
Sprawozdanie z działalności Zarządu w 2014 roku

1. Na dzień 31 grudnia 2014r Stowarzyszenie liczy 26 członków zwyczajnych. W roku 2014 Zarząd
przyjął 4 nowych członków,(pp.Paluch Krystyna, Garnek Danuta, Junowicz Antoni, Anikiewicz
Małgorzata) 1 osoba zmarła (Kiczyńska Barbara). Zmarła też chorująca na Parkinsona teściowa p.
Kowalczyk Mieczysławy.

2. Zarząd w okresie od 1.01.2014r do 31.12 2014r odbył 8 posiedzeń protokołowanych i podjął 18
uchwał.

3. Zarząd zorganizował 1 Walne Zgromadzenie

4.Zarząd zrealizował następujące działania:

a) podejmował działania w celu pozyskania 1% od podatku za 2013 rok. Otrzymaliśmy 3468,30, (w
roku poprzednim: 3129,60 )

b) zorganizował spotkanie kolędowe,

c) napisał i złożył wniosek do Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o dofinansowanie
warsztatów psychologicznych – otrzymaliśmy 2000 zł

d) napisał i złożył wniosek do Urzędu Miasta w Giżycku o dofinansowanie warsztatów
psychologicznych – otrzymaliśmy 1000zł

e) napisał i złożył wniosek do Fundacji „Żyć z Chorobą Parkinsona” wWarszawie o
dofinansowanie warsztatów psychologicznych – otrzymaliśmy 500zł

f) zrealizował warsztaty psychologiczne – 4 spotkania- nasz wkład finansowy 270zł

g) napisał i złożył wniosek do Starostwa Powiatowego w Giżycku o dofinansowanie wycieczki do
Świętej Lipki – dotacja w kwocie 450zł, nasz wkład finansowy 300zł (na autokar) +poczęstunek
i zrealizował ten wyjazd

h) złożył wniosek do Urzędu Pracy o rehabilitanta stażystę i realizacja stażu dla niego, nasz finansowy
udział – 0zł

i) napisał i złożył wniosek do Urzędu Miasta dot. zatrudnienia rehabilitanta. Po skończonym stażu z
Urzędu Pracy p. Magda Tunkiewicz została w ramach tego projektu zatrudniona na okres 2 miesięcy
tj. w miesiącach październik 2014 – listopad 2014,dotacja w kwocie 2772, nasz finansowy udział –
110zł

j) zorganizował wyjście na koncert „Trzech Tenorów” z okazji Światowego Dnia Osób z Chorobą
Parkinsona– bilety sfinansowane przez Fundację „Żyć z chorobą Parkinsona – 900zł

k) współpracował z Fundacją „Żyć z Chorobą Parkinsona” wWarszawie w przekazaniu kart
podarunkowych na zakup leków, biuletynów informacyjnych, i innych bieżących spraw

l) zakupił paczki świąteczne dla 7 członków – tych osób, które z powodu zaawansowanej choroby
nie mogą uczestniczyć w organizowanych warsztatach, wyjazdach, koncertach, spotkaniach,( koszt



jednej paczki ok. 80zł – pp. Junowicz, Garnek, Efimowska, Żurek, Chludziński, Wiadrowska,
Waliński)

m) opracował nową ulotkę na pozyskiwanie 1% podatku za 2014 rok – koszt 1000szt -172zł

n) brał udział w szkoleniach z zakresu księgowości i spraw formalnych stowarzyszenia
i pracował nad doprecyzowaniem dokumentów w naszym Stowarzyszeniu pod względem spełnienia
obowiązujących standardów w organizacjach pozarządowych,

o) brał udział w szkoleniu dotyczącym pozyskiwania środków z FIO–jak pisać projekty i gdzie
aplikować,

p) pracował nad organizowaniem strony internetowej, którą sami już obsługujemy,

r) organizował bieżące spotkania integracyjne - odbyło się 14 spotkań

5. Należne składki za 2014 rok wynosiły 1525zł i zostały wpłacone przez członków.

6. Stan konta na dzień 31.12.2014roku:

a) rachunek rozliczeniowy w złotych w BGŻ – 3231,46

b) konto oszczędnościowe „Eskalacja” w BGŻ – 7043,51

7. Stan kasy na dzień 31.12.2014 – 389,45

8. Zobowiązania płatnicze: wynagrodzenie dla księgowej za rozliczenie roku 2014 i bilans – 200zł

Plan pracy na 2015 rok

1.Organizacja spotkania „kolędowego” (odbyło się).

2.Pozyskiwanie 1% podatku za 2014 rok (w toku).

3. Złożenie Wniosku do Urzędu Pracy o rehabilitanta i realizacja stażu.

4. Napisanie i złożenie wniosku do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na
dofinansowanie wycieczki do Gołdapi i realizacja wyjazdu

5. Napisanie i złożenie wniosku do Urzędu Miasta na zatrudnienie rehabilitanta i zorganizowanie
opieki rehabilitacyjnej

6. Napisanie i złożenie wniosku do Starostwa Powiatowego na organizację spotkań z: psychologiem,
muzykoterapeutą, rehabilitantem, trenerem marszów nordic walking i realizacja tych spotkań

7. Organizacja bieżących spotkań integracyjnych.

8. Organizacja zadań statutowych i pomocy wynikającej z bieżącej sytuacji członków Stowarzyszenia

9. Pozyskiwanie różnymi sposobami środków na działalność statutową.

10. Bieżące wypełnianie zadań administracyjnych związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia.



11. Zorganizowanie wiosennego lub jesiennego grilla – jeśli będzie czas, chęci i pogoda

12. Współpraca z Fundacją „Żyć z Chorobą Parkinsona”


