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       CZĘŚĆ I. ORGANIZACYJNA

1.  STRUKTURA ORGANIZACYJNO-KADROWA
Według stanu z  dnia 31.12.2021 r.  Mazowiecki  Oddział  Wojewódzki  TPD liczył  2631
członków zwyczajnych. Działalność statutową prowadziły 136 Kół  Przyjaciół  Dzieci,  w
tym 6 specjalistycznych w strukturze 9 Oddziałów Gminnych, 5 Oddziałów Miejskich, 11
Oddziałów Dzielnicowych i 17 Oddziałów Powiatowych TPD (łącznie 42). 
Oddział  Powiatowy  Grodzki  TPD  w  Radomiu,  Oddział  Powiatowy  w  Ostrołęce  oraz
Oddział  Miejsko-Powiatowy  w Płocku  posiadają  osobowość  prawną.  Oddział  Grodzki
TPD w Radomiu nadal nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego i nie podjął
stosownych  czynności  do  jego  uzyskania.  Zarząd  MOW  TPD  funkcjonował  w  13-
osobowym składzie wraz z 4-osobową Wojewódzką Komisją Rewizyjną. 
Zarząd  odbył  3  pełnoskładowe  zebrania,  Prezydium  Zarządu  z  udziałem  Komisji
Rewizyjnej spotkało się 7 razy. Podjęto starania o uzupełnienie składu Zarządu w roku
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2022. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami, dyżury członków Prezydium Zarządu pełnione
są w poniedziałki i czwartki. 
Członkowie,  działacze  i  pracownicy TPD włączają  się  w tworzenie  lokalnych strategii
samorządowych  Mazowsza,  pełniąc  funkcje  radnych  oraz  uczestnicząc  w  Komisjach
Dialogu Społecznego,  w Koalicjach ds.  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz  w
Zespołach Interdyscyplinarnych. 
Dużym problemem organizacyjnym jest funkcjonowanie struktur TPD - Kół i Oddziałów
różnego  szczebla.  Obserwujemy  postępujący  spadek  zainteresowania  tego  typu
aktywnością.  Ogromnie  trudno  znaleźć  jest  osoby  chętne  do  pracy  społecznej,
szczególnie tak odpowiedzialnej i stałej, jak TPD-owska. Szczególnie dało się to odczuć w
okresie pandemii. W związku z brakiem osób do pracy w ogniwach TP niektóre z nich
ulegają samolikwidacji. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci na Mazowszu staje się organizacją
zdecydowanie coraz bardziej kadrową.

2. ŚRODKI FINANSOWE

Główne  źródło  pozyskiwania  środków  na  realizację  naszych  zadań  statutowych  to
wygrane otwarte konkursy na realizację zadań publicznych. Zadania te realizujemy na
podstawie zawartych  umów rocznych lub wieloletnich.  Umowy wieloletnie  obejmują
takie  zadania  jak  prowadzenie  placówek  dziennego  wsparcia  na  terenie  Warszawy,
prowadzenie  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej  i  Ośrodka  Adopcyjnego.  I  są  to  też
najwyższe, kwotowo, umowy dotacyjne. W miastach i gminach Mazowsza zadania nadal
zlecane są przez samorząd na rok lub krócej. 
Nasi  podopieczni  byli  wspierani  są  przez  firmy,  które  przekazują  na  działalność
prowadzoną przez TPD poprzez ZG TPD (za co bardzo dziękujemy) swoje produkty lub
środki finansowe to min.: Fundacja „Tesco Dzieciom”, Kulczyk Foundation w projekcie
„Żółty Talerz” i Pepco. Zgłosiliśmy mazowieckie TPD do akcji wsparciowej prowadzonej
przez Rossmann. Lokalnie nasze placówki otrzymują wsparcie od firm, które od lat je
wspierają.
Kontynuowaliśmy wieloletnią współpracę z Bankiem Żywności S.O.S. 
Kontynuujemy  żmudne  starania  w  zakresie  regulacji  sytuacji  dwóch  nieruchomości
użytkowanych od lat przez TPD (w Ciechanowie w kierunku zmiany formy z wieczystego
użytkowania na własność oraz w Warszawie przy ulicy Konduktorskiej jako przejęcie na
własność przez zasiedzenie) ponadto o zwrot nieruchomości  TPD na terenie powiatu
warszawskiego  zachodniego  w  Julinku,  użytkowanej  przez  Starostwo  Powiatowe.
Zaczęliśmy od złożenia  w Sądzie  wniosku (z  pełną  dokumentacją)  o  założenie  Księgi
wieczystej dla tej nieruchomości. 
Dokupiliśmy pozostałą część nieruchomości w Płocku przy ul. Królowej Jadwigi. Teraz
cały  budynek  jest  własnością  TPD  ZMOW.  Generalnie  prowadzona  działalność
rokrocznie  generuje  stratę.  Przekazywane  środki  nie  pokrywają  wszystkich  kosztów,
szczególnie związanych z obsługą zadań i związanych z tym logistyka i infrastrukturą, do
tego zawsze dochodzą jakieś nieprzewidziane w kosztorysie wydatki. 
Z uwagi na sytuację pandemiczną wpływ środków z tytułu przekazywania 1% podatku
były istotnie niższe.
Na dzień 31.12.2021 roku TPD ZMOW nie posiadało zobowiązań i zaległości wobec
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.
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CZĘŚĆ II. PROGRAMOWA

