BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE
„MYŚLĘCINEK”
ul. Gdańska 173-175
85-674 Bydgoszcz
tel. 0-692-171-073

Bydgoszcz, 17 marca 2011 roku.

Sprawozdanie Zarządu z działalności
Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego „Myślęcinek”
w 2010 roku.

Bydgoskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne „Myślęcinek” zostało zarejestrowane 28 marca
1995 roku w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego.
Od dnia 2 listopada 2007 roku Towarzystwo posiada status Organizacji Pożytku
Publicznego.
Do dnia 18 marca 2010 roku Bydgoskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne „Myślęcinek”
działało pod kierownictwem Zarządu w składzie:
• Andrzej Matczak - prezes
• Ewa Ziętak - wiceprezes
• Rafał Orłowski - wiceprezes
• Dariusz Stasiowski - sekretarz
• Joanna Cywińska – skarbnik
a od Walnego Zebrania w dniu 18 marca w składzie:
• Ewa Ziętak - prezes
• Andrzej Matczak - wiceprezes
• Rafał Orłowski - wiceprezes
• Violetta Pociask – sekretarz
• Joanna Cywińska – skarbnik
Organem nadzorującym prace Zarządu jest Komisja Rewizyjna która działała w składzie:
do 18 marca 2010 roku
• Barbara Rettig – przewodnicząca
• Jarosław Tyczyński
• Zbigniew Pietruszewski
a od 18 marca 2010 roku:
• Zbigniew Pietruszewski – przewodniczący
• Barbara Rettig
• Ryszard Kuryło
W minionym roku Towarzystwo w ramach działalności statutowej realizowało m.in. zadania
publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób
niepełnosprawnych. Były to:
1) Zadanie realizowane od 1 lutego do 23 grudnia 2010 na podstawie umowy z Gminą
Osielsko „Prowadzenie hipoterapii i terapeutycznej jazdy konnej dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej z terenu Gminy Osielsko oraz organizowanie zajęć rekreacyjnych
z udziałem beneficjentów zadania i ich rodzin” – dotowane kwotą 14.000,00 zł, w tym:
a) kwota 11.955,00 zł przeznaczona była na
hipoterapeutycznych dla 14 pacjentów z Gminy,
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b) kwota 1.995,00 zł na dofinansowanie trzech imprez rekreacyjnych oraz 50,00 zł na
pokrycie kosztów administracyjnych.
2) Zadanie realizowane od 19 kwietnia do 30 listopada 2010 roku na podstawie umowy
z Urzędem Miasta Bydgoszczy „Prowadzenie hipoterapii i terapeutycznej jazdy konnej
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, mieszkańców Miasta Bydgoszczy oraz
organizowanie zajęć rekreacyjnych z udziałem beneficjentów zadania i ich rodzin” –
dotowane kwotą 3.000,00 zł (600 zajęć dotowanych kwotą 5 zł dla 39 dzieci – 37
pacjentów wykorzystało po 16 dotowanych zajęć)
W 2010 roku Towarzystwo na swoją działalność pozyskało znaczącą część
środków finansowych od podatników przekazujących 1% podatku dochodowego, w tym
wspierających indywidualnie sporą grupę naszych podopiecznych. Kilkoro dzieci otrzymało
również wsparcie od Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”.
Ogromną pomoc wnieśli rodzice dzieci biorąc m.in. aktywny udział w organizowaniu imprez
integracyjnych.
Towarzystwo przeprowadziło łącznie 2271 zajęć hipoterapeutycznych dla ponad 70
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Uczestnikami zajęć były dzieci z mózgowym
porażeniem dziecięcym, opóźnieniem psychoruchowym, upośledzeniem umysłowym,
autyzmem, zespołem Downa, ADHD, porażeniem splotu barkowego, przepukliną oponowordzeniową, głuchotą oraz dzieci i młodzież z wadami postawy.
Zajęcia prowadzono na terenie gospodarstwa agroturystycznego Państwa Kuffel,
w Czarnówczynie ul. Na Skarpie 7, Gmina Osielsko, oraz od miesiąca września dwa razy
w tygodniu w Stajni Gliszcz, Gmina Sicienko.
Do zajęć używane były dwa konie Towarzystwa (Toffi i Windsor) oraz wynajmowane od
TAGARI Sp z o.o. (Norek lub Maniek).
Kadrę Towarzystwa stanowiły hipoterapeutki:
•
Ewa Ziętak – mgr rehabilitacji, instruktor hipoterapii,
•
Henryka Kozłowska – mgr rehabilitacji, instruktor hipoterapii,
•
Joanna Cywińska – mgr inż. chemii, instruktor hipoterapii,
•
Violetta Pociask – instruktor hipoterapii
•
Anna Domachowska – pedagog, instruktor jazdy konnej oraz instruktor hipoterapii
•
Weronika Kiełtyka – instruktor hipoterapii, studentka zootechniki
•
Monika Ciechowska – instruktor hipoterapii
Podwykonawcy zadania:
•
Zofia Lewandowska – księgowość (do 2/2010)
•
Irena Koprowska-Kaczmarek – księgowość (od 3/2010)
•
Magdalena Szczeblewska – szkolenie wolontariuszy (instruktor jazdy konnej,
hipoterapeuta).
W zajęciach współuczestniczyło ponad 10 wolontariuszy: młodzież gimnazjalna, licealna
