SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
1. Dane Stowarzyszenia
Radzyńskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„Ósmy Kolor Tęczy”
ul. Jana Pawła II 2
21-300 Radzyń Podlaski
KRS 000044013 REGON 061486950 NIP 5381852701
2. Członkowie Zarządu:
Prezes Wiesław Trykacz
Zastępca Prezesa Agnieszka Adaszek
Zastępca Prezesa Sylwia Marczuk
Sekretarz Bernarda Jóźwik
Skarbnik Ewa Zgrajek
3. Cele Stowarzyszenia:
– niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym przez ułatwienie im dostępu do opieki
zdrowotnej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej,
– udostępnianie rodzinom i opiekunom osób niepełnosprawnych fachowej wiedzy z zakresu
sprawowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi,
– udzielanie wsparcia psychologicznego i pomocy prawnej, rodzinom i opiekunom osób
niepełnosprawnych,
– działanie na rzecz integracji ze społeczeństwem osób niepełnosprawnych oraz likwidowanie
uprzedzeń wobec tych osób, jak i ich rodzin i opiekunów,
– promocja i organizacja wolontariatu wspierającego osoby niepełnosprawne oraz członków
ich rodzin i opiekunów,
– pomoc osobom niepełnosprawnym oraz członkom ich rodzin w uzupełnianiu edukacji
i zdobywaniu kwalifikacji zawodowych,
– pomoc osobom niepełnosprawnym oraz członkom ich rodzin w wejściu i utrzymaniu się na
rynku pracy.
– Zebranie Danych osób niepełnosprawnych objętych działalnością Stowarzyszenia
4. Realizacja celów statutowych - działalność Stowarzyszenia „Ósmy Kolor Tęczy”
- Koncerty
 17.02.2013 r. Koncert charytatywny w sali kina Oranżeria Koncert ten połączony był
z licytacją .Ilość osób biorących udział w koncercie około 100. Dochód z licytacji został
przeznaczony na turnusy rehabilitacyjne dla naszych podopiecznych. Powstał on dzięki
pomocy wielu naszych przyjaciół przy zaangażowaniu członków naszego Stowarzyszenia.
 2.06.2013 r. Koncert „Dzieci Dzieciom” w sali kina Oranżeria. Wystąpiły na nim dzieci
z okolicznych szkół powiatu radzyńskiego oraz Radzynia Podlaskiego
- Paraolimpiada
 17.11.2013 r. Zrealizowaliśmy projekt paraolimpiady „Tęczowe zabawy”, który był
dofinansowany przez Urząd Miasta Radzyń Podlaski. Dzięki paraolimpiadzie , w której
brało udział z 57 zawodników na 27 stacjach sportowych, dzieci niepełnosprawnych
i zdrowych, ogółem było na paraolimpiadzie 600 osób. Wzmocniła się integracja
ze społeczeństwem osób niepełnosprawnych. W realizacji tej imprezy pomogło nam wielu
dobrych ludzi, którzy wsparli naszą akcję.
- Pikniki
 25.05.2013 r. Piknik Rodzinny połączony ze zbiórką pieniędzy do puszek. Cały dochód
został przekazany na turnusy rehabilitacyjne dla naszych podopiecznych. W organizacji tego
pikniku pomagali nam darczyńcy, przyjaciele i wolontariusze ze szkół. W imprezie
uczestniczyło około 1000 osób.

- Organizowaliśmy również
 Ogniska w okresie letnim rodzice ze Stowarzyszenia organizowali ogniska integracyjne dla
dzieci.
 Warsztaty Pieczenia Chleba.
 Nasi przyjaciele z liceum wspólnie z kawiarnią artystyczną Kofi&Ti zorganizowali koncert,
z którego dochód został przekazany naszemu Stowarzyszeniu
-Włączaliśmy się w imprezy organizowane przez innych:
• 23.06.2013 r. I Radzyńska Noc Świętojańska
• 25.08.2013 r. Zlot Audi zbiórka dla Patryka
• 29.09.2013 r. Radzyńskie Dni Aniołów organizowane przez Ośrodek Szkolno
-Wychowawczy w Radzyniu Podlaskim
- Pielgrzymka
 20-21.09.2013 r. Po wakacjach dzięki wsparciu wielu osób z Radzynia Podlaskiego oraz
naszego powiatu,mogliśmy zorganizować pielgrzymkę do Częstochowy dla 30
podopiecznych i ich rodzin. Odwiedziliśmy Jasną Górę – Sanktuarium Matki Bożej
Częstochowskiej Królowej Polski i zwiedzaliśmy Częstochowę, a następnego dnia
odwiedziliśmy Klasztor Dominikanów w Gidlach, w którym jest Sanktuarium Matki Bożej
Gidelskie.
- Rocznica
 24.11.2013 r. Radzyńskie Stowarzyszenie „Ósmy Kolor Tęczy”obchodziło pierwsze
„urodziny” Mszą świętą odprawioną w Parafii Św. Trójcy w Radzyniu Podlaskim
- Opłatek
 18.12.2013 r. odbyło się spotkanie opłatkowe naszego Stowarzyszenia , w którym
uczestniczyli podopieczni wraz z rodzinami.
- Choinka
 28.12.2013 r. zorganizowaliśmy zabawę choinkową. Na spotkaniu tym gościły dzieci
rodzice oraz nauczyciele z zaprzyjaźnionej z nami Szkoły Podstawowej w Ostrówkach.
Uczniowie tej szkoły zaprezentowali jasełka „Była noc...” Dzięki darczyńcom wszystkie
dzieci uczestniczące w choince otrzymali paczki.
- Turnusy rehabilitacyjne 14- dniowe letnie 2013 r.
 Skorzystało ogółem 50 podopiecznych, w tym 38 podopiecznych wraz z opiekunami było
na turnusie w Okunince Ośrodek Astur reszta osób korzystała z innych turnusów
rehabilitacyjnych.