Mazowieckie TPD realizuje przede wszystkim zadania z zakresu wychowania i opieki nad
dzieckiem,  profilaktyki  wykluczenia  społecznego,  przeciwdziałania  sieroctwu
społecznemu oraz edukacji, rozwoju zainteresowań, usprawniania i rehabilitacji przede
wszystkim poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego: Środowiskowych Ognisk
Wychowawczych TPD, klubów i świetlic TPD.
W  nich  w  szczególny  sposób  staramy  się  o  wyrównanie  zaniedbań  edukacyjnych  i
pomoc w nauce dzieciom. Codzienne odrabianie lekcji,  a przez to promocja do klasy
programowo  wyższej  jest  jednym  z  podstawowych  celów  realizowanych  w  tych
placówkach.  Zdecydowana  większość  naszych  podopiecznych,  dzięki  pracy
wychowawców w Ogniskach, poprawia swoje wyniki w nauce, rozwija zainteresowania,
odkrywa talenty.
Dofinansowanie rodzin programem 500+ istotnie wpłynęło na zwiększony udział dzieci
w zajęciach odpłatnych (np. dodatkowy język - a przez to mniejsze zainteresowaniem
udziałem  w  zajęciach  Ogniska),  lepsze  wyposażenie  dzieci  w  sprzęt  elektroniczny  i
odzież,  ale  program  ten  nie  ma  wpływu  na  umiejętności  opiekuńczo-wychowawcze
rodziców oraz jakość żywienia dzieci (w tym ciepłe i regularne posiłki).
Ubiegłoroczny okres pandemii był szczególnym wyzwaniem w pracy placówek wsparcia
dziennego  i  dla  całego  TPD.  Niezapowiedzianym  sprawdzianem  z  dojrzałości  i
odpowiedzialności wszystkich uczestników tego działania. Prowadziliśmy pracę zdalną,
hybrydową  i  stacjonarną.  Wszystkie  działania  podejmowane  były  w  uzgodnieniu  z
jednostkami zlecającymi nam prowadzenie tych placówek.