i studenci, z którymi zawierane były umowy wolontarystyczne. Wolontariusze
przygotowywani byli do pracy z koniem przez hipoterapeutki oraz przez instruktorkę jazdy
konnej Magdalenę Szczeblewską.
Od 1997 roku Towarzystwo jest ośrodkiem patronackim oraz szkoleniowym Polskiego
Towarzystwa Hipoterapeutycznego, co daje prawo prowadzenie praktyk dla przyszłych
hipoterapeutów. W 2010 roku przeszkolonych zostało 6 praktykantów.
W 2010 roku Towarzystwo znalazło się wśród 13 laureatów konkursu „Rodzynki
z pozarządówki” ogłoszonego przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
najlepsze inicjatywy społeczne realizowane w 2009 roku przez organizacje pozarządowe
(na działalność statutową otrzymaliśmy nagrodę w wysokości 2.250,00 zł).
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W okresie sprawozdawczym współpracowaliśmy z:
− Urzędem Gminy w Osielsku (realizacja zadania publicznego z zakresu ochrony
i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych),
− Urzędem Miasta Bydgoszcz (realizacja zadania publicznego z zakresu ochrony
i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych),
− TAGARI Sp. z o.o. (pensjonaty dla koni Towarzystwa, wynajem konia do hipoterapii,
nieodpłatne udostępnianie terenu na prowadzenie zajęć i imprezy rekreacyjne),
− Polskim
Towarzystwem
Hipoterapeutycznym (prowadzenie praktyk, udział
w konferencji, wymiana informacji),
− Stajnią Gliszcz (utworzenie filii ośrodka w Gliszczu, Gmina Sicienko),
− Sekcją Turystyki Kajakowej RTW „Bydgostia" (współorganizatora spływu),
− Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Louisa Brailla w Bydgoszczy (prowadzenie
zajęć hipoterapeutycznych dla podopiecznych ośrodka),
− Zespołem Szkół nr 30 Specjalnych w Bydgoszczy (współorganizacja balu
karnawałowego),
− ŻKS Polonia (akcja charytatywna na rzecz Towarzystwa – darowizna 5.846,00 zł,
spotkanie w klubie żużlowym),
− Leśnym Parkiem Kultury i Wypoczynku, w tym z Ogrodem Fauny Polskiej (Wieczór
Marzeń),
− Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Bydgoszczy (promocja Towarzystwa
podczas konferencji)
− Leśnictwem „Jastrzębie” (drewno na ognisko).
Z myślą o naszych niepełnosprawnych podopiecznych i ich rodzinach Zarząd organizował
imprezy integracyjno-rekreacyjne. Były to:
− 11 luty - bal karnawałowy „Na Hawajach” organizowany wspólnie z Zespołem Szkół
Specjalnych nr 30 w Bydgoszczy,
− 14 maja – spotkanie w Żużlowym Klubie Sportowym „Polonia”,
− 16 maja – spływ na Brdzie oraz piknik w klubie RTW „Bydgostia” – impreza dotowana
przez Gminę Osielsko kwotą 625,00 zł (opis imprezy w biuletynie nr 28/2010)
− 19-20 czerwca – biwak w Czarnówczynie – impreza dotowana przez Gminę Osielsko
kwotą 470,00 zł (opis imprezy w biuletynie nr 29/2010)
− 25 września – mecz piłki nożnej oraz ognisko na zakończenie lata - impreza dotowana
przez Gminę Osielsko kwotą 900,00 zł (opis imprezy w biuletynie nr 30/2010).
Wśród najważniejszych wydarzeń minionego roku należy również wymienić:
• 18.03 – Walne Zebranie Członków Towarzystwa na którym m.in. dokonano wyboru
nowego Zarządu,
• 5.06 – „Wieczór Marzeń w ZOO” (udział dzieci w imprezie organizowanej przez LPKiW),
• 17.06 – gala dla laureatów konkursu „Rodzynki z pozarządówki” w Szafarni (Ewa
zietak, Violetta Pociask)
• 26.08 – spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych w Urzędzie Gminy
Osielsko,
• 6.10 - Konferencja Wojewódzka: „Pomoc psychologiczno - pedagogiczna: dziecku,
rodzinie i szkole” – prezentacja Towarzystwa (baner i ulotki reklamowe)
• 23.10 - Ognisko i mini zawody jeździeckie dla wolontariuszy
• 10-12.11 – Warsztaty hipologiczne – Ypäjä, Finlandia – organizowane prze PTHip
w ramach programu Leonardo da Vinci (Anna Domachowska)
• 13-14.11 – Konferencja Hipoterapeutyczna „Koń leczy, uczy, motywuje”, – Kraków (Ewa
Ziętak, Violetta Pociask, Joanna Cywińska, Weronika Kiełtyka)
• 13.11 - Walne Zebranie PTHip – Kraków (Ewa Ziętak, Violetta Pociask, Joanna
Cywińska, Weronika Kiełtyka).
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Wszystkie bieżące informacje o prowadzonej działalności zamieszczane są w wydawanych
przez
Zarząd
Towarzystwa
biuletynach
oraz
na
stronie
internetowej
www.hipoterapia.republika.pl.

Informacje o instytucji:
Bydgoskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne „Myślęcinek”
ul. Gdańska 173-175 85-674Bydgoszcz
KRS 0000120586
REGON 091192649
NIP 967-005-9276

Prezes Towarzystwa

Ewa Ziętak
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