
Sprawozdanie z działalności Zarządu w 2016 roku

1. Na dzień 31 grudnia 2016r Stowarzyszenie liczyło 25 członków zwyczajnych.

W roku 2016 Zarząd skreślił z listy członków 2 osoby (p. Efimowską Wiesławę i p. Junowicza
Antoniego), oraz przyjął 2 osoby p. Tumialis Jolantę i p. Bożennę Mazalską.

2. Zarząd w okresie od 1.01.2016r do 31.12 2016r odbył 7 posiedzeń protokołowanych i podjął 14
uchwał.

3. Zostało zorganizowane 1 Walne Zgromadzenie

4. Zrealizowano następujące działania:

a) zorganizowano spotkanie kolędowe w dniu 16.01.2016r

b) pozyskano 1% od podatku za 2015 rok. Zebraliśmy 3415 zł (w roku poprzednim: 2716 zł)

c) napisano i złożono wniosek do Urzędu Pracy o rehabilitanta stażystę – otrzymaliśmy (Ania Turska)

d) napisano i złożono wniosek do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego i do Starostwa
Powiatowego w Giżycku na dofinansowanie wycieczki do Gołdapi i spotkań z muzykoterapeutą i
realizacja tego zadania. Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 1730zł. Ze środków własnych
przeznaczyliśmy na to zadanie 380zł. Odbyło się 5 spotkań w okresie od 16.04.2016r do 3.12.2016r.
Na wycieczkę pojechaliśmy 18.09.2016r

e) napisano i złożono wniosek do Urzędu Miasta dot. zatrudnienia rehabilitanta i logopedy –
otrzymaliśmy dotację w wysokości 4500 zł. Ze środków własnych przeznaczyliśmy na to zadanie 210zł
f) organizacja rehabilitacji ruchowej i logopedycznej:

- 5.01.2016 do 4.03.2016 – Symeon Węgrzyn – wynagrodzenie ze środków Urzędu Miasta

-14.03.2016 do 13.09.2016 – Anna Turska– Staż z Urzędu Pracy

- 14.09.2016 do 13.10.2016 – Anna Turska– wynagrodzenie ze środków Urzędu Miasta

- 19.10.2016 do 19.12.2016 – Anna Turska – wynagrodzenie ze środków własnych

- organizacja terapii logopedycznej dla 1 osoby (p. Paluch Krystyna) – ze środków Urzędu Miasta.

Na rehabilitację i logopedę przeznaczyliśmy łącznie: z dotacji 4500 zł, własnych środków 3768,52

g) nawiązano współpracę z grupą wolontariuszy Uniwersytetu III Wieku (wolontariuszki pomagają pp.
Chludzińskim)

h) zorganizowano wiosennego grilla w Lesie Miejskim w dniu 7.05.2016

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

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 2016 rok wynosiły 1535zł. Została wpłacona kwota 1505 zł (p. Waliński nie uiścił
składki za IV kwartał)

6. Stan konta na dzień 31.12.2016 roku:

a) rachunek rozliczeniowy w złotych w BGŻ – 2388,56

b) konto oszczędnościowe „Eskalacja” w BGŻ – 7117,85

7. Stan kasy na dzień 31.12.2016 – 140,00 zł

8. Zobowiązania płatnicze na dzień 31.12.2016:

a) wynagrodzenie dla księgowej za rozliczenie roku 2016 i bilans – 200,00zł

Plan pracy na 2017 rok

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

2.Pozyskiwanie 1% podatku za 2016.

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

6. Organizacja konferencji „Przychodzi Parkinson do lekarza” w dniu 2.06.2017 – w trakcie

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. Podjęcie działań w celu zapewnienia nieprzerwanej rehabilitacji.


