Sprawozdanie z działalności
Stowarzyszenia „Otwarte Serce
przy Domu Pomocy Społecznej Piłka – Zamyślin”,
za okres od 1.05 2009 r. do 18.06.2010 r.
Celem naszego 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. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy
społecznej członków, jest to działalność świadczona nieodpłatnie, nie prowadzimy
również działalności gospodarczej.
Skład Zarządu Stowarzyszenia jest następujący:
1. Kozłowski Dariusz – Prezes Stowarzyszenia
2. Grygorcewicz Justyna – Vice Prezes Stowarzyszenia
3. Matejek Katarzyna – Sekretarz
4. Napieraj Karolina – Skarbnik
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą następujące osoby:
1. Pakuła – Pięta Mieczysława
2. Nawrot Violetta
3. Gimzicka Anna
Biuro Stowarzyszenia znajduje się w Domu Pomocy Społecznej Piłka – Zamyślin;
Zamyślin 2 A; 64-400 Międzychód.
Fundusze na prowadzenie swojej działalności statutowej pozyskujemy z wpłat
pracowników na rzecz mieszkańców, wpłat z 1 % jako OPP, oraz darowizn.
W w/w/ okresie realizowaliśmy szereg różnych zadań, najważniejsze z nich to
finansowanie
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Nasz Dom uzyskał pomoc rzeczową w postaci artykułów spożywczych z Banku
Żywności o wartości – 38 580,77 zł. Stowarzyszenie przekazało również żywność z

Banku Żywności, wspieraną przez Unię Europejską o wartości 32 313,84 zł.
Współpracujemy z Fundacją „Amicis” z Wronek, która wspiera nasze
Stowarzyszenie,
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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.
Pomoc w organizacji imprez, polega na współpracy członków Stowarzyszenia dla

mieszkańców DPS Piłka – Zamyślin.
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Piłka – Zamyślin, 21.06.2010 r.

