Sprawozdanie merytoryczne
Stowarzyszenia „Daj Szansę” Pomocