
Sprawozdanie z działalności Zarządu w 2017 roku

1. Na dzień 31 grudnia 2017r Stowarzyszenie liczyło 23 członków zwyczajnych.

W roku 2017 Zarząd skreślił z listy członków 2 osoby (p. Chludzińskiego Stefana i p. Cielesza Czesława
z powodu śmierci), oraz przyjął 1osobę p. Henrykę Grzana.

2. Zarząd w okresie od 1.01.2017r do 31.12 2017r odbył 9 posiedzeń protokołowanych i podjął 15
uchwał.

3. Zostało zorganizowane 1 Walne Zgromadzenie

4. Zrealizowano następujące działania:

a) zorganizowano spotkanie kolędowe w dniu 14.01.2016r

b) pozyskano 1% od podatku za 2016 rok. Zebraliśmy 2588,00zł (w roku poprzednim: 3415 zł)

c) otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Miasta na zatrudnienia rehabilitanta i logopedy –
otrzymaliśmy dotację w wysokości 9000 zł. Ze środków własnych przeznaczyliśmy na to zadanie
1494,68zł

d) z Powiatowego Urzędu Pracy pozyskano dofinansowanie na zatrudnienie rehabilitanta (p. Ania
Turska) na umowę o pracę na czas określony w ramach Robót Publicznych na okres 6 miesięcy.
Dofinansowanie obejmuje minimalne wynagrodzenie + obowiązujące składki od tego wynagrodzenie
za każdy miesiąc. Nie obejmuje natomiast kwoty składki na FGŚP w kwocie 49zł miesięcznie, którą
pokryliśmy z własnych środków Stowarzyszenia. Warunkiem tego dofinansowania było zatrudnienie p.
Turskiej na kolejny 1 miesiąc i opłacenie wynagrodzenia z naszych środków.
e) organizacja rehabilitacji ruchowej i logopedycznej, która w 2017 roku wyglądała następująco:

- 01.02.2017 do 31.05.2017 – Anna Turska – wynagrodzenie ze środków Urzędu Miasta Giżycka

-01.06.2017 do 30.06.2017 – Anna Turska– wynagrodzenie ze środków własnych Stowarzyszenia

- 19.07.2017 do 31.12.2017 – Anna Turska– wynagrodzenie ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w
Giżycku – Roboty Publiczne

organizacja terapii logopedycznej dla 3 osób (10 spotkań z każdą osobą) (p. Żurek Łucja, p.
Chludziński Stefan, p. Cielesz Czesław) – ze środków Urzędu Miasta.

Na rehabilitację i logopedę przeznaczyliśmy łącznie: z dotacji 21 986,60 zł, własnych środków 1622,08
zł.

f) napisano i złożono wniosek do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego i do Starostwa
Powiatowego w Giżycku na dofinansowanie spotkań z muzykoterapeutą i wyjścia do kina i realizacja
tego zadania. Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 1520 zł. Ze środków własnych przeznaczyliśmy
na to zadanie 355 zł. Odbyło się 5 spotkań i dwa wyjścia do kina w okresie od 06.05.2017 r do
2.12.2017r.



g) zorganizowano wspólnie ze Szpitalem Giżyckim konferencję pn. „Przychodzi Parkinson do lekarza”
z okazji 5 lecia Stowarzyszenia, 200 lecia opisania choroby Parkinsona i kampanii społecznej dot.
polepszenia warunków leczenia osób z chorobą Parkinsona. Uczestnicy konferencji podpisali petycję
do Ministra Zdrowia w powyższej sprawie. Tym samym przyłączyliśmy się do działań innych grup
działających w Polsce w tej sprawie. Na organizację konferencji pozyskaliśmy środki z różnych źródeł
(Starostwo Powiatowe w Giżycku, Fundacja Żyć z Choroba Parkinsona wWarszawie, Fundacja Neuca
dla Zdrowia, Fundacja Razem Zmieniamy Świat w Toruniu, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w
Giżycku, PrzedsiębiorstwoWodociągów i Kanalizacji w Giżycku. Zebraliśmy kwotę 10.300 zł, wydatki
finansowe wyniosły 8069,95 zł. Wiele osób włączyło się w organizację społecznie – bez zapłaty. Są to
wszyscy prelegenci, wolontariusze (młodzież) z Zespołu szkół Elektrycznych i Informatycznych w
Giżycku, członkowie naszego Stowarzyszenia. Burmistrz Giżycka nieodpłatnie udostępnił salę
konferencyjną, giżyckie Centrum kultury aparaturę nagłaśniającą i akustyka do nagłośnienia
konferencji i koncertu, właściciele tawerny „U Kalicha” w Węgorzewie podest sceniczny. Członkom
Stowarzyszenia bardzo dziękujemy za pomoc w przygotowaniu tej konferencji.

h) współpraca z Fundacją „Żyć z Chorobą Parkinsona” wWarszawie w przekazaniu kart
podarunkowych na zakup leków, pozyskania 1% od podatku i bieżących spraw

i) prowadzenie strony internetowej,

j) organizowanie bieżących spotkań integracyjnych - odbyło się 11 spotkań

5. Należne składki za 2017 rok wynosiły 1435zł, zostały zapłacone i nie ma zaległości.

6. Stan kont na dzień 31.12.2017 roku:

a) rachunek rozliczeniowy w złotych w BGŻ – 4955,19 zł

b) konto oszczędnościowe „Eskalacja” w BGŻ – 7400,00 zł

7. Stan kasy na dzień 31.12.2017 – 356,36 zł

8. Zobowiązania płatnicze na dzień 31.12.2017:

a) wynagrodzenie dla księgowej za rozliczenie roku 2017 i bilans – 200,00zł

Plan pracy na 2018 rok

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

2.Pozyskiwanie 1% podatku za 2017.

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

4. Napisanie i złożenie wniosku do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego i do Starostwa
Powiatowego na dofinansowanie zajęć z muzykoterapeutą i udział w wybranym koncercie („Mocna
głowa sił mi doda II) i organizacja tych zajęć – dotacja przyznana



5. Napisanie i złożenie wniosku do Urzędu Miasta dot. organizacji rehabilitacji ruchowej i
logopedycznej- dotacja przyznana i zadanie w trakcie realizacji

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. Współpraca z Fundacją „Żyć z Chorobą Parkinsona”

12. Organizacja pomocy wolontarystycznej.

13. Pozyskiwanie członków (prosimy o pomysły)

Bardzo dziękujemy wszystkim członkom za trwanie w Stowarzyszeniu. Szczególnie tym, którym
chorzy już odeszki a Wy nadal chcecie byc z nami.


