Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia w roku 2011
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Nazwa
Adres
Data wpisu w KRS
KRS Nr
Regon
Zarząd:
Prezes
Sekretarz
Skarbnik
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący
Członek
Cele statutowe
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„eSMail” Stowarzyszenie Chorych
na Stwardnienie Rozsiane
69-100 Słubice ul. Piłsudskiego 5/7
03.10.2007r.
0000289506
080211186
Agnieszka Gawłowska
Krystyna Górnicka
Mariola Jopek
Elżbieta Wójtowicz
Marian Lewandowski
Niesienie nieodpłatnej pomocy chorym na stwardnienie
rozsiane

Zasady, formy i zakres Stowarzyszenie opiera swoją działalność na wzajemnej
działalności statutowej 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
i rehabilitacji – spotkania z lekarzami, specjalistami,
producentami sprzętu rehabilitacyjnego, zakup sprzętu
rehabilitacyjnego
Udział w projektach skierowanych do osób
niepełnosprawnych
Realizacja celów statutowych w roku sprawozdawczym:
--w ramach realizacji planu projektu „Prowadzenie działań
kulturalnych, edukacyjnych i informacyjnych mających na
celu promocję zdrowia, promocję idei wolontariatu oraz
przeciwdziałanie patologiom społecznym” zorganizowano
cykl spotkań pod nazwą „Tęcza zdrowia”.
Na spotkanie w ośrodku Rancho Drzecin zostali
zaproszeni harcerze, młodzież, którzy wraz z osobami
niepełnosprawnymi brali udział w grach i zabawach
sportowych, edukacyjnych.
Podobnie przebiegły spotkania w Gospodarstwie
Agroturystycznym „STAJNIA SUŁÓWEK”.
W ramach dnia urody zorganizowano spotkanie
z linergistką Anną Dąbrowską, która przedstawiła różne
sposoby dbania o urodę, a co za tym idzie – poprawę stanu
psychicznego. W Europejskim Centrum Spotkań
Seniorów
i Osób Niepełnosprawnych w Kostrzynie odbyło się
spotkanie z psychoterapeutą dr Joanną Wichlińską-

Pakirską. Zostały przedstawione sposoby pomocy sobie
w trudnych chwilach, zasady przyjmowania postawy
aktywnej, wspierającej, radzenia sobie z izolacją, która
potęguje smutek, stres.
W siedzibie stowarzyszenia odbywały się również
spotkania dotyczące m.in. problemów osób
słabowidzących, chorujących na cukrzycę, omówiono ideę
wolontariatu, jego istotę i cele.
Została wykupiona domena www.esmail.org.pl na
której umieszczono stronę stowarzyszenia. Zamieszczane
tam są informacje o stowarzyszeniu, wiadomości
medyczne, porady dla chorych, dla członków ich rodzin.
Ze środków pozyskanych z wpłat 1% podatku został
zakupiony sprzęt rehabilitacyjny, artykuły pielęgnacyjne,
wspomagające dla chorych.
W dalszym ciągu prowadzimy współpracę
z Towarzystwem Walki z Kalectwem oraz innymi grupami
działającymi na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.
3. Informacje
o prowadzonej
działalności gosp.
4 Uchwały Walnego
Zebrania
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Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej
Uchwała nr 2 – wykluczenie Stanisława Kruka
i Mirosława Olszackiego ze składu Komisji Rewizyjnej
Uchwała nr 3 – wybór członków Komisji Rewizyjnej
Uchwała nr 4 – zmiany w paragrafach 8, 11, 13, 15 Statutu
Załączono RACHUNEK WYNIKÓW, BILANS

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

0
nie dotyczy
nie dotyczy

8

9

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 2011 10.633,89
0
nie nabyto
nie nabyto
Aktywa 10.668,13
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 2011 roku zostaną przeznaczone na bieżącą działalność
Stowarzyszenia.

