
 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

STOWARZYSZENIA „CENTRUŚ” 

                                             ZA ROK 2016  

I. Dane rejestracyjne: 

 

Stowarzyszenie „CENTRUŚ” z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Dzieci Polskich  20,   

04-736 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: 

Chęcińska Magdalena Janina - Prezes Stowarzyszenia 

Wójtowicz Monika Barbara -Wiceprezes Stowarzyszenia 

Nowożycka Elżbieta Maria - Wiceprezes Stowarzyszenia 

Owerczuk Bożena - Sekretarz 

Szpigielska Joanna Jadwiga - Członek Zarządu 

 Kosyl Sławomir- Członek Zarządu 

Różańska Krystyna Małgorzata - Członek Zarządu 



Członkowie zarządu od 13.09.2016 r. : 

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 literacko-artystyczne z aktorką Kamilą Calińską podczas których 

uczestnicy odgrywali różne scenki jako ilustracje do wierszy, opowiadań lub muzyki, 

ucząc się mowy ciała, ekspresji, mimiki- kwiecień 2016, 

-  warsztaty muzyczne z Ryszardem Bazarnikiem i Izabelą Kowalewską  podnoszące 

umiejętności wyrażania emocji i rozładownia napięcia emocjonalnego  poprzez ruch, 

dźwięk i taniec – łącznie w warsztatach brało udział 45 osób z Kliniki Rehabilitacji, 

Pediatrii i Żywienia Pozajelitowego, Endokrynologii i Diabetologii– kwiecień 2016, 

- warsztaty artystyczne w ramach akcji „Artystyczne wakacje w szpitalu” podczas 

których pacjenci tworzyli kartki okolicznościowe , upominki dla najbliższych np. ozdoby 

z koralików– łącznie wzięło w nich udział 34 - lipiec-sierpień 2016,  

- warsztaty dekoracji ozdób świątecznych we współpracy z pracownią florystyczną        

„  Blumen& Kunst”. Uczestnicy uczyli się tworzyć stroiki świąteczne o różnych 

kształtach    i z zastosowaniem orzechów, szyszek, żołędzi na podstawach drewnianych – 

listopad 2016.  

2.  Utworzenie „Funduszu Wycieczkowego”, z którego sfinansowano  5 wycieczek: 

-  do Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Powsinie Dla uczestników wycieczki 

edukatorzy zorganizowali zajęcia w terenie oraz warsztaty przyrodnicze pt. „Wiosna        

w lesie”. W wycieczce wzięło udział 27 osób – kwiecień 2016 , 

-  do rezerwatu „Na Torfach”, na której uczniowie przeszli przygotowaną dla 

zwiedzających edukacyjną ścieżkę przyrodniczą. W wycieczce wzięło udział 25 osób -  

czerwiec 2016 , 

-  do Muzeum Powstania Warszawskiego – w wycieczce wzięło udział 23 osoby – 

wrzesień 2016 , 



-  do Fabryki Bombek w Otwocku gdzie uczestnicy mieli okazję własnoręcznie wykonać  

bombki bożonarodzeniowe, które zawieźli do swoich domów rodzinnych. W wycieczce 

uczestniczyło 24 osoby – październik 2016 , 

- do  Cinema City– uczestnicy  wzięli udział w projekcji filmu "Wszystko                   

o człowieku", odwiedzili sale inspiracji, wyobraźni, 3D, ruchu, interaktywną                

i muzyki. W wycieczce wzięło udział 25 osób – listopad 2016 . 

