
Sprawozdanie merytoryczne z działalności   

„Stowarzyszenia Radość Życia” za rok 2015 

 

 

I Informacje ogólne 

Nazwa: Stowarzyszenie „Radość Życia” 

Forma Prawna: stowarzyszenie 

Adres: 92-519 Łódź, ul. Gorkiego 61/21 

e-mail: opp.radosczycia@wp.pl 

Data wpisu do KRS: 27.05.2007r. 

Numer KRS: 0000280478 

Regon: 100357242 

NIP: 728-265-30-98 

Nazwa banku i numer konta: PKO BP 76102033520000170201197391 

Prezes  - Jacek Śmigielski 

Wiceprezes – Marcin Szczepanik 

   

II  Cele statutowe: 

1. Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych. 
2. Kształtowanie świadomego odbiorcy kultury i innych działań artystycznych. 
3. Promocja sztuki z zakresu tańca, teatru, filmu, muzyki i plastyki. 
4. Integracja dzieci i dorosłych niepełnosprawnych ze zdrowymi. 
5. Prowadzenie działań mających na celu przywrócenie dzieciom, młodzieży 

i dorosłym w maksymalnym stopniu sprawności fizycznej, psychicznej 
i zdrowotnej. 

6. Upowszechnienie podstaw pro europejskich. 
7. Inspirowanie do podejmowania działalności gospodarczej 
8. Ułatwianie kontaktów z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi, 

pozarządowymi. 
9. Promocja kultury fizycznej, sportu, zdrowia i turystyki. 
10. Promocja kultury i ochrony środowiska. 
11. Współpraca z podobnymi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą 
12. Działanie na rzecz pojednania i tolerancji 
13.        Działanie na rzecz rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego Łodzi 

 



III Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej 

Stowarzyszenia Radość Życia w Łodzi nie prowadzi działalności gospodarczej 

 

IV Opis działalności 

 

W roku 2015 Stowarzyszenia zorganizowano kilka projektów, najważniejsze z nich to: 

02.2015 r. - Internetowy system wspomagający identyfikację i terapię wad wymowy w 
grupie dzieci w wieku przedszkolnym 
Stowarzyszenie Radość Życia wraz z łódzkimi uczelniami Politechniką Łódzką i 
Uniwersytetem Łódzkim zdobyło grant na projekt pt. „Internetowy system wspomagający 

identyfikację i terapię wad wymowy w grupie dzieci w wieku przedszkolnym". 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach programu „Innowacje społeczne" wpierane 
i finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.  Oznacza to, że bierzemy udział 
w przedsięwzięciu nie tylko istotnym z punktu widzenia społecznego, ale także zakresu 
prac, jakie są z nim związane. Przed nami wyzwanie organizacyjno-merytoryczne, które 
mamy nadzieje zaowocuje w przyszłości. Projekt jest zaplanowany na lata 2015-2016. 
 
03.2015 r. - Okres przedświąteczny z podopiecznymi Domu Dziecka nr 1 w Łodzi 
Okres przed świętami Wielkanocnymi spędziliśmy ponownie z podopiecznymi Domu 
Dziecka nr 1 w Łodzi. Tym razem młodzież z szerokiej palety propozycji i animacji wybrała 
warsztaty plastyczne połączone z elementami mody, a szczególnie projektowania. 
Efektem wspólnych działań są koszulki z nadrukiem zaprojektowanym i wykonanym przez 

młodzież. Jednak największą wartością kolejnego spotkania z młodymi ludźmi było 
pokazanie i odkrywanie możliwości jakie stoją przed każdym z nas, niezależnie od statusu 
rodzinnego.  
 
05.2015 r. - Stypendium w Niemczech 
Stowarzyszenie Radość Życia zorganizowało i ufundowało stypendium sportowe dla 
jednego zawodnika klubu pływackiego MKS Jedynka Łódź. W dniach od 3 do 30 maja 2015 
zawodnik łódzkiego klubu sportowego Mateusz Śmigielski miał możliwość trenować 
wśród zawodników niemieckiego klubu sportowego SCM Magdeburg. Uczeń 34 
Gimnazjum w Łodzi uczestniczył podczas wyjazdu w zajęciach szkolnych wspólnie z 
niemieckimi pływakami. Treningi pływackie odbywały się na 50-ciometrowej pływalni 
„Elbe Halle”. Mamy nadzieję, że spędzony w Niemczech czas pozwolił mu na doskonalenie 

języka niemieckiego oraz przyczyni się do poprawy wyników sportowych.  
 

02.06.2015 r. - Wychowankowie Domu Dziecka na Termach w Uniejowie 
Już po raz drugi, dzięki panu Prezesowi Marcinowi Pamfilowi z Term Uniejów oraz 
Włodzimierzowi Tłokińskiemu udało nam się zorganizować wyjazd dla wychowanków 
Domu Dziecka na Termy Uniejów. Emocje pojawiły się już w momencie potwierdzenia 
rezerwacji tj. tydzień wcześniej, a kolejne dni upłynęły niektórym dzieciom na 
poszukiwaniu i przymierzaniu kostiumów kąpielowych oraz kąpielówek. 2 czerwca w godz. 
11 do 15 baseny były wypełnione po brzegi gośćmi z Łodzi. Nie da się ukryć, że dopisała 
także przepiękna pogoda, która dopełniła ten dzień pełen wrażeń. 
 



30.06.2015 r. - Marcin Gortat na zakończeniu roku szkolnego wychowanków Domów 
Dziecka nr 1 i 2 w Łodzi 

Zakończenie roku szkolnego dla wychowanków Domów Dziecka nr 1 i 2 w Łodzi wiązało 
się z dużą niespodzianką. 30 czerwca w godzinach popołudniowych dzieci odwiedził 
światowej sławy koszykarz pan Marcin Gortat. Koszykarz przyjął zaproszenie 
Stowarzyszenia Radość Życia i wraz z upominkami przyjechał w odwiedziny do dzieci do 
placówki przy ul. Aleksandrowskiej. Radość była prawie tak duża jak zaskoczenie z 
powodu wzrostu sportowca. Pan Marcin opowiedział o sobie, zagrał z dziećmi w kosza ale 
co najważniejsze, tą wizytą sprawił, że koszykówka na stałe zagościła na boisku. Dzieci 
doceniając gest Pana Marcina Gortata przygotowały piękne podziękowania, które mamy 
nadzieję, na długo pozostaną w pamięci koszykarza.  

 

12.2015 r. - Gwiazdka z Mikołajem w Szpitalu im. Marii Konopnickiej w Łodzi.  

Dzięki pomocy i wsparciu wielu firm oraz instytucji kolejna edycja Gwiazdki w szpitalu im. 

Marii Konopnickiej w Łodzi odbyła się w dniu 11.12.2015 r. z dużym rozmachem. Były 

występy cyrkowe, konkursy, maskotki i oczywiście Mikołaj z bogatymi prezentami. 

Dodatkowo w okresie świątecznym Stowarzyszenie zrealizowało spotkanie Pana Artura Partyki – 

łódzkiego medalistę olimpijskiego w skoku wzwyż oraz wykonanie i dostarczenie paczek świątecznych 

dla wychowanków Domu Dziecka Nr 1 w Łodzi. Podczas spotkania z dziećmi kolędowali także muzycy 

zespołu Pani Moniki Kuczyńskiej. Spotkanie uświetniły władze miasta Łodzi.  

Ponadto dla dzieci z najuboższych rodzin – we współpracy z fundacją  „Równe Szanse” – 

Stowarzyszenie przygotowało „słodkie upominki”. 

 

 

Łódź, dn. 31.12.2015 r. 


