
SPRAWOZDANIE Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI DZIAŁU DARÓW  

Praca Działu Darów skoncentrowana jest przede wszystkim na prowadzeniu licznych zbiórek finansowych, 

rzeczowych, akcji promujących działalność Towarzystwa oraz przybliżających potrzeby naszych 

niewidomych i słabowidzących uczniów. 

Pozyskujemy środki finansowe na bieżącą działalność oraz zdobywamy fundusze i dary rzeczowe 

pokrywające potrzeby zgłoszone do budżetu. 

Dział Darów w roku 2018 zorganizował szereg akcji fundraisingowych na pokrycie kosztów prowadzonych na 

bieżąco zadań oraz finansowanie nowych potrzeb. Pozyskaliśmy środki na remonty wakacyjne szkół  

i internatów, na prowadzenie zajęć dogoterapii oraz orientacji przestrzennej, kontynuowaliśmy zbiórkę na 

remont domu św. Stanisława. Udało się również zebrać środki na zakup windy w internacie dziewcząt 

oraz pozyskać finanse na zakup pomocy edukacyjnych w ramach akcji „Nowy rok, nowe potrzeby”. Dzięki 

prowadzonej akcji Mecenat zapewniliśmy uczniom udział w zajęciach dodatkowych, a nowe radioodtwarzacze 

do Szkoły Podstawowej zakupiliśmy z akcji „Dzień Dziecka”.  

Z inicjatywy p. Łukasza Prochackiego i Centrum Kultury Izabelin Ośrodek Szkolno-Wychowawczy stał się 

beneficjentem projektu "Czas na taniec". Zebrane podczas koncertu charytatywnego fundusze pozwoliły na 

organizację systematycznych zajęć tanecznych dla naszych wychowanków. 

Przy współpracy zaprzyjaźnionych firm i fundacji udało się nam wygrać kilka grantów, pozyskując w ten 

sposób środki na zakup m.in. mat edukacyjnych, urządzenia Piaf do grafiki wypukłej, wózka inwalidzkiego 

łazienkowego oraz innych pomocy dla niewidomych. 

W czerwcu odbył się III Memoriał im. Zofii Morawskiej, który z roku na rok cieszy się coraz większą 

popularnością i przybiera formę pikniku rodzinnego. Uczestnicy biegu wraz z rodzinami mogą skorzystać z 

wielu atrakcji dla nich przewidzianych. Obecnie przygotowujemy się do kolejnej edycji tego sportowego 

wydarzenia. 

Pozyskujemy w dalszym ciągu środki ze zbiórek i sprzedaży używanego sprzętu elektronicznego  

i telefonów komórkowych. 

Współpracujemy ze szkołami, parafiami, instytucjami oraz różnymi firmami i osobami prywatnymi, które 

prowadzą na naszą rzecz zbiórki rzeczowe (pomoce dydaktyczne, środki czystości, artykuły plastyczne  

i inne potrzebne materiały). 

W roku 2018 przyjęliśmy ponad 14 grup wolontariatu pracowniczego, co wiązało się ze zorganizowaniem 

niezbędnych materiałów potrzebnych do wykonania zaplanowanych prac oraz przygotowaniem frontu robót 

dzięki pomocy działów pomocniczych Towarzystwa. Prace na rzecz naszego Ośrodka wykonywały również 

osoby, które zgodnie z wyrokiem sądu muszą przepracować społecznie zasądzoną ilość godzin. Jest to praca 

wykonywana nieodpłatnie na rzecz naszego Ośrodka. W zeszłym roku w ten sposób 65 osób przepracowało 

6.003 godziny. 

W roku 2018 pozyskaliśmy dary w wysokości 6.522.646,24 zł, z czego 1.287.769,55 zł z tytułu 1 % 

podatku. Blisko 13 tys. podatników zdecydowało o przekazaniu swojego 1% właśnie na nasz Ośrodek. 

Dział Darów zajmuje się również promocją Towarzystwa. Staramy się dotrzeć do jak największej liczby 

odbiorców, zamieszczając informacje o działalności TONOS na Facebooku, Twitterze, Instagramie  

i Youtobie. 

Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy wspierają pracę Działu Darów. 
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