
Informacja o działalności  

Towarzystwa Wspierania rodziny i Dziecka „ALIA” w Antoniewie 

za okres 2011/2012 

 

W omawianym okresie organizacja nasza zrealizowała następujące przedsięwzięcia: 

1. Dokonano wpisu do OPP, co stwarza możliwość pozyskania środków z 1% podatku oraz 

prowadzenia odpłatnej działalności. 

2. Promowano Towarzystwo poprzez: 

 aktualizację witryny internetowej, 

 opracowanie broszury promocyjnej, 

 ulotki informacyjne o możliwości przekazywania na naszą działalność 1% podatku, 

 udział naszych członków w imprezach promocyjnych w Poznaniu. 

3. Udział w projekcie wsparcia organizacji pozarządowych „Działamy razem 3”prowadzonym 

przez Stowarzyszenie Instytut Zachodni w Poznaniu. 

4. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci: 

 w 2011 roku – półkolonie w Antoniewie „Przystanek Lato” z udziałem 20 dzieci, 

 w 2012 roku – kolonie letnie w Bardzie (Kotlina Kłodzka) dla 30 dzieci. 

5. We współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skokach 

warsztaty profilaktyczne „Siła spokoju”, których zadaniem było wyposażenie młodzieży w 

wiedzę na temat zjawiska przemocy, jej przyczyn i możliwości oraz sposobów uzyskania 

pomocy w przypadku jej doznania. Uczestniczyło w nich 57 uczniów skockiego gimnazjum. 

6. Zorganizowaliśmy dwa spotkania integracyjne dla lokalnej społeczności, w trakcie których 

pozyskaliśmy środki na cele statutowe. 

7. We współpracy z Fundacją „FIONA” w Poznaniu zorganizowaliśmy imprezę plenerową dla 

młodzieży z okazji Święta Niepodległości. 

8. Wsparliśmy finansowo imprezy kulturalne dla seniorów, młodzieży oraz najmłodszych  

z terenu gminy Skoki. 

9. Udzieliliśmy pomocy rodzinie w trudnej sytuacji, zakupując węgiel. 

10. W marcu br. wystąpiliśmy z dwoma wnioskami o dofinansowanie: 

 projektu „Pracownia Talentów” do Fundacji Tesco Dzieciom, w ramach którego 

chcielibyśmy zorganizować wyjazd młodych ludzi na obóz wspinaczkowy do Jury 

Krakowsko-Częstochowskiej, 

 projektu skierowanego do młodzieży w wieku 15 – 19 lat w ramach programu 

„Równać szanse” organizowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. 

11. Wiele naszych przedsięwzięć wspierało Koło Łowieckie „Borsuk” w Skokach. 

Dzięki pomocy myśliwych imprezy zorganizowane dla dzieci stały się atrakcyjniejsze. 

Dziękujemy. 

 

 

 

Antoniewo, dnia 30.03.2013 r. 


