Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Elbląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie Ich
Rodzinom I Opiekunom „ PRO – FAMILIA”
za okres 01.01.2010r. – 31.12. 2010r.
1/ Nazwa, adres, dane dotyczące członków zarządu i celów statutowych organizacji.
Nazwa Stowarzyszenia i siedziba:
Elbląskie Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie ich Rodzinom
i Opiekunom „PRO- FAMILIA” 82 - 300 Elbląg ul. Winna 9.
Nr KRS: 0000290314
REGON: 280246646
Wpisu do KRS dokonano: w dniu 23.10.2007r.
Członkowie Zarządu Elbląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Chorym
Psychicznie ich Rodzinom i Opiekunom „PRO- FAMILIA”
Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Ludwika Załuska

Prezes

2.

Ryszard Tomaszewski

Wiceprezes

3.

Elżbieta Nike

Sekretarz

4.

Wioletta Grzelak

Skarbnik

5.

Krystyna Zawodniak

Członek

Cele statutowe:
Świadczenie różnorodnych form samopomocy dla osób niepełnosprawnych m.in.
osobom chorym psychicznie ich rodzinom i opiekunom, osobom z innymi zaburzeniami
psychicznymi oraz wszystkim osobom potrzebującym wsparcia psychicznego.
Pomoc

osobom

niepełnosprawnym

psychicznie

w

przezwyciężaniu

barier

psychologicznych, społecznych, ekonomicznych, architektonicznych, prawnych.
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Zapewnienie opieki i ochrony prawnej.
Promocja i ochrona zdrowia psychicznego.
Wyrównywanie szans i integracja osób chorych psychicznie i z innymi zaburzeniami
psychicznymi w normalne środowisko.
Organizowanie działalności rehabilitacyjnej, edukacyjnej, kulturalno- oświatowej,
rekreacyjno- sportowej, szkoleniowej.
Działania na rzecz ochrony środowiska.
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Promocja zatrudnienia poprzez
zaburzeniami

psychicznymi

w

włączanie osób psychicznie chorych i z innymi
proces

aktywizacji

zawodowej,

współpraca

z instytucjami rynku pracy.
Profilaktyka uzależnieo (alkoholizm, narkomania).
Popularyzacja wiedzy i podnoszenie świadomości społeczeostwa dot. problematyki
zdrowia psychicznego.
Działanie doskonalące opiekunów zajmujących się osobami chorymi psychicznie
i z innymi zaburzeniami psychicznymi .
Współpraca z organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą mających podobne cele
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.
2/ Zasady, formy i zakres działalności statutowej.
W okresie sprawozdawczym stowarzyszenie zrealizowało

zadania

w następujących

obszarach:
Działalnośd informacyjno- edukacyjna dla osób niepełnosprawnych ich rodzin oraz społeczności
lokalnej :

Systematycznie w siedzibie stowarzyszenia udzielano osobom zainteresowanym porad
i

wskazówek

gdzie

można

otrzymad pomoc psychiatryczną na

terenie

Elbląga

i okolic.
Codziennie był dostępny Telefon Zaufania, dzięki któremu osoby z Polski uzyskiwały
wszelkie/ważne informacje z zakresu zdrowia i wsparcia psychicznego informacje .
Przez cały okres działalności stowarzyszenia 1 x w miesiącu spotykała się Grupa
Wsparcia Rodzin.

