Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei”
za rok 2006
Rok 2006 minął pracownikom Stowarzyszenia KDN pracowicie.
● Przeprowadziliśmy 37 spotkań świetlicowych, liczba dzieci w soboty wahała się w granicach 30 – 60, wiek 2 – 19
lat, liczba wolontariuszy wahała się w granicach 13 – 28 w zależności od potrzeb i prowadzonych akcji. W ramach
tych spotkań prowadzone były zajęcia plastyczne, muzyczne, gry, zabawy, korepetycje. Wydawane było śniadanie i
obiad. Dzieci pochodziły głównie z bloków komunalnych osiedla Starosielce, zamieszkałych w większości przez
rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym.
● Przez cały rok 2006 wydawaliśmy i rozwoziliśmy naszym podopiecznym żywność pochodzącą z Banku Żywności,
zarówno na terenie Białegostoku jak i okolic. Ilość osób objętych takim działaniem na dzień 31.12.2006 wynosiła
2500. Osoby te pochodziły z terenu Białegostoku oraz gmin Turośń Kościelna, Choroszcz, Knyszyn, Zabłudów, Łapy,
Poświętne, Grabówka, Wasilków, Sokółka, Dobrzyniewo, Hanówka, Bielsk Podlaski, Siemiatycze, Dubicze, Kleszczele.
Ludzie ci podlegają kryteriom art. 7 Ustawy o Pomocy Społecznej i ich status jest potwierdzony przez lokalne ośrodki
pomocy społecznej.
● W lutym zorganizowaliśmy podczas ferii zimowych półkolonie, w których uczestniczyło ok. 60 dzieci. W ramach
spotkań kolonijnych prowadzone były zajęcia plastyczne, muzyczne, gry, zabawy, korepetycje. Wydawaliśmy
śniadanie i obiad. Dzieci pochodziły głównie z rodzin ubogich. Podczas półkolonii pracowało ok. 20 wolontariuszy.
● W dniach 31 marca – 1 kwietnia wzięliśmy udział w ogólnopolskiej zbiórce żywności, organizowanej przez Bank
Żywności. Produkty wtedy zebrane zostały przekazane naszym podopiecznym, a część została wykorzystana na
posiłki podczas zajęć świetlicowych.
● Dnia 23 maja 2006 r. Klub Dobrej Nowiny stał się stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze
Sądowym.
● W dniach 13 – 19 sierpnia odbył się pod Oleckiem obóz rowerowy dla dzieci uczęszczających do świetlicy Klubu
wraz z opiekunami – wolontariuszami. Atrakcją były codzienne wycieczki rowerowe i obcowanie z przyrodą, pływanie
w jeziorze.
● W dniu 1 września 2006 zawarliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na realizację
zadania „Wyrównywanie poziomu życia osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej - dożywianie,
przekazywanie i wydawanie żywności”. Przyznano nam dotację w wysokości 9120 PLN, którą wykorzystaliśmy na
dożywianie dzieci, młodzieży i bezdomnych.
Od września rozpoczęliśmy akcję wydawania żywności bezdomnym z terenu Białegostoku. Co
tydzień, do dnia 22 grudnia, w czwartki i piątki, wydawaliśmy im w okolicach dworca PKS kanapki
i napoje. Ilość potrzebujących wahała się w granicach 30 – 55 osób.
● W dniu 29 – 30 września wzięliśmy udział w kolejnej ogólnopolskiej akcji zbierania żywności. Również 30 września
braliśmy udział w festynie charytatywnym „Podziel się posiłkiem”, zorganizowanym przez nasze oraz kilka innych
białostockich stowarzyszeń i organizacji. Festyn odbył się na placu przed Teatrem Dramatycznym im. Al. Węgierki w
Białymstoku.
● W dniu 23 listopada zawarliśmy umowę z Wojewodą Podlaskim na realizację projektu „Ciepły posiłek w zimne dni”.
Kwota dotacji wyniosła 2600 PLN, natomiast całkowity koszt projektu wynosił 5900 PLN. Projekt ten dotyczył
wydawania ciepłych posiłków osobom bezdomnym.

● W dniu 1-3 grudnia przeprowadziliśmy kolejną zbiórkę żywności organizowaną przez Bank Żywności w Suwałkach.
Produkty zostały dołączone do paczek świątecznych dla naszych podopiecznych.
● W dniu 16 grudnia zorganizowaliśmy spotkanie wigilijne dla dzieci z świetlicy KDN. W spotkaniu uczestniczył Święty
Mikołaj. W programie spotkania były gry i zabawy, wigilijny poczęstunek, wspólne śpiewanie kolęd. Uczestnicy
otrzymali paczki świąteczne. Łącznie wydaliśmy dzieciom naszych podopiecznych z całego regionu 150 paczek.
● W dniu 22 grudnia zorganizowaliśmy spotkanie wigilijne dla osób bezdomnych, podczas którego wydaliśmy 50
paczek świątecznych. Były to w większości osoby, z którymi mieliśmy wcześniejszy kontakt z racji wydawania
żywności. Podczas spotkania śpiewaliśmy kolędy, jedliśmy świąteczne potrawy. W spotkaniu brali także udział
pastorzy białostockiego Kościoła Chrześcijan Baptystów: Ireneusz Dawidowicz i Marcin Owsiejczuk.

