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Edukacja
•
Wychowanie
•
Profilaktyka
Opieka
•
Organizacja i zarządzanie
•
Inne obszary (określić jakie)
TWP słynie z tego, że wspomaga się każdego.
Pomoc charytatywna potrzebującym.
- Organizowanie akcji zbierania 1% podatku dochodowego (PIT) wspierania
działalności na rzecz osób chorych i poszkodowanych
- Pomoc materialna potrzebującym w trudnych sytuacjach życiowych.
- integracja społeczności w niesieniu pomocy potrzebującym chorym i
poszkodowanym w wypadkach oraz powodzianom
- Wspieranie działania pomocy koleżeńskiej dla uczniów niepełnosprawnych
- Pomoc psychologiczna słuchaczom

Od 2005r pomagamy finansowo chorym i poszkodowanym .

- Słuchaczowi 1% z podatku dochodowego zbierała cała społeczność
TWP na protezy nóg po wypadku. Pomoc była kontynuowana przez
cały okres nauki w LO i SP. Obecnie studiuje i w dalszym ciągu
otrzymuje wsparcie z OPP TWP na wymianę protez.
- Absolwentce zorganizowana była pomoc na leczenie jej ciężko
chorego syna.
- Słuchaczce chorej na raka zorganizowaliśmy pomoc na leczenie Przez
cały dwuletni czas pobytu w szkole leczyła się . W tym czasie
wspieraliśmy ją psychicznie i finansowo. Nasze wysiłki okazały się
skuteczne, ponieważ walka z chorobą przyniosła oczekiwany efekt –
pokonała walkę z rakiem. Ukończyła szkołę z nagrodą za dobre wyniki
w nauce a podczas rozdania świadectw z nieukrywanym wzruszeniem
i radością dziękowała wszystkim za pomoc.
- Pomoc i wsparcie nauczycielce chorej na raka.
- Słuchaczowi naszej szkoły zbierane były pieniążki na protezę oka,
stracił oko w wypadku.
- Pomoc dla dziecka z Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.
- Pomoc dla słuchaczki poszkodowanej w powodzi w lutym 2011r. - - Pomoc dla placówki oświatowej na rzecz powodzian.
- Pomoc powodzianom dla Caritasu.
- Pomoc koleżeńska niepełnosprawnym koleżankom na wózkach
inwalidzkich
- Pomoc psychologiczna uzależnionym.

Wnioski z realizacji:
Słuchacze integrują się włączają się do niesienia pomocy innym i mogą liczyć na
wsparcie i pomoc.
Chorzy i niepełnosprawni są w centrum uwagi i zawsze otoczeni są opieką
i zrozumieniem .
Nauczyciele sumiennie dostosowują zadania do możliwości słuchaczy, różnicują
je dając możliwość sukcesu każdemu.
Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży jeśli się ją dzieli.
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