W roku 2021 w Województwie  Mazowieckim funkcjonowały  53 placówki  dziennego
wsparcia  TPD  w  tym  45  Środowiskowych  Ognisk  Wychowawczych,  4  świetlice
środowiskowe, 1 świetlica socjoterapeutyczna,  1 Środowiskowy Klub Młodzieżowy,  1
Ognisko  Pracy  Pozaszkolnej  oraz  2  punkty  przedszkolne  i  1  pozaszkolna  placówka
specjalistyczna, 2 Kluby Przyjazne Rodzinom oraz 1 Klub Profilaktyki Środowiskowej. W
naszych placówkach codzienną opiekę, rozwój zainteresowań, pomoc wychowawczą i
edukacyjną  otrzymywało  ponad  2  tys.  dzieci  i  młodzieży.  Z  uwagi  na  bardzo
niewystarczające środki finansowe nie podjęły działalności placówki w Sochaczewie oraz
w Zegrzu i Ryni.
Programy opiekuńczo-wychowawcze naszych placówek zawierają różnorodne zadania z
zakresu  zdrowego  odżywiania,  rekreacji  i  uczestnictwa  w  kulturze.  Praca  placówek
wsparcia dziennego jest niezwykle potrzebna w lokalnym systemie wspierania dziecka i
rodziców. Prowadzone blisko miejsca zamieszkania spełniają ważną profilaktyczną rolę,
chronią dzieci  przed nieodpowiedzialnymi  zachowaniami,  kontaktem z  narkotykami  i
innymi środkami zmieniającymi świadomość,  dają możliwość rozwoju zainteresowań,
organizację czasu wolnego oraz pomoc w nauce i odrabianiu lekcji. Rodzicom zaś służą
wsparciem  w  opiece  nad  dziećmi,  pomocą  w  rozwiązywaniu  problemów
wychowawczych,  rodzinnych  i  bytowych.  W  okresie  pandemii  szczególnie  pomocne
okazało  się  indywidualne  wsparcie  dla  dzieci  i  rodziców  prowadzone  przez  kadrę
placówek.
Formą promocji działalności i pracy opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez TPD
w placówkach, jest prowadzenie przez TPD ZMOW strony internetowej dostosowanej
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do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,  prowadzenie profilu Oddziału  na FB oraz
prowadzenie przez placówki swoich profili na Facebooku. 
W odniesieniu do tych placówek, dla których TPD ZMOW jest organem prowadzącym,
sprawowany  jest  przez  biuro  TPD  ZMOW  stały  nadzór  merytoryczny  m.in.  poprzez
koordynatora oraz regularną organizację zebrań szkoleniowo-organizacyjnych.
Biuro  Zarządu  Mazowieckiego  Oddziału  TPD  jest  miejscem  obsługi  finansowej
działalności  merytorycznej  prowadzonej  przez  oddziały  warszawskie  i  niektóre  z
województwa  mazowieckiego.  Biuro  obsługuje  organizacyjną  pracę  Zarządu
Mazowieckiego i Mazowieckiej Komisji Rewizyjnej. Ponadto, pozyskuje środki finansowe
na realizację zadań statutowych poprzez kampanię 1%, przygotowywanie wniosków i
ofert na otwarte konkursy realizacji zadań publicznych. Stara się pozyskiwać sponsorów,
prowadzi  stronę  WWW w ramach posiadanej  własnej  domeny,  w  miarę  możliwości
wydaje materiały informacyjne i promocyjne. 
Partnerami w realizacji  działań statutowych Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
TPD w roku 2021 byli: Dzielnice m. st. Warszawy, m.st. Warszawa, Zarząd Główny TPD,
Starostwa  Powiatowe  poprzez  Powiatowe  Centra  Pomocy  Rodzinie,  Zarządy  Miast,
Zarządy  Gmin  i  Gminne  Komisje  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,  Ośrodki
Pomocy  Społecznej,  Mazowiecki  Urząd  Wojewódzki,  Marszałek  Województwa
Mazowieckiego, PFRON oraz podmioty działające na rzecz dzieci i młodzieży.
Jako  innowacyjne  działanie  wskazujemy  udział  TPD  w  projektach  partnerskich
(konsorcjach organizacji  pozarządowych) realizowanych na terenie m.st. Warszawa w
ramach tzw. Lokalnego Systemu Wsparcia. Są to: BAZA Akcji Zintegrowanej Animacji, TU
PRAGA WAW PL  II’  Kluby  Przyjazne  Rodzinom,  Wsparcie  w Starcie,  Partnerstwo dla
dzieci  Praga  Południe,  Stacja  Ursus,  Razem  z  Ochotą,  Bielańska  Stonoga  i  Bielańska
Stonoga II, LSW na Targówku Mieszkaniowym, Wesołe Bystrzaki, LSW Żoliborz. Kolejny
raz  od  samorządu  warszawskiego  pozyskaliśmy bardzo  wysokie  środki  na  remonty  i
doposażenie naszych placówek.