 

3. Wspieranie pacjentów Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka : 

- organizację przyjęć urodzinowych dla pacjentów w szczególnie trudnej sytuacji 

zdrowotnej i finansowej. W 2016 r. odbyły się urodziny : Czarka - sierpień , Kuby -

październik, Konrada – listopad 2016  oraz Zuzi - grudzień 2016. Sfinansowano 

urodzinowe torty, prezenty i poczęstunek dla gości, 

 - współorganizację przyjęcia komunijnego dla Konrada w jego domu rodzinnym – 

wrzesień 2016 , 

- organizację  pożegnalnych spotkań dla pacjentów z Kliniki Rehabilitacji 

Pediatrycznej, którzy z uwagi na ukończenie 18 roku życia, zakończyli leczenie            

w IPCZD - cały rok , 

- współfinansowanie wyjazdu do Japonii dla dwóch pacjentek IPCZD : Laury                    

i Pauliny. Wyjazd był nagrodą w wygranym  konkursie plastycznym- "Historia 

Polski". Konkurs był elementem kwalifikacyjnym do IV edycji Programu Kulturalno -  

terapeutycznego „Malujemy Historię - Pokonujemy Granice - Tokio 2016.” 

organizowanym przez  Fundację Kochajmy Zabytki- Akcja Zabytki Dzieciom,  

- współorganizację  zbiórki przykościelnej w parafii Św. Rodziny w Warszawie na 

rzecz 7-letniego Konrada z wrodzoną łamliwością kości. Zebrane fundusze parafia 

przekazała na zakup wózka rehabilitacyjnego dla Konrada. 

- organizację spotkań z wolontariuszami firmy Ericsson - wspólne dekorowanie 

pierników, gry i zabawy integracyjne – grudzień 2016 . 

- organizację kiermaszy świątecznych z pracami pacjentów w Instytucie Pomnik 

Centrum Zdrowia Dziecka oraz w firmie Ericsson – grudzień 2016 

4. Wspieranie działalności Zespołu Szkół Specjalnych Nr 78 w IPCZD : 

- pomoc w organizacji Pikniku Edukacyjno-Naukowego na terenie IPCZD Uczestnicy 

Pikniku wzięli udział pokazach chemicznych, fizycznych i przyrodniczych 

przygotowanych przez Baylab Polska, Chemiczne Koło Naukowe Flogiston, Pracownia 

Nauki i Przygody, BioCentrum Edukacji Naukowej, Mazowiecki Park Krajobrazowy. 

Uczestniczyli w warsztatach plastycznych pod opieką edukatorów i animatorów                 

z Ploteczkarni, Fundacji Słoneczna Akademia , Zgranego Wawra, Descartes.pl. Pacjenci 



szpitala, rodzice i społeczność lokalna, bawili się i uczyli z Planetą Energii, Komendą 

Stołeczną Policji i Komisariatem rzecznym -  czerwiec 2016, 

- przy współpracy z bibliotekę szkolną organizacja dzielnicowego konkursu plastyczno-

fotograficznego "Z książką na pierwszym planie...w Wawrze" z okazji 150-lecia gminy 

Wawer - kwiecień-czerwiec 2016, 

- organizacja ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla szkół przyszpitalnych                  

i sanatoryjnych - „EkoAnioły”. W konkursie wzięło udział 28 szkół przyszpitalnych          

i sanatoryjnych z całej Polski. Przesłano 211 prac plastycznych, które oceniono                 

w czterech kategoriach wiekowych- listopad/grudzień 2016  

 - organizacja konkursu plastycznego dla pacjentów IPCZD – „Kartka 

Bożonarodzeniowa” – grudzień 2016 , 

- przygotowanie podarunków świątecznych dla dyrektorów i nauczycieli szkół 

specjalnych z Warszawy w ramach spotkania świątecznego zorganizowanego przez 

Zespół Szkół Specjalnych Nr 78 w IPCZD 

 

5. Nawiązanie współpracy z innymi szkołami, organizacjami i grupami 

nieformalnymi: 

 

-  z Zespołem Szkół Specjalnych Nr 105 im. K. Kirejczyka w Warszawie - pomoc         

w dekoracjach świątecznych, 

- współpraca z grupą „SOS- Rodzice z Wawra, Rodzicom z CZD”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


