SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
STOWARZYSZENIA „MOTYLEK” NA RZECZ DZIECI SPECJALNEJ
TROSKI W KONARZEWIE 2016 r.
Rok 2016 Stowarzyszenie rozpoczęło od współorganizowania kolejnej
edycji konkursu „Kolędy, pastorałki i pieśni zimowe”, którego celem jest
prezentacja wartościowych pod względem artystycznym kolęd, pastorałek i
pieśni o tematyce zimowej oraz kultywowanie tradycji religijnych. W celu
uświetnienia imprezy zakupiono produkty na bigos, także kiełbasę, naczynia
jednorazowe dla zaproszonych uczestników, opiekunów i gości. Ugościliśmy
także uczestników przedstawienia jasełkowego dla rodziców i mieszkańców
Konarzewa.
Dla usprawnienia działalności Stowarzyszenia zakupiona została
drukarka.
Stowarzyszenie zakupiło bryczkę dla uświetniania imprez integracyjnych.
W lutym zakupiono pączki dla wszystkich uczniów z okazji „tłustego
czwartku”.
W zależności od zapotrzebowania Stowarzyszenie kupowało artykuły
edukacyjne, plastyczne, papiernicze i zdobnicze na zajęcia plastyczno –
techniczne.
W kwietniu, na terenie naszego ośrodka, byliśmy współorganizatorami
III edycji konferencji: „Porozmawiajmy o różnych obliczach autyzmu, bo…
razem łatwiej i skuteczniej”.
Braliśmy udział w kiermaszu wielkanocnym na krotoszyńskim rynku.
Stowarzyszenie współorganizowało zabawę integracyjną „Powitanie
Lata”.
W maju odbył się VII Międzyszkolny Konkurs Plastyczny inspirowany
twórczością ks. Jana Twardowskiego, zorganizowany przez nasz ośrodek oraz
Stowarzyszenie „Motylek”, objęty patronatem i współfinansowany przez
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie.
W czerwcu dofinansowana została pielgrzymka integracyjna do Lichenia
– zapłacono za przejazd jej uczestników.
Na prośbę rodziców Stowarzyszenie spłaciło część zadłużenia za
wyżywienie uczniów.
Sfinansowaliśmy zakup karuzeli – młynka, która stanowi część placu
zabaw dla dzieci. Została ona przekazana nieodpłatnie ( umową ) naszemu
ośrodkowi.
We wrześniu obchodziliśmy „Święto pieczonego ziemniaka” i
zakończenie projektu „Mam dobry pomysł – pomagam” koordynowanego przez
p. Tomasza Ogórka i Zespołu Projektu Wolontariatu PKN Orlen Ostrów Wlkp.
Dzięki projektowi otrzymaliśmy mały plac zabaw – przekazany nieodpłatnie
(umową) naszemu ośrodkowi, stół do tenisa, piłki, sprzęt do rzutek.

Współpraca zaowocowała także słodkimi upominkami dla dzieci na Święta
Bożego narodzenia.
Jesienią wraz ze Stowarzyszeniem „Razem dla Konarzewa”
zorganizowany został ” II Piknik Rodzinny”. W późniejszym terminie
realizowane były imprezy międzypokoleniowe, mające na celu przekazywanie
sobie wzajemnych doświadczeń i umiejętności, okraszonych dobrą zabawą.
Całoroczna współpraca naszego ośrodka oraz stowarzyszenia ze
Szkolnym Kołem Wolontariatu ze SP nr 11 z Ostrowa Wlkp. oraz
wolontariuszami i drużyną piłkarską z Gimnazjum nr 4 – to : spotkania
integracyjne, organizowanie zbiórek materialnych dla naszych podopiecznych,
mecze towarzyskie, warsztaty plastyczne.
Stowarzyszenie współfinansowało Wycieczkę Szlakiem Piastowskim,
pasowanie pierwszoklasistów, także projekt dla naszych najmłodszych uczniów:
„Śniadanie daje moc”.
Współfinansujemy projekt, który trwa: ”Turystyka receptą na zdrowie” –
rajdy piesze, jako forma aktywności i zdobywania doświadczeń przez dzieci i
młodzież z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.
W grudniu patronowaliśmy wizycie Mikołaja z Rovaniemii w naszym
ośrodku we współpracy z Urzędem Miejskim w Krotoszynie.
W celu przygotowania ozdób bożonarodzeniowych zakupiono różnego
rodzaju materiały plastyczne i zdobnicze dla uczniów na zajęcia plastyczno –
techniczne.
Przez cały rok przeznaczano finanse na wyżywienie koni.
Zaplanowane zadania na rok 2016 zostały zrealizowane.