2

Współpraca z instytucjami i organizacjami :
Stowarzyszenie prężnie współpracowało z instytucjami samorządowymi oraz organizacjami
pozarządowymi działającymi na rzecz pomocy osobom z zaburzeniami psychicznym ich
rodzinom i opiekunom a także placówkami służby zdrowia.
Organizacja imprez kulturalno- oświatowych, sportowo- rekreacyjnych, krajoznawczoturystycznych.
Styczeo
Spotkanie opłatkowe w kościele Św. Doroty.
Luty
Organizacja zabawy karnawałowej dla rodzin opiekujących się osobami chorymi
psychicznie, przyjaciół ,opiekunów.
Maj
Stowarzyszenie było współorganizatorem Integracyjnego Rajdu Rowerowego z okazji
Ogólnopolskich Obchodów Tygodnia Osób Niepełnosprawnych , zawodnikami rajdu
były rodziny osób chorych psychicznie, osoby niepełnosprawne, uczniowie, studenci
oraz osoby chętne z miasta Elbląga. Rajd kooczył się spotkaniem przy ognisku w Parku
Bażantarnia. Dofinansowanie rajdu wyniosło 112,32 zł.
Stowarzyszenie było współorganizatorem Integracyjnego Turnieju Tenisa Stołowego
z okazji Ogólnopolskich Obchodów Tygodnia Osób Niepełnosprawnych, który
dofinansowano w kwocie 216,00 zł.
Organizacja wystawy „ Wracam do swoich pasji” w Bibliotece Elbląskiej – prace rodzin
z Grupy Motywująco – Wspierającej.
Udział w wycieczce na Kaszuby – Gołubie.
Czerwiec
Stowarzyszenie zorganizowało spotkanie integracyjne dla rodzin , dzieci osób
chorujących psychicznie oraz całej społeczności lokalnej w ramach: XII Warmiosko –
Mazurskich Dni Rodzin w Elbląskim Parku Krajobrazowym Bażantarnia.
Udział w Fa – Miliadzie w Milejewie osób chorych psychicznie i ich rodzin, dojazd
autokarem wyniósł 250,00 zł.
Wrzesieo
Stowarzyszenie było współorganizatorem Ogólnopolskich Obchodów Dni Solidarności
z Osobami Chorymi Psychicznie w ramach kampanii „Drzwi Otwarte – Schizofrenia” , w
ramach których przygotowało Festyn Integracyjny na Pl. Jagiellooczyka w Elblągu dla
społeczności lokalnej oraz spotkania edukacyjne. W ramach tej kampanii
stowarzyszenie sprzedawało cegiełki na pomoc dla powodzian z Bogatyni. Odbyły się
również zawody sportowe tj. STRONG MEN, pokaz Ratownictwa Medycznego,
warsztaty plastyczne dla dzieci, konkurs plastyczny z nagrodami, prezentacja
twórczości placówek zajmujących się osobami chorymi. Obchody dofinansowano w
kwocie 846,09 zł.
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W ramach kampanii stowarzyszenie sprzedawało cegiełki na pomoc dla powodzian z
Bogatyni w kwocie 115,00 zł.
Wrzesieo
Dofinansowanie w kwocie 240,00 zł do trzydniowego wyjazdu integracyjnego
uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy do Mikołajek.
Dofinansowanie w kwocie 890,24 zł do trzydniowego wyjazdu edukacyjno rekreacyjnego dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy do Stegny.
Listopad
Współorganizacja zabawy Andrzejkowej dla rodzin , przyjaciół i chorych.
Grudzieo
Stowarzyszenie brało udział w przygotowaniu Wigilii dla osób chorych psychicznie,
rodzin, przyjaciół. Częściowo koszt paczek świątecznych pokryto z funduszy
stowarzyszenia w kwocie 200,67 zł.
W ramach działalności Arteterapeutycznego Koła Zainteresowao rodziny wykonały
stroiki świąteczne dla podopiecznych MOPS w Elblągu, którzy obchodzili swój 100 letni jubileusz
( 11 osób). Zakupiono materiały do zajęd arteterapeutycznych w
kwocie 164,75 zł.
Programy , projekty, sponsorzy w celu pozyskiwania środków finansowych na realizację
celów statutowych stowarzyszenia.
Wrzesieo
Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 1.800,00 na realizację zadania
„ Festyn Edukacyjno – Rekreacyjno – Integrujący „ w ramach kampanii „Schizofrenia –
Otwórzcie Drzwi” w ramach porozumienia z Paostwowym Funduszem Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych. Celem zadania było podniesienie świadomości społeczności
lokalnej na temat chorób psychicznych oraz integracja poprzez wspólną zabawę,
konkursy itp.
W obchodach wzięło udział ok.500 osób.
Szkolenia, konferencje
Członkowie stowarzyszenia czynnie uczestniczyli w wielu spotkaniach szkoleniowych,
konferencyjach .
Składki członkowskie są przeznaczane na realizację celów statutowych oraz opłaty bieżące.
W chwili obecnej Stowarzyszenie liczy 30 członków.
W ciągu działania Stowarzyszenie dokonywało bieżących zakupów oraz dokonywało
dofinansowao na realizację wyżej wymienionych celów statutowych.
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Działania jakie podjęło stowarzyszenie w czasie swojej działalności przyniosło wiele
wymiernych korzyści, zauważono większą integrację i zrozumienie wśród rodzin opiekujących
się osobami chorymi psychicznie. Dzięki spotkaniom edukacyjnym i imprezom integracyjnym
rodziny jak i lokalne społeczeostwo zdobyło więcej wiedzy na temat problematyki zaburzeo
psychicznych, dzięki której następuje zrozumienie i większa tolerancja dla osób chorych
psychicznie.
Uzyskane dotacje umożliwiły rozszerzyd działania o warsztaty edukacyjnoprofilaktyczne prowadzone w ramach Grupy Wsparcia. Skorzystały
z nich rodziny
i opiekunowie sprawujące opiekę nad osobami chorymi psychicznie.
Stowarzyszenie otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego w listopadzie 2009r.
i dzięki temu mogło skorzystad z 1 % podatku dochodowego w roku 2010 stan 1.687,88
który umożliwił prowadzenie szerszej działalności na rzecz chorych i ich rodzin , a tym samym
poprawi się jakośd opieki nad osobami chorymi psychicznie.
3/ Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej
Elbląskie Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie ich Rodzinom
i Opiekunom „PRO- FAMILIA” nie prowadzi działalności gospodarczej.
4/ Odpisy Uchwał Zarządu Elbląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Chorym
Psychicznie ich Rodzinom i Opiekunom „PRO- FAMILIA”
1. Uchwała Nr 1/2010r.
2. Uchwała Nr 2/2010r.
Sprawozdanie finansowe
Siemieniukowską.

