Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia w roku 2010
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Nazwa
Adres
Data wpisu w KRS
Numer KRS
Regon
Zarząd:
Prezes
Sekretarz
Skarbnik
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący
Sekretarz
Członek
Cele statutowe
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Zasady, formy i
zakres działalności
statutowej

„eSMail” Stowarzyszenie Chorych
na Stwardnienie Rozsiane
69-100 Słubice ul. Piłsudskiego 5/7
03.10.2007r.
0000289506
080211186
Agnieszka Gawłowska
Krystyna Górnicka
Mariola Jopek
Marian Lewandowski
Stanisław Kruk
Mirosław Olszacki
Niesienie nieodpłatnej pomocy chorym na stwardnienie
rozsiane

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na wzajemnej
pomocy i wsparciu ogółu członków, rodzin, specjalistów..
Realizuje swoje cele przez:
Organizowanie spotkań dla chorych oraz członków ich
rodzin
Szerzenie wiedzy o chorobie, pomocy w leczeniu –
spotkania z lekarzami, specjalistami, producentami sprzętu
rehabilitacyjnego
Udział w projektach skierowanych do osób
niepełnosprawnych
Realizacja celów statutowych w roku sprawozdawczym:
--luty - po raz kolejny zaprosiliśmy do Słubic gorzowskiego
rehabilitanta Lecha Czernika. Przedstawił on zarys Programu
Badawczo – Naukowego „Wpływ zmiennego pola
magnetycznego na narząd wzroku i ruchu pacjentów ze
stwardnieniem rozsianym”. Kierownikiem tego programu jest
dr hab. Józef Opara, prof. Akademii Wychowania Fizycznego
w Katowicach. Zaprezentowano urządzenia medycyny
fizykalnej systemu UNITRON. Służą one w terapii i
rehabilitacji pulsującym polem magnetycznym i światłem.
Osoby obecne na spotkaniu mogły również usłyszeć o efektach
leczenia, m.in. cukrzycy, zaburzeń wzroku, chorób kręgosłupa.
W spotkaniu uczestniczył również neurolog Jerzy Czajkowski.
Pozwoliło to zebranym zapoznać się z opiniami o metodach
stosowania w tego typu terapii. Przedstawiono także mieszanki
ziołowe, autorstwa Waldemara Szwejkowskiego z Centrum
Medycznego w Szczytnie, który jest prowadzącym
wspomnianego programu. Leszek Czernik wraz ze swoją żoną
przedstawili i omówili kilka ziołowych zestawów stosowanych
w wybranych chorobach takich jak astma oskrzelowa,
cukrzyca, dolegliwości wątroby, tarczycy, jaskry i innych.

--marzec – zainicjowanie idei utworzenia „Praktycznego
poradnika savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych”,
ostateczną realizacją wykonania którego zajęło się
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
--maj – udział w „Majówce pełnej zdrowia”
zorganizowanej w Galerii Prima. Kolejna prezentacja
sprzętu i ziół przez mgr Lecha Czernika
--czerwiec - wernisaż wystawy szkiców przedwojennej
architektury Słubic pt. „Słubice wczoraj i dziś” autorstwa
Rolanda Semika. Dochód ze sprzedaży prac przekazano
na konto stowarzyszenia.
--sierpień – z inicjatywy Polskiego Towarzystwa
Stwardnienia Rozsianego zaproszono Marka Chorążego i
Konrada Strycharskiego, którzy obchodząc kraj wzdłuż
granic, chcieli sprawić, by informacje o sytuacji
chorujących na stwardnienie rozsiane dotarły do każdego
zakątka Polski. Gościliśmy ich w Kostrzynie nad Odrą i w
Słubicach.
--wrzesień-październik - Udział w realizacji zadania
publicznego pn. „AKTYWIZACJA DZIECI I
MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY SŁUBICE ZE
ŚRODOWISK OBJĘTYCH ZAGROŻENIAMI
SPOŁECZNYMI, POPRZEZ WŁĄCZANIE ICH W
DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROMOCJI I OCHRONY
ZDROWIA, PROWADZONE PRZEZ ORGANIZACJE
SPOŁECZNE.” ogłoszonego przez Burmistrza Słubic
Ryszarda Bodziackiego, na realizację którego dotację
otrzymało Towarzystwo Walki z Kalectwem.
W ramach tego projektu nasze stowarzyszenie
zorganizowało spotkania w Gospodarstwie
Agroturystycznym „STAJNIA SUŁÓWEK”. Głównym
celem powierzonego zadania była aktywizacja dzieci i
młodzieży. Pokazanie im, że gry i zabawy na świeżym
powietrzu mogą pomóc osobom niepełnosprawnym w
przełamaniu swoich obaw, swej bezsilności. A młodzieży,
że stać ich na okazanie pomocy, na wyciagnięcie ręki do
potrzebującego. Zestawienie młodości, chęci zabawy z
doświadczeniem życiowym, spowodowało, że każda
strona wyniosła ze spotkań wiele wrażeń.
Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte. Młodzież
miała możliwość uczestnictwa w zabawach połączonych z
nauką języka angielskiego.
Informacje o realizacji projektu były zamieszczane w
lokalnych publikacjach prasowych
--listopad - konferencja pt. "Savoir-vivre wobec osób
niepełnosprawnych". Spotkanie jest organizowane w
ramach projektu "Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Słubicach". Poradnik powstał po wstępnym projekcie

