Sprawozdanie z działalności
Stowarzyszenia „Otwarte Serce
przy Domu Pomocy Społecznej Piłka – Zamyślin”,
za 2016 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

krajoznawczych

oraz

mieszkańców
wydawanie

w

zawodach

żywności

i

sportowych,

wycieczek

przygotowywanie

potraw

z

otrzymanych produktów spożywczych.
Stowarzyszenie przekazało żywność otrzymaną z Banku Żywności, na kwotę
2600,22 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.
Zakupiono drobny sprzęt AGD w postaci czajnika, frytkownicy czy suszarki do
owoców, aby mieszkańcy mogli przygotowywać na terapii drobne prace, oraz sprzęt
turystyczny do wykorzystywania na salach rehabilitacyjnych.
W miesiącu lutym 2016 r, zakupiono ze środków stowarzyszenia rzutnik
multimedialny, aby uwiecznione najważniejsze momenty z życia odtwarzać większej
grupie mieszkańców. Pokryto również koszty wywołania zdjęć z różnych imprez
mieszkańców Domu.
Zakupiono również ze środków finansowych Stowarzyszenia ozdoby świąteczne i
inne materiały, służące do przygotowania dekoracji okolicznościowych.
Zakupiono ze środków Stowarzyszenia okolicznościowe paczki świąteczne dla
mieszkańców Piłki i Zamyślina.
W zakresie działalności kulturalno – rozrywkowej, członkowie Stowarzyszenia,
współorganizowali i finansowali obsługę muzyczną, imprez odbywających się w
innych Domach Pomocy Społecznej, a także imprezy taneczne odbywające się w
Naszym Domu dla mieszkańców i ich gości, oraz udział w zawodach sportowych
organizowanych przez zaprzyjaźnione DPS'y. Wymienić tutaj można m.in.:
Miesiąc

Opis

1.

Styczeń

Zorganizowanie urodzin dla mieszkańców Piłki

2.

Luty

Wyjazd mieszkańców Piłki do Brzezin oraz do Kamienia Wielkiego na
zabawę walentynkową

Lp.

3.

Luty

4.

Luty

Pieczenie pączków z mieszkańcami i dla mieszkańców z okazji Tłustego
czwartku.
Zorganizowanie urodzin dla mieszkańców Piłki

5.

Marzec

Zakup paczek świątecznych dla mieszkańców Piłki i Zamyślina

6.

Kwiecień

7.

Kwiecień

Zorganizowanie zabawy mieszkańców Piłki i ich gości z Brzezin i
Kamienia Wielkiego
Wyjazd kilku mieszkańców na zabawę do Kamienia Wielkiego.

8.

Maj

Wyjazd mieszkańców do Ownic.

9.

Czerwiec

Wyjazd kilkunastu mieszkańców na koncert zespołu Akcent.

10. Sierpień
11. Wrzesień
12. Wrzesień

Zorganizowanie zabawy mieszkańców Piłki i ich gości z Brzezin i
Kamienia Wielkiego.
Wyjazd mieszkańców do Mierzyna z okazji Święta Podgrzybka oraz
zorganizowanie ogniska z pieczeniem ziemniaków.
Wyjazd kilku mieszkańców na „Dzień Sportu” do Kwilcza.

14. Grudzień

Zorganizowanie zabawy mieszkańców Piłki i ich gości z Brzezin i
Kamienia Wielkiego
Zakup paczek świątecznych dla mieszkańców Piłki i Zamyślina

15. Grudzień

Zorganizowanie Sylwestra dla mieszkańców z lampką szampana.

13. Listopad

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.

1. Kozłowski Dariusz Prezes
2. Grygorcewicz Justyna
– V-ce Prezes
3. Matejek Katarzyna –
Sekretarz
4. Napieraj Karolina –
Skarbnik