2.  WSPIERANIE RODZINY,  POMOC DZIECIOM WYCHOWUJĄCYM SIĘ POZA RODZINĄ,  SPECJALISTYCZNE

PORADNICTWO RODZINNE –  PRZECIWDZIAŁANIE SIEROCTWU SPOŁECZNEMU,  RZECZNICTWO PRAW
DZIECKA

Istotnym zadaniem w programie opiekuńczym Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
TPD  jest  dożywianie  dzieci.  Ogniwa  i  placówki  TPD  w  ramach  swojej  codziennej
działalności  z  tą   pomocą  docierają  do  wszystkich  naszych  podopiecznych,  o  czym
napisano wyżej.
Z pomocy materialnej udzielonej przez Mazowieckie TPD w roku 2021 skorzystało ponad
7 tysięcy dzieci, w tym ponad 1 tysiąc z dożywiania. 
Bardzo  cieszy  trwająca  już  kolejny  rok  świąteczna  akcja  Gwiazdor,  w  efekcie  której
ponad 1000 dzieci  podopiecznych TPD z Warszawy i  Mazowsza,  otrzymało paczki  od
indywidualnych  osób,  pisząc  listy  do  „Gwiazdora”.  Bardzo  serdecznie  dziękujemy
inicjatorom  i  organizatorom  tej  akcji,  szczególnie  inicjatorce  Pani  Izabeli  Król.
Podopieczni naszych placówek byli także wytypowani do objęcia pomocą świąteczną w
ramach akcji „Szlachetna Paczka”.

Ośrodek Adopcyjny  TPD w swojej  działalności  na  stałe  współpracuje  z  Powiatowymi
Centrami Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim, Pruszkowie, Piasecznie, Warszawie
Zachód i Żyrardowie oraz z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie pieczy
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zastępczej  w  6  dzielnicach  Warszawy  (Ursus,  Wola,  Włochy,  Ochota,  Śródmieście,
Bemowo). W roku sprawozdawczym do Ośrodka zgłosiło się  129 rodzin, przeszkolono
52 kandydatów, zakwalifikowano do przysposobienia 44 nowe rodziny. Przeprowadzono
50 sądownie orzeczonych adopcji. Udzielono prawnego i psychologicznego wsparcia 21
dorosłym  adoptowanym.  Z  pomocy  postadopcyjnej  Ośrodka  skorzystało  116  rodzin
adopcyjnych. Na podkreślenie zasługuje aktywność placówki w promocji rodzicielstwa
adopcyjnego  poprzez  wydawanie  materiałów  informacyjnych  oraz  wystąpienia  w
mediach, udzielanie wywiadów, materiały prasowe, wykłady na Wydziałach Psychologii i
Pedagogiki  UWS  i  APS,  stały  udział  pracownika  Ośrodka  jako  eksperta  na  forum
Stowarzyszenia na rzecz leczenia niepłodności i wspierania adopcji „Nasz Bocian”. 
Oddział  Powiatowy  TPD  w  Radomiu  od  20  lat  prowadzi  placówkę  interwencyjną
Ośrodek  Interwencji  Kryzysowej,  który  służy  kobietom  i  rodzinom  doświadczającym
przemocy rodzinnej oraz kobietom ofiarom handlu. 
W roku 2021 przy biurze TPD ZMOW działała poradnia rodzinna dofinansowywana ze
środków  Dzielnicy  Śródmieście  m.st.  Warszawy,  która  oferowała  wsparcie  prawne,
psychologiczne,  pedagogiczne  i  psychiatryczne  oraz  Warszawska  Poradnia  TPD
finansowana ze środków tzw. alkoholowych przez Urzęd m.st Warszawy skierowana do
mieszkańców  Stolicy.  Poradnia  prowadzi  specjalistyczna  pracę  z  beneficjentami
(dorosłymi, dziećmi, rodzinami). Zleceni prowadzenia tej Poradni obejmuje 3 lata.

3. DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI I REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 
W roku sprawozdawczym pod opieką 6 Kół Specjalistycznych TPD znajdowało się łącznie
331  dzieci  i  młodzieży  z  Warszawy  i  województwa  mazowieckiego.  Na  podkreślenie
zasługuje działalność integracyjna prowadzona przez Koła. 
Działały  Warsztaty  Terapii  Zajęciowej  w  Płocku,  Nowym  Dworze  Mazowieckim  i
Miętnem  k.  Garwolina,  Środowiskowy  Dom  Samopomocy  w  Ząbkach,  Edukacyjna
placówka  pozaszkolna  w  Ząbkach  oraz  Ognisko  Pracy  Pozaszkolnej  w  Ciechanowie.
Ponadto,  Specjalistyczne  Koła  TPD  w  Ząbkach  i  Płońsku  ze  środków  Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kolejny rok prowadziły specjalistyczne
programy rehabilitacyjno-edukacyjne. W Nowym Dworze Mazowieckim kontynuowano
realizację projektu "Świadomi-Równi-Niewykluczeni" finansowanego z dotacji programu
Aktywni  Obywatele  –  Fundusz  Krajowy,  finansowanego  z  Funduszy  EOG  dotyczący
przeciwdziałania zbyt małej samodzielności dorosłych osób z niepełnosprawnością.
W  ramach  realizowanych  zajęć  prowadzona  jest  tam  rehabilitacja  ruchowa,  terapia
zajęciowa.  Funkcjonują  pracownie  specjalistyczne:  informatyczne,  gospodarstwa
domowego, krawieckie, itp. Uczestnicy objęci są treningiem ekonomicznym. Koryguje
się wady wymowy, prowadzi zajęcia psychoterapeutyczne. Podopieczni warsztatów oraz
ich opiekunowie korzystają  z  oferty  kulturalno-oświatowej  i  wypoczynkowej.  Rodzice
mogą także korzystać z porady psychologów, lekarzy i pedagogów oraz grupy wsparcia
tworzonej przez innych rodziców. Niezwykle ważne jest wsparcie psychologiczne i praca
z rodziną  nastawione  na radzenie  sobie  z  chorobą,  uczenie  postępowania  z  chorym
dzieckiem, umożliwianie kontaktów z innymi rodzicami będącymi w podobnej sytuacji i
przekazywanie sobie wzajemnych doświadczeń, wspieranie się. W ramach pracy WTZ i
ŚDS,  wielki  nacisk  położono  na  wsparcie  naszych  podopiecznych  ich  opiekunów  w
radzeniu sobie  z  bardzo trudną i  opresyjna  sytuacją  pandemiczną.  Przy  WTZ TPD w
Miętnem uruchomiony został Klub dla osób oczekujących na przyjęcie do Warsztatu. Z
Klubu korzysta 10 niepełnosprawnych podopiecznych.
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Ze środków Marszałka Województwa w roku 2021 realizowany był projekt „TACY SAMI”,
skierowany  do  50  osób  z  niepełnosprawnościami  z  5  powiatów  województwa
mazowieckiego  (warszawskiego,  legionowskiego,  nowodworskiego,  płońskiego  i
garwolińskiego),  po  10  osób  z  każdego  powiatu.  Osoby  te  nie  otrzymują
instytucjonalnego  wsparcia  Warsztatu  Terapii  Zajęciowej,  Środowiskowego  Domu
Samopomocy lub Domu Dziennego Pobytu.
W projekcie uwzględniono: 1. Konsultacje psychologiczne dla niepełnosprawnych osób
– po dwie godziny dla każdej z nich.. 2/ Zajęcia z zakresu autoprezentacji i wizerunku. 3/
Zajęcia ekonomiczne. 4/ Zajęcia z samoobrony.  5/ Zajęcia z cyberbezpieczeństwa. 6/
Konsultacje psychiatryczne dla osób z niepełnosprawnościami. 7/ Animację kulturalną –
spektakle w Operze Bałtyckiej i wyjścia do kina. 8. Organizację wyjazdów terapeutyczno-
integracyjnych osoby z niepełnosprawnościami wraz z opiekunem. Projekt spotkał się z
serdecznym przyjęciem uczestników i oczekiwaniem na jego kontynuację.
Zarząd MOW TPD kontynuuje starania o przekształcenie naszego Ośrodka w Olszance
gm.  Puszcza  Mariańska  w  Powiecie  Żyrardowskim  w  miejsce  służące  osobom  z
niepełnosprawnościami.  W efekcie tych starań w roku 2021 uzyskaliśmy ze środków
Mazowieckiego  Centrum  Polityki  Społecznej  50%  dofinansowanie  do  kosztów
przebudowy obecnie tam stojącego obiektu. Zakończenie prac przewidziane jest na I-II
kwartał 2023 roku.

4. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
Podczas akcji letniej 2021 roku zorganizowano łącznie 17 turnusów kolonijnych, z których 9
w ramach działalności statutowej odpłatnej jako Organizator Turystyki.  W wyjazdach tych,
uczestniczyły  także  nasze  podopieczne  dzieci  uczęszczające  do  środowiskowych  Ognisk
Wychowawczych TPD.  Dzieci  te  wyjeżdżały  na  kolonie  na  innych  zasadach  finansowych.
Każdy mógł znaleźć odpowiedni dla siebie kierunek wyjazdu, nasze kolonie odbyły się w
Zakopanem,  Krościenku  nad  Dunajcem,  Jastrzębiej  Górze,  Zawoi,  Kruklankach  oraz
Bachorzu. 
Nasze oddziały zaangażowały się w organizację kolonii wyjazdowych:
TPD Ochota – 34 dzieci pojechało do Bukowiny Tatrzańskiej,
TPD Białołęka  - 36 dzieci pojechało do malowniczego Rimini we Włoszech,
TPD Otwock – zorganizował  3 wyjazdy :  47 dzieci  pojechało do Sarbinowa, 49 dzieci
pojechało do Międzyzdrojów oraz 52 dzieci pojechało do Szklarskiej Poręby, 
TPD Ostrów Mazowiecka – zorganizowało dwa wyjazdy do Białego Dunajca dla 46 i 55
dzieci,
TPD Ostrołęka – 120 dzieci – półkolonie oraz 4 turnusy, 2 do Międzyzdrojów dla 100
dzieci i 2 turnusy do Gdyni dla 100 dzieci,
TPD Płońsk – 40 dzieci.

