
Sprawozdanie z działalności Zarządu w 2018 roku

1. Na dzień 31 grudnia 2018 r. Stowarzyszenie liczyło 22 członków zwyczajnych.

W roku 2018 Zarząd skreślił z listy członków 1 osobę - p. Paluch Krystynę, która z powodu
pogorszenia się stanu zdrowia przeprowadzila sie do syna i nie przyjął nowych członków.

2. Zarząd w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12 2018 r. odbył 4 posiedzenia protokołowane i podjął 9
uchwał.

3. Zostało zorganizowane 1 Walne Zgromadzenie.

4. Zrealizowano następujące działania:

a) zorganizowano spotkanie kolędowe w dniu 19.01.2018 r.,

b) pozyskano 1% od podatku za 2017 rok. Zebraliśmy 3245 zł (w roku poprzednim: 2588 zł),

c) otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Miasta na zatrudnienia masażystki (p. Anna Turska).
Otrzymaliśmy dotację w wysokości 6100 zł. Ze środków własnych przeznaczyliśmy na to zadanie 800zł.

d) chcąc zapewnić opiekę rehabilitanta lub masażysty do końca roku złożono wniosek do
Powiatowego Urzędu Pracy na organizację stażu dla fizjoterapeuty, ale został on rozpatrzony
odmownie. Ogólnie opieka masażysty była zorganizowana w okresie od 1 stycznia do 16 czerwca
2018 r.

e) napisano i złożono wniosek do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego i do Starostwa
Powiatowego w Giżycku na dofinansowanie zadania pn. „Nie daj się stresowi! Otwórz drzwi i wyjdź”
w ramach którego odbyły się 2 spotkania z muzykoterapeutą i wycieczka (29 września) do Konsulatu
św. Mikołaja w Kętrzynie, Reszla, i Św. Lipki. Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 1094 zł. Ze
środków własnych przeznaczyliśmy na to zadanie 196 zł,

f) zorganizowano na Wzgórzu Brunona wiosennego grilla (12 maja),

g) zorganizowano pomoc wolontariuszki dla p. Janiny Wiadrowskiej,

h) w ramach realizacji zadań podpisano 8 umów,

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

j) udział w szkoleniach z zakresu księgowości i spraw formalnych stowarzyszenia,



k) prowadzenie strony internetowej,

l) organizowanie bieżących spotkań integracyjnych - odbyło się 11 spotkań.

5. Należne składki za 2018 rok wynosiły 1320 zł i zostały uiszczone przez wszystkich czlonków.

6. Stan konta na dzień 31.12.2018 r. wynosił:

a) rachunek rozliczeniowy w złotych w BGŻ – 1553,51 zł

b) konto oszczędnościowe „Eskalacja” w BGŻ – 7456,39 zł

7. Stan kasy na dzień 31.12.2018 r. – 00,00 zł

8. Zobowiązania płatnicze na dzień 31.12.2018 r. wynosiły:

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



Plan pracy na 2019 rok:

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

2.Pozyskiwanie 1% podatku za 2018.

3. Organizacja opieki fizjoterapeutycznej i logopedycznej:

a/ podpisanie umowy z p. Magdą Tunkiewicz na rehabilitację (finansowane z naszych środków) -
obecnie realizowane,

b/ napisanie i złożenie wniosku do Urzędu Miasta dot. organizacji rehabilitacji ruchowej i
logopedycznej- czekamy na wyniki,

c/ inne działania uzależnione od wyniku konkursu w Urzędzie Miasta.

4. Napisanie i złożenie wniosku do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego i do Starostwa
Powiatowego na zadanie „Znokautuj stres” - zajęcia z muzykoterapeutą, wyjście do kina, do
pracowni garncarskiej i ich organizacja - dotacja przyznana.

5. Napisanie wniosku do Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na działania statutowe i rozwój stowarzyszenia - czekamy na wyniki.

6. Udział w Parkinsoniadzie w Łodzi.

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” (karty podarunkowe i pozyskiwanie 1% od
podatku).

12. Organizacja pomocy wolontarystycznej- w miarę potrzeb.

13. Pozyskiwanie członków, również chorych na SM - z powodu małej liczby chorych z Chorobą
Parkinsona zglaszających się do nas, proponujemy zaprosić do naszego stowarzyszenia chorych na



Stwardnienie Rozsiane, na co pozwala nasz obecny staut. Nie wiąże się to w chwili obecnej z żadnymi
zmianami. Prosimy o wyrażenie swojej opini na ten temat.

Zarząd Stowarzyszenia dziękuje wszystkim członkom za kolejny przeżyty wspólnie rok, za obecność na
spotkaniach oraz za życzliwe myśli od nieobecnych. Za każdy gest sympatii i wsparcia. Jak napisał na
FB nasz gość na spotkaniu z okazji Dnia Parkinsona Krzysztof Bartkowiak czuł się u nas jak w rodzinie
- taką fajną jesteście grupą:). Zgadzamy się z nim:)


