Stowarzyszenie "Lepsze Jutro" prowadzi swoją działalność od 11 lat. Początkową formą działalności
były małe działania wspierające osoby niepełnosprawne. Na chwilę obecną prowadzimy Środowiskowy
Dom Samopomocy "Razem Radośniej", dzienny Dom Seniora w Tymieniu oraz Klub Seniora w
Mścicach. Prowadzone domy cieszą się dużym zainteresowaniem uczestników, jak również stają się
popularne w środowisku lokalnym. Dzięki środkom, jakie Stowarzyszenie pozyskuje w formie 1%,
możemy doposażyć prowadzone placówki wsparcia w dodatkowe wyposażenie lub materiały. W
ostatnich dwóch latach otrzymaliśmy środki finansowe w formie 1% od Pani Ewy Bordun oraz Jana
Wodeckiego prowadzących PPHU Bajgiel Jan Wodecki, Ewa Wodecka-Bordun Sp. J. Wsparcie
również otrzymaliśmy od Pana Mariusza Kwiatkowskiego prowadzącego Sklep Mini Mrówka A.M.
Kwiatkowscy Spółka Cywilna. Jest to dla nas dowód społecznego zaufania, pozwalający nam na
rozwój naszych ośrodków wsparcia. Dzięki tym środkom finansowym w 2019 roku zakupiono na
potrzeby ŚDS zamrażarkę, komplet wypoczynkowy ogrodowy, materiały do terapii. Na potrzeby Domu
Seniora w Tymieniu zakupiliśmy trzy kanapy wypoczynkowe, które służą jako kącik rekreacyjny w
jednej z pracowni, rolety na okna do dwóch sal, drukarkę, maszynkę do scrapbookingu. Na potrzeby
Klubu Seniora zostały zakupione gry towarzyskie i edukacyjne. Ponadto otrzymywane środki finansowe
są przekazywane zgodnie z deklaracjami podatników dla czterech osób z niepełnosprawnością, które
zostały objęte wsparciem przez Stowarzyszenie. Dziękujemy wszystkim osobom, które przekazują swój
1% dla naszej organizacji. Daje to nam wszystkim możliwość tworzenia społecznego wsparcia dla
powstających placówek na terenie naszej Gminy z przeznaczeniem dla naszych mieszkańców.

Dom Seniora w Tymieniu
Z 1%
Podatku, do
Domu Seniora
zostały
zakupione m.
in. kanapy
przedstawione
na zdjęciu dla
rekreacji osób
starszych i
wypoczynku.

Drukarka z
kolorowym
wydrukiem na
pewno wesprze
aktywizację osób
starszych w
Domu Seniora. Z
1% Podatku
zostały również
zakupione rolety
okienne.

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Będzinie
Komplet
wypoczynkowy,
który został
umieszczony w
wiacie i służy do
rekreacji,
wypoczynku oraz
organizowanych
spotkań.

W Środowiskowym
Domu Samopomocy,
niezwykle ważną rolę
odgrywa trening
kulinarny, przez który
ponad trzydzieści osób
niepełnosprawnych
doskonali umiejętność
przygotowywania
posiłków. Niezbędnym
urządzeniem, które
zostało zakupione dla
ww treningu jest
zamrażarka.