Dzięki zniesieniu niektórych ograniczeń pandemicznych zorganizowanych zostało także
5 wyjazdów (w tym turnusy rehabilitacyjne) dla osób z niepełnosprawnościami.

W  akcji  Lato  w  mieście  i  Lato  na  wsi   zorganizowaliśmy  67  turnusów  na  terenie
województwa mazowieckiego dla prawie 1900 dzieci. 

Dodatkową wakacyjną inicjatywą TPDZMOW, jako działalność statutowa odpłatna, która
cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem były półkolonie dla uczniów z Zielonki w
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ramach akcji „Lata w mieście". Turnus półkolonii rozpoczynał się w poniedziałek i trwał
do piątku, bawiliśmy się tak przez 7 tygodni wakacji. Podczas 7 turnusów w 4 szkołach
podstawowych jednocześnie bawiło prawie 800 dzieci z klas 0 - 6. Farma Iluzji, Magiczne
Ogrody,  Młyn  Gąsiorowo,  Park  Rozrywki  Julinek,  Park  Wodny  Suntago  i  AZS  Zegrze
Południowe to tylko niektóre miejsca, które znalazły się programie naszych wyjazdów.

Z  różnych  form  (stacjonarnych  i  wyjazdowych)  zimowego  i  letniego  wypoczynku
oferowanego przez TPD mimo sytuacji pandemicznej skorzystało 3786 uczestników. Na
podkreślenie zasługuje kontynuacja organizacji turnusów (4) podnoszących umiejętności
opiekuńczo-wychowawcze rodziców.
Organizacja  wypoczynku  była  finansowo  wspierana  przez  Urzędy  Dzielnicowe  m.st.
Warszawy,  Ośrodki  Pomocy  Społecznej,  Komisje  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych, Urząd Marszałkowski.

5. KONTROLE I  WIZYTACJE

W roku 2021 gospodarka finansowa oraz realizacja zleconych programów opiekuńczych,
wychowawczych,  rehabilitacyjnych  i  innych  była  systematycznie  kontrolowana  i
wizytowana. 
Kontrole  i  wizytacje  przeprowadzane  były  przez  następujące  podmioty:  Starostwa
Powiatowe, Urzędy Dzielnic  m. st.  Warszawy,  Urzędy Miejskie i  Gminne,  Państwowy
Fundusz  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych.  Wszystkie  kontrole  wypadły  dobrze,
protokoły  zawierały  pozytywną  ocenę  prowadzonej  działalności  i  realizacji  zadań
zleconych.

Z  uwagi  na  sytuację  pandemiczną  bardzo  wzrosła  nasza  innowacyjność,  a  przez  to
aktywność  w kontaktowaniu  się  z  Urzędem Wojewódzkim,  Ministerstwem Rodziny  i
Polityki  Społecznej,  Prezydentem  m.st.  Warszawy,  Urzędem  Marszałkowskim  oraz
innym urzędami centralnymi. Ufamy, że w efekcie tych kontaktów wzrosła świadomość
obszarów i skali działalności  prowadzone przez TPD.

W  tym  miejscu  chcę  podziękować  wszystkim,  którzy  zaangażowali  się  w  pracę  i
działalność  naszego  Oddziału,  a  szczególnie  Zarządowi  i  Panu  Skarbnikowi  Zarządu.
Dzięki  ich  wysiłkom  przeżyliśmy  organizacyjnie  kolejny,  tym  razem  bardzo  trudny  i
nietypowy, ale jednocześnie dobry, bo rozwijający nasz potencjał, rok.

                                                                                           

                                                                                              Sporządziła  Monika Jagodzińska
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