
Sprawozdanie z działalności Zarządu w 2015 roku

1. Na dzień 31 grudnia 2015r Stowarzyszenie liczyło 25 członków zwyczajnych. W roku 2015 Zarząd
skreślił z listy członków 1 osobę (pp. Garnek Danuta – zgon.

2. Zarząd w okresie od 1.01.2015r do 31.12 2015r odbył 8 posiedzeń protokołowanych i podjął 14
uchwał.

3. Zostało zorganizowane 1 Walne Zgromadzenie

4. zrealizowano następujące działania:

a) pozyskano 1% od podatku za 2015 rok. Otrzymaliśmy 2716,00 zł (w roku poprzednim: 3468,30)

b) zorganizowano spotkanie kolędowe,

c) napisano i złożono wniosek do Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o dofinansowanie
wycieczki do Gołdapi– nie otrzymaliśmy dofinansowania,

d) napisano i złożono wniosek do Starostwa Powiatowego w Giżycku o dofinansowanie zadania pn.
„Nie dam się zjeść stresowi” ( 4 spotkania z: psychologiem, rehabilitantem, muzykologiem, marsz z
kijami w lesie miejskim)– otrzymaliśmy dotację,

e) napisano i złożono wniosek do Urzędu Pracy o rehabilitanta stażystę – nie otrzymaliśmy

f) napisano i złożono wnioski do Fundacji PGNiG oraz Fundacji Marka Kantona na wycieczkę
i rehabilitację – nie otrzymaliśmy dofinansowania,

g) napisano i złożono dwa wnioski do Urzędu Miasta dot. zatrudnienia rehabilitanta i logopedy –
otrzymaliśmy dotację,

h) organizacja rehabilitacji ruchowej (8 m-cy):

- 9.02.2015 do 8.03.2015 – Magda Tunkiewicz – ze środków własnych Stowarzyszenia

-9.03.2015 do 17.04.105 – Magda Tunkiewicz – ze środków UM Giżycka

- 20.04.2015 do 19.05.2015 – Magda Tunkiewicz – ze środków własnych Stowarzyszenia

- 27.05.2015 do 26.06.2015 – Magda Tunkiewicz -ze środków UM Giżycka

- 1.10.2015 do 31.10.2015 – Symeon Węgrzyn – ze środków UM Giżycka

- 1.11.2015 do 31.12.2015 – Symeon Węgrzyn – ze środków własnych Stowarzyszenia

Na rehabilitację przeznaczyliśmy z dotacji 4790 zł, własnych środków 5622

i) organizacja terapii logopedycznej dla 5 osób - dotacja 2000 zł, nasz wkład finansowy – 50 zł

j) realizacja zadania „Nie dam się zjeść stresowi” – dotacja 1100zł, środki własne – 285 zł



k) współpraca z Fundacją „Żyć z Chorobą Parkinsona” w Warszawie w przekazaniu kart
podarunkowych na zakup leków, biuletynów informacyjnych,

l) udział w szkoleniach z zakresu księgowości i spraw formalnych stowarzyszenia

m) prowadzenie strony internetowej,

n) organizowanie bieżących spotkań integracyjnych - odbyło się 14 spotkań

m) wysłanie listów dot. darowizny – otrzymaliśmy 1 darowiznę w kwocie 500,00 zł od Przeds.
Wodociągów i Kanalizacji w Giżycku.

5. Nie zostało zrealizowane:

a) grill,

b) wycieczka do Gołdapi,

5. Należne składki za 2015 rok wynosiły 1545zł i zostały wpłacone przez członków.

6. Stan konta na dzień 31.12.2015roku:

a) rachunek rozliczeniowy w złotych w BGŻ – 3043,56

b) konto oszczędnościowe „Eskalacja” w BGŻ – 7085,88

7. Stan kasy na dzień 31.12.2015 – 540,00 zł

8. Zobowiązania płatnicze na dzień 31.12.2015:

a) wynagrodzenie dla księgowej za rozliczenie roku 2015 i bilans – 200,00zł

b) zapłata wynagrodzenia dla rehabilitanta za miesiąc grudzień – 1400,00zł

Plan pracy na 2016 rok

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

2.Pozyskiwanie 1% podatku za 2015 rok (w toku).

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

4. Napisanie i złożenie wniosku do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego i do Starostwa
Powiatowego na dofinansowanie wycieczki do Gołdapi i spotkań z muzykoterapeutą i realizacja.

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

6. Organizacja Dnia Parkinsona

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 – koniecznie w tym roku!

12. Współpraca z Fundacją „Żyć z Chorobą Parkinsona”

13. Organizacja pomocy wolontarystycznej.

14. Podjęcie działań w celu zapewnienia nieprzerwanej rehabilitacji.

15. Planowanie obchodów 5 lecia istnienia Stowarzyszenia.


