Sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2014.
I. Dane Stowarzyszenia
Nazwa: „eSMail” Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane
Adres: Piłsudskiego 5/7 69-100 Słubice
Data wpisu do KRS: 03.10.2007 rok
Nr KRS: 0000289506
REGON: 080211186
Zarząd:
Agnieszka Gawłowska – Prezes Zarządu
Michał Skaskiewicz – Sekretarz
Mariola Jopek – Skarbnik
Komisja Rewizyjna:
Elżbieta Wójtowicz – Przewodnicząca
Marian Lewandowski – Członek
Cele statutowe:
Niesienie nieodpłatnej pomocy chorym na stwardnienie rozsiane.
Zasady, formy i zakres działalności statutowej:
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na wzajemnej pomocy i wsparciu ogółu członków
oraz ich rodzin.
Realizuje swoje cele przez:
- organizowanie spotkań dla chorych, członków ich rodzin oraz osób wspierających,
- szerzenie wiedzy o chorobie, pomocy w leczeniu i rehabilitacji – spotkania z lekarzami,
specjalistami, producentami sprzętu rehabilitacyjnego, pomoc w zakupie sprzętu
rehabilitacyjnego, wsparcie finansowe dla członków w trudnej sytuacji finansowej.
- udział w spotkaniach i projektach skierowanych do osób niepełnosprawnych
- gromadzenie środków finansowych na cele statutowe Stowarzyszenia,
- rozpowszechnianie materiałów, publikacji dotyczących osób chorych,
II. Realizacja celów statutowych w roku sprawozdawczym:
- wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne,
- udział w projekcie „Pola Nadziei”, współpraca z Fundacją Hospicyjną „Dajmy nadzieję”,
- przygotowywanie i rozpowszechnianie pisma pt. „KULOODPORNI” (pozycja nr 277
w rejestrze dzienników i czasopism). Zawarte są tu informacje o sytuacji osób chorych,
niepełnosprawnych, wiadomości medyczne, prawne, naukowe, kulturalne,

- w ramach współpracy z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego w Warszawie
rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, poradników dotyczących chorych na SM
- uczestnictwo w Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych w Seelow, przeglądzie piosenki
biesiadnej na zaproszenie Związku Emerytów i Rencistów w Kostrzyńskim amfiteatrze.
- udział w kampanii „SM walcz o siebie”, mającej na celu pokazanie, że pomimo choroby
można żyć z pasją, realizować swoje marzenia, korzystać z tego co daje świat i ludzie, "Plakaty
kampanii". Spotkanie gwiazd w Międzyzdrojach biorących udział w sesji do kalendarza na rok
2015. Promocja kalendarza „SM Walcz o Siebie” Sala Kongresowa w Warszawie.
Na stronie esmail.org.pl umieszczane są bieżące informacje medyczne, prawne, finansowe,
porady dla chorych.
W dalszym ciągu prowadzimy współpracę z grupami działającymi na rzecz osób chorych
i niepełnosprawnych na terenie Słubic i Kostrzyna/O.
III. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
IV. Uchwały Walnego Zebrania i Zebrania Zarządu:

V. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł:
Załączono RACHUNEK WYNIKÓW, BILANS
VI. Poniesione straty:
Załączono RACHUNEK WYNIKÓW, BILANS
VII. Dane o:
a. liczba zatrudnionych – 0
b. łączna kwota wynagrodzeń – nie dotyczy
c. wysokość przeciętnego wynagrodzenia – nie dotyczy
d. wydatki na wynagrodzenie z umów-zlecenia – 0
e. udzielone pożyczki pieniężne f. kwoty ulokowane na rachunku bankowym - BS Ośno Lub. Oddz. Słubice
– stan na 31. grudzień 2014 rok - PLN
g. wartości nabytych obligacji i akcji – 0
h. nabyte nieruchomości – nie nabyto
i. nabyte pozostałe środki trwałe – nie nabyto
j. wartości:
AKTYWA ZOBOWIĄZANIA – 0 zł
VIII. Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe:
Stowarzyszenie nie przyjmowało działalności zleconej przez podmioty państwowe
i samorządowe.
IX. Informacje o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych
i składanych deklaracji:
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 2014 roku zostaną przeznaczone na bieżącą działalność
Stowarzyszenia.

