków Studia Tańca „IMPULS” Chorzów.
Ważnym elementem naszej działalności jest również organizacja wyjazdów
(wycieczek) rekreacyjno-krajoznawczych. Daje to klubowiczom możliwość
zobaczenia – zwiedzenia ciekawych krajoznawczo i historycznie ważnych miejsc.
W omawianym okresie czasu klubowicze wzięli udział w dwóch wycieczkach – były
to:






wyjazd trzydniowy do Poronina i Zakopanego;
wycieczka do Toszka i Pławniowic;
wycieczka do Ustronia i Wisły;
wycieczka do Tyskiego Browarium oraz zagrody żubrów w Jankowicach;
wycieczka na jesienne grzybobranie w lasy lublinieckie;

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
W okresie sprawozdawczym Centrum realizowało zadania zgodnie z ofertą.
Odnotowano 783 różnego rodzaju działania , ściśle związane z pomocą, wsparciem,
poradą, użyczaniem infrastruktury placówki i szereg innych związanych z Centrum
często wybiegających poza ramy określone Umową.
W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 Centrum obejmowało swoim wsparciem 45
organizacji zarejestrowanych, działających , aktywnych stowarzyszeń w Chorzowie.
Centrum czynne było I – VII od poniedziałku do piątku od 12:00 do 17:00, od VIII
-od poniedziałku do czwartku w godzinach od 09:00 do 18:00 w piątki od 09:00 do
14:00.
W/w godziny urzędowania Centrum okazywały się często tylko umowne gdyż
potrzeby organizacji i prowadzone przez nie działania a także działania Centrum
wymagały dostępności od godzin wczesno rannych do późno wieczornych a także
w soboty i niedziele.
Szkolenia :
„Kreatywność w działaniu”.
„Negocjacje i mediacje”
"Generator Prądów Twórczych "
"Wystapienia Publiczne "
"Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla organizacji pozarządowych".
" Podstawy księgowości dla organizacji pozarządowych w świetle ustawy
o rachunkowości"
Centrum prowadzi bazę chorzowskich wolontariuszy.
Obecnie w bazie zarejestrowanych jest 96 wolontariuszy zdeklarowanych do pomocy
w organizacjach pozarządowych. Każda organizacja zgłaszająca potrzebę
zaangażowania wolontariusza zgłasza takie zapotrzebowanie do Centrum a Centrum
kontaktuje się z wolontariuszem który w ankiecie określił swoje preferencje odnośnie
ewentualnej pracy i kontaktuje go z daną organizacją która zgłosiła zapotrzebowanie.
Centrum wydało kalendarz na 2013
Stale rozbudowuje się strona internetowa COP.
Z inicjatywy UM Chorzów prowadzony był w Centrum Kurs Socjoterapii który odbył
się w dwóch turach : 27 – 29.11.2012 oraz 30.11 – 02.12.2012r.
13.10.2012 oraz 20.10.2012 Szkolenie dla wolontariuszy przeprowadzili
w COP chorzowscy organizatorzy SZLACHETNEJ PACZKI

Centrum służy również bazą noclegową na 8 miejsc z których korzystają
stowarzyszenia po upprzednim zgłoszeniu.
Od 15 listopada 2012r Centrum wychodząc na przeciw potrzebom
mieszkańców miasta uruchomiło w UM za zgodą Pana Prezydenta Wiesława
Ciężkowskiego dyżury pracownika.
Po raz kolejny w roku 2012 uczestniczyliśmy w Biesiadzie zorganizowanej przez
Związek Górnośląski Koło Wielkie Hajduki. Włączyliśmy się w pomoc dotyczącą
przeprowadzenia aukcji jak również przekazania i rozliczenia środków finansowych
dla szkół i świetlic z rejonu działania Koła na zakup paczek świątecznych, odzieży
czy opłacenia obiadów dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
W roku ubiegłym Stowarzyszenie pozyskało środki finansowe z wpłat 1% na rzecz
organizacji pozarządowych. W głównej mierze środki te zostały przeznaczone na
wycieczkę dla podopiecznych z Domu Dziennego Pobytu oraz na cele statutowe.

