
Sprawozdanie z działalności  

Stowarzyszenia „Otwarte Serce  

przy Domu Pomocy Społecznej Piłka – Zamyślin”,  

za 2020 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 

 Hanna Kwaśniak – v-ce prezes, ul. Witosa 14; 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.  

-  zakupiono drobny sprzęt do ćwiczeń dla mieszkańców.  

- zakupiono drobne upominki dla mieszkańców DPS Piłka jako prezenty z okazji 

Dnia Kobiet, dla zaprzyjaźnionego Domu w Brzezinach, w którym przebywają 

kobiety.  

- otrzymano darowiznę w wysokości 5 000,00 zł. Z Koła Łowieckiego nr 104 z 

Suchego Lasu, która została przeznaczona na zakup środków ochronnych związanych 

z sytuacją pandemiczną panującą w Polsce. 

- zakupiono kwiaty ozdobne w celu upiększenia terenu wokół Domu oraz drobny 

sprzęt w postaci grabi i szpadla. 

- zakupiono drobny sprzęt AGD do kuchenki oddziałowej w Piłce.   

- pokryto koszty transportu autobusem mieszkańców na wycieczkę do Kołobrzegu 

oraz do Zielonej Góry.  

- otrzymano darowiznę w wysokości 30 000,00 zł. Z Fundacji Agora w Warszawie, 

za którą zakupiono: 

 Podnośnik jezdny – 1 szt.  

 Parawan metalowy – 1 szt.  

 Tor do nauki chodzenia – 1 szt.  

 Rotor zespolony do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych – 2 szt.  

 Stół rehabilitacyjny do masażu suchego – 5 szt.  

 Rowerek elektryczny do ćwiczeń i rehabilitacji – 1 szt.  

 Bieżnia – 1 szt.  

 Rower treningowy – 4 szt.  

 Atlas treningowy – 1 szt.  

 Krzesła konferencyjne – 48 szt.  

 Stoły kuchenne – 14 szt.  



  

 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.  

  Pokryto koszty wywołania zdjęć z różnych imprez mieszkańców Domu.  

   

  Z uwagi na sytuację pandemiczną w Polsce, szereg imprez zostało 

odwołanych.  

 

 

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. Napieraj Karolina – Skarbnik  

 

 

 

Piłka - Zamyślin, 08.07.2021 r.  


