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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA „POMAGAM” W 

KLESZCZEWIE ZA ROK 2018 

 

 

W roku 2018 Stowarzyszenie „Pomagam” w Kleszczewie zrealizowało następujące projekty: 

 
1. „Aktywność turystyczna osób starszych z powiatu poznańskiego w Warszawie” 

 

Turystyka dwudniowa do Warszawy pozwoliła na integrację społeczną seniorów z gminy 

Kleszczewo, gminy Kostrzyn i gminy Kórnik. W Warszawie seniorzy w ilości 48 z jednym 

członkiem Stowarzyszenia „Pomagam” jako opiekunem grupy poznawali dobra kultury stolicy 

Polski ( Zamek królewski, Starówka, muzeum POLIN, park Łazienkowski, nekropolia Powązki, 

muzeum PRL, panorama Warszawy z Pałacu Kultury i Nauki). Wartością dodaną do projektu 

był koncert na akordeonie uczestnika pana Bogdana Joachimiak przy pomniku F. Chopina. 

 

Dofinansowanie z dotacji Powiatu Poznańskiego. 

 

 
2. „ Morze rehabilitacją dla niepełnosprawnych” 

 

 

20 osób z niepełnosprawnością z osobami towarzyszącymi z gminy Kleszczewo i 20 osób z 

niepełnosprawnością z osobami towarzyszącymi z gminy Kostrzyn przez 8 dni rehabilitowało 

się w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym w Dąbkach. 

 

Wpłaty uczestników. 

 

 

 



3.  „Z Kleszczewa do teatrów w Poznaniu” 

 
Z projektu skorzystało rzeczywiście 78 osób, w tym 38 osób z niepełnosprawnością i 
40 osób towarzyszących ( dziecko, małżonek, krewny, znajomy). Niektóre osoby były 
jeden raz a niektóre dwa razy. Łącznie w tych dwóch dniach pojechało do teatrów w 
Poznaniu 100 osób. W życie 7% populacji osób z niepełnosprawnością wprowadzono 
tym projektem terapeutyczne walory sceny teatralnej, dzięki temu mogli odreagować 
stres. Grupa osób z niepełnosprawnością we wrześniu 2018 i październiku 2018 
wzbogaciła swoje doświadczenie estetyczne, uwrażliwiające na sztukę i piękno. 
Projekt był dofinansowany ze środków PFRON z PCPR w Poznaniu. 

 

 
4. „Siedmiomiesięczny czas w Klubie Seniora w Kleszczewie” 

 

Dzięki projektowi nastąpił wzrost jakości życia u seniorów ( zarówno turystyka , jak i występy 

artystów w Sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Kleszczewie oraz warsztaty z handmade  

były satysfakcjonujące). Osiągnięte rezultaty: 

a) Rzeczywista liczba seniorów, którzy uczestniczyli w projekcie wyniosła 70 osób. 

b) W warsztatach wzięło udział 17 osób. 

c) 50 seniorów uczestniczyło w turystyce do Puszczy Zielonka. 

d) 46 osób uczestniczyło w imprezach organizowanych dla nich w Sali widowiskowej 

Ośrodka Kultury . 

               Z  rozmów wynika, że działania zapisały się na długo w pamięci, dały zadowolenie. 
 

 

Projekt był dotowany przez Wójta Gminy Kleszczewo. 
 
 

5. „Animacje w Klubie Seniora w Kleszczewie” 

 
50 Seniorów z Gminy Kleszczewo integrowało się, spędzało dwugodzinny czas w 
spotkaniach z muzyką, teatrem, sportem, origami. Przygotowano 8 spotkań. 6% 
populacji senioralnej zwiększyło swój udział w życiu społecznym; zagospodarowano 
im czas. 
 
Projekt był dofinansowany przez Wójta Gminy Kleszczewo. 
 

   
6. „Terapia zajęciowa w Kleszczewie” 

 

76 osób zaktywizowało się turystycznie, w tym 42 z niepełnosprawnością, poznając historię 

okolic, rozwijając się intelektualnie. Był to w miarę trwały ślad , który pozostaje w pamięci na 

dłuższy czas. Z rozmów z uczestnikami wynika, że wycieczki ( Rogalin, Szwajcaria Żerkowska, 

Młodzikowo) były dniami satysfakcjonującymi. Warsztaty z handmade były twórcze dla 15 

uczestników, w tym 6 z niepełnosprawnością ( rodzinne). To była aktywna integracja. Uczyły 



działań nowych  a pomysły te można wykorzystać w domu (powtórzyć). Wykonane robótki 

każdy uczestnik mógł zabrać do domu.  

 

Projekt był dofinansowany przez Wójta Gminy Kleszczewo. 

 
        Stowarzyszenie „Pomagam” prowadziło program POPŻ, dzięki któremu 318 osób  
otrzymało żywność unijną.  
 
 
Sporządziła: 
Mirosława Radzimska 
Koordynator projektów 
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                                                            Ewa Rybicka                                           Halina Jeger 

 
 

 


