
Sprawozdanie z działalności  

Stowarzyszenia „Otwarte Serce  

przy Domu Pomocy Społecznej Piłka – Zamyślin”,  

za 2010 rok 

 

1. Nazwa Stowarzyszenia:  

- Stowarzyszenie „Otwarte Serce przy Domu Pomocy Społecznej Piłka – 

Zamyślin”. 64-400 Międzychód, województwo wielkopolskie. 

- Data wpisu do KRS – 23.06.2009 r.   

- numer KRS – 0000315900  

- numer REGON – 300983335 

- dane dotyczące członków zarządu Stowarzyszenia: 

● Dariusz Kozłowski – prezes, ul. 17 Stycznia 3a; 64-400 Międzychód 

● Justyna Grygorcewicz – v-ce prezes, Piłka 1 E / 3; 64-400 Międzychód 

● Katarzyna Matejek – sekretarz, ul. 17 Stycznia 140; 64-400 Międzychód 

● Karolina Napieraj – skarbnik, ul. Zagrodowa 3 F; 64-400 Międzychód 

- Celem Stowarzyszenia jest: prowadzenie działalności w zakresie inicjowania, 

wspierania oraz pomocy i wsparcia mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie i 

osób starszych, którzy są mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej Piłka – 

Zamyślin, poprzez: 

● organizowanie warsztatów twórczych dla mieszkańców, szczególnie zajęć 

plastycznych, muzycznych itp.  

● propagowanie i organizowanie wymiany między Domami Pomocy 

Społecznej o podobnym charakterze, w szczególności poprzez organizację 

wyjazdów, warsztatów.   

● działania na rzecz zniesienia anonimowości,  

● organizowanie imprez kulturalnych poprzez wyjazdy na wczasy 

rehabilitacyjne, wyjazdy na wycieczki, do kina itp.  

● poza finansowe wspieranie mieszkańców w trudnej sytuacji życiowej,  

● działalność charytatywną i wolontariat. 

 

 



2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej.  

 W w/w/ okresie realizowaliśmy szereg różnych zadań, najważniejsze z nich to 

finansowanie udziału mieszkańców w zawodach sportowych, wycieczek 

krajoznawczych oraz wydawanie żywności i przygotowywanie potraw z 

otrzymanych produktów spożywczych.  

 Nasz Dom uzyskał pomoc rzeczową w postaci artykułów spożywczych z Banku 

Żywności o wartości – 37 252,64 zł. Stowarzyszenie przekazało również żywność z 

Banku Żywności, wspieraną przez Unię Europejską o wartości 32 336,06 zł.  

 Współpracujemy z Fundacją „Amicis” z Wronek, która wspiera nasze 

Stowarzyszenie, przekazując nieodpłatnie bardzo duże ilości odzieży dla 

mieszkańców, szafy, lampy, stoliki, sofę, szafy, łóżka itp.  

 W zakresie działalności kulturalno – rozrywkowej, członkowie Stowarzyszenia, 

współorganizowali wycieczki dla mieszkańców do Zakopanego i okolic oraz na 

imprezy odbywające się w innych Domach Pomocy Społecznej, a także imprezę 

taneczną dla mieszkańców i ich gości, oraz udział w zawodach sportowych 

organizowanych przez zaprzyjaźnione DPS'y. Wymienić tutaj można m.in.:  

● Wyjazd mieszkańców na zawody sportowe osób niepełnosprawnych do 

Skwierzyny – 7.05.2010 r. 

● Pomoc w zorganizowaniu zabawy tanecznej „Majówka” dla mieszkańców i ich 

gości – 12.05.2010 r.  

● Wyjazd mieszkańców na festiwal rzeźb z piasku – Międzychód 17.06.2010 r.  

● Wyjazd mieszkańców do DPS Kamień Wielki na „Noc Świętojańską” - 

20.06.2010 r.  

● Wyjazd pod namiot z mieszkańcami – 15.07.2010 r.  

● Wyjazd mieszkańców do Dźwirzyna – 3-9.10.2010 r.  

● Pomoc w zorganizowaniu zabawy na zakończenie lata dla mieszkańców i ich 

gości – 29.10.2010 r.  

3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

4. Odpisy uchwał Zarządu – stanowią załączniki do sprawozdania.  

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów – stanowi załącznik do 



sprawozdania.  

6. Informacja o poniesionych kosztach – stanowi załącznik do sprawozdania.  

7. Dane o:  

a/ liczbie zatrudnionych w Stowarzyszeniu – Stowarzyszenie nie zatrudnia 

żadnych osób.  

b/ łączna kwota wynagrodzeń – brak, członkowie Stowarzyszenia działają na 

zasadzie wolontariatu.  

c/ nie dotyczy, 

d/ nie dotyczy,  

e/ nie dotyczy,  

f/ kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych – stanowi załącznik do 

sprawozdania,  

g/ nie dotyczy,  

h/ nie dotyczy,  

i/ nie dotyczy,  

j/ nie dotyczy.  

8. Dane o działalności zleconej Stowarzyszenia przez podmioty państwowe i 

samorządowe – nie dotyczy,  

9. Informację o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań 

podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji 

podatkowych – nie dotyczy.  

 

 W okresie sprawozdawczym nie było przeprowadzonej żadnej kontroli.   
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Zamyślin, 28.06.2011 r.  