stowarzyszenia, które w wyniku braku funduszy, nie
mogło samodzielnie wydać poradnika. PCPR podjęło się
realizacji zadania. Zaprosiliśmy na spotkanie
niepełnosprawnego artystę, Marka Siwka, który swym
koncertem pokazał, że niepełnosprawność nie musi
wykluczać człowieka ze społeczeństwa.
Została utworzona strona internetowa stowarzyszenia
www.esmail.republika.pl , na której zamieszczamy
informacje o stowarzyszeniu, porady dla chorych, dla
członków ich rodzin.
Podpisano umowę o wolontariacie z dwoma
wolontariuszami, którzy wspierają chorych.
W lokalnej prasie ukazywały się informacje,
artykuły i felietony Agnieszki Gawłowskiej o działalności
stowarzyszenia i o osobach niepełnosprawnych
Prowadzimy czynną współpracę z Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie(udział w projektach), z innymi
jednostkami samorządowymi.
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Informacje o
prowadzonej
działalności
gospodarczej
Uchwały Walnego
Zebrania

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej

Uchwała nr 1 – zatwierdzenie wyboru Agnieszki
Gawłowskiej na prezesa stowarzyszenia
Uchwała nr 2 – akceptacja zamiaru ograniczenia spotkań
w Kostrzynie nad Odrą
Załączono RACHUNEK WYNIKÓW, BILANS

Informacja o
wysokości
uzyskanych
przychodów z
wyodrębnieniem ich
źródeł
Informacje o
Załączono RACHUNEK WYNIKÓW, BILANS
poniesionych
kosztach
Dane o:
a liczba
zatrudnionych
b łączna kwota
wynagrodzeń
c wysokość
przeciętnego

0
nie dotyczy
nie dotyczy
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wynagrodzenia
d wydatki na
wynagrodzenie z
umów-zlecenia
e udzielone
pożyczki
pieniężne
f kwoty
ulokowane na
rachunkach
bankowych
g wartości
nabytych
obligacji i akcji
h nabyte
nieruchomości
i nabyte pozostałe
środki trwałe
j wartość aktywów
i zobowiązań
Dane o działalności
zleconej przez
podmioty
państwowe i
samorządowe
Informacje o
rozliczeniach z
tytułu ciążących
zobowiązań
podatkowych i
składanych
deklaracji

0
0
BS Ośno Lub. Oddz. Słubice – stan na 31 grudzień 2010 9 512,74 zł
0
nie nabyto
nie nabyto
Aktywa 9 521,74 zł
Zobowiązania – 0 zł
Stowarzyszenie nie przyjmowało działalności zleconej
przez podmioty państwowe i samorządowe.

Stowarzyszenie składa roczną deklarację CIT-8,
załączniki CIT-8/O, CIT-D oraz sprawozdanie finansowe
w postaci: bilansu, rachunku wyników oraz informacji
dodatkowej do Urzędu Skarbowego w Słubicach.

Komisja Rewizyjna jako organ nadzorujący na bieżąco śledzi działalność
Stowarzyszenia i czuwa nad prawidłowością jego funkcjonowania, natomiast
członkowie Stowarzyszenia są stale zapoznawani z aktualnymi pracami Zarządu.
Środki zaoszczędzone na koniec 2010 roku zostaną przeznaczone na bieżącą
działalność Stowarzyszenia.

