
Sprawozdanie merytoryczne z działalności   

„Stowarzyszenia Radość Życia” za rok 2016 

 

 

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 2016 Stowarzyszenia zorganizowano kilka projektów, najważniejsze z nich to: 

01-10.2016 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 kontynuowało prace nad projektem pt. „Internetowy system 

wspomagający identyfikację i terapię wad wymowy w grupie dzieci w wieku przedszkolnym". 
Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu „Innowacje społeczne" wpierane i 
finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.  Oznacza to, że bierzemy udział w 
przedsięwzięciu istotnym prozdrowotnie i społecznie. Współpraca w łódzkimi uczelniami 
wyższymi to ogromne wyzwanie organizacyjne dla stowarzyszenia, któremu udało się 
podołać. 
 

 
29.06.2016 r. - Wychowankowie Domu Dziecka na Termach w Uniejowie 
Już po trzeci, dzięki panu Prezesowi Marcinowi Pamfilowi z Term Uniejów oraz 
Włodzimierzowi Tłokińskiemu udało nam się zorganizować wyjazd dla wychowanków Domu 
Dziecka do uniejowskich term. Emocje towarzyszyły, pomimo kapryśnej pogody, ale cały 
dzień dostarczył wielu wrażeń. 

 
17.09.2016 r. - Tomasz Karolak w Domu Dziecka w Łodzi 
Tomasz Karolak – znany i lubiany aktor teatralny i filmowy rozpoczyna współpracę z Teatrem 
Nowym w Łodzi. Niezależnie od planów zawodowych przyjął również zaproszenie do 
odwiedzenia wychowanków Domu Dziecka. Od początku dzieci nawiązały kontakt z p. 
Tomkiem, który opowiadał o pracy m.in. na planie serialu Rodzinka pl. Wspólne zdjęcia 
okazały się najważniejszym punktem programu. Na koniec wizyty p. T. Karolak zaprosił dzieci 
na plan Rodzinki.pl.  
 
 
10.2016 r. - Niespodzianka dla wychowanków Domu Dziecka - szkolenie z makijażu. 
Początek października 2016 r. przyniósł kolejną niespodziankę dla wychowanków, a 

właściwie wychowanek Domu Dziecka - szkolenie z makijażu. Pani Małgorzata Lewik 
charakteryzatorka z Teatru Nowego w Łodzi pokazała nastolatkom jak powinien wyglądać 
delikatny makijaż, przekazała kilka praktycznych rad związanych z kosmetykami, a na koniec 
umalowała dziewczyny. Efekt znakomity.  
  

 

16.12.2016 r. - Gwiazdka z Mikołajem w Szpitalu im. Marii Konopnickiej w Łodzi.  

Dzięki pomocy i wsparciu wielu firm: Hammer-Med Medical Polska, Bilplast SA,  bank PKO 

BP, TelPol - Bogdan Klich, Harley Davidson Łódź - Andrzej Sumiński, Whirpool, Active Wear - 

Wojciech Sobczak, Breve Tufvassons - Zbigniew Wandzel i Andrzej Szaniewski, Witold 



Skrzydlewski, Kanfor - Janusz Anforowicz,  Patron - Stanisław Sikorski, Termokon - Dorota i 

Maciej Piotrowscy, PHU Turek - Danuta i Mirosław Turek, Verso - Bartosz Dominiak, , Piotr 

Jaszczura, , Krzysztof Dygas, Atlas, Eko-Vit, Media-Markt oraz instytucje: Grupowa 

Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi,  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi, Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi,  kolejna edycja 

Gwiazdki w szpitalu im. Marii Konopnickiej w Łodzi odbyła się w dniu 16.12.2016 r. z dużym 

rozmachem. Były występy cyrkowe, konkursy, maskotki i oczywiście Mikołaj z bogatymi 

prezentami. 

Dodatkowo w okresie świątecznym Stowarzyszenie wykonało i dostarczyło paczki świąteczne dla 

wychowanków Domu Dziecka Nr 1 w Łodzi, Domu Małego Dziecka w Łodzi oraz Domu Samotnej 

Matki.   

 

 

Łódź, dn. 31.12.2016 r. 