sporządzone

zostało

przez

księgową

Panią

Monikę

5/ Informacje o wysokości uzyskanych przychodów:
Składki członkowskie:

2.640,00 zł

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej:
Darowizny
Zbiórki publiczne - cegiełki

1.200,00 zł
115,00 zł

Wpłaty z tytułu 1% podatku

1.687,88 zł

Dotacje

1.800,00 zł

Inne

4,74 zł
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Przychody z działalności statutowej odpłatnej:
Razem przychody z działalności statutowej nieodpłatnej:

0,00 zł
7.447,62 zł

6/ informacja o poniesionych kosztach:
a/ realizacja celów statutowych:
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej w tym:
Wykład edukacyjny 1% podatku
Organizacja Festynu
Dofinansowanie Turnieju Tenisa Stołowego
Dofinansowanie Rajdu Rowerowego

700,00 zł
2.646,09 zł
216,00 zł
78,32 zł

Dofinansowanie pobytu edukacyjno – rekreacyjnego w Stegnie

890,24 zł

Dofinansowanie pobytu rekreacyjnego w Mikołajkach

240,00 zł

Opłata autokarowa na Familiadę w Milejewie

250,00 zł

Dofinansowanie paczek świątecznych

200,67 zł

Materiały na zajęcia z arteteraopii dla Grupy Wsparcia

164,75 zł

b/ koszty administracyjne
PZU Rajdu Rowerowego

34,00 zł

Pieczątki

99,89 zł

Opłaty pocztowe

30,35 zł

Odpisy KRS

90,00 zł

Materiały biurowe
Opłaty i prowizje bankowe

213,30 zł
504,45 zł

c/ działalności gospodarczej - nie prowadzimy
d/ pozostałe koszty :
Utrzymanie serwera

Razem koszty działalności statutowej nieodpłatnej:

146,40 zł
6.504,46 zł

7/ Dane o zatrudnieniu
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d/ Stowarzyszenie nie zatrudniało w 2010 roku pracowników etatowych
j/ Aktywa 4.828,96 Stowarzyszenie zobowiązao nie posiada
f/ stowarzyszenie posiada rachunki bankowe, na których ulokowane są środki w walucie
polskiej:
ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/ ELBLĄG 43 1050 1940 1000 0023 2641 6290 – 2.660,94 zł
ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/ ELBLĄG 32 1050 1940 1000 0090 71350 1937 – 987,88 zł
8/ Działalnośd zlecona przez podmioty paostwowe i samorządowe - nie dotyczy
9/ Informacja o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązao podatkowych oraz w sprawie
składanych deklaracji.
Deklaracja CIT – 8 składana będzie 1 raz w roku do 31 marca następnego roku
sprawozdawczego,
PIT 4 R został złożony do kooca stycznia,
CIT 8 będzie złożony do kooca marca 2011r.
PIT 11 będzie złożony do kooca lutego 2011r.
W opisanym okresie sprawozdawczym nie odbyła się kontrola Stowarzyszenia.

7

Podpisy Członków Zarządu:
Prezes Ludwika Załuska
Wiceprezes Ryszard Tomaszewski
Sekretarz Elżbieta Nike
Skarbnik Wioletta Grzelak
Członek Krystyna Zawodniak

Elbląg, dnia 11.02.2011r.
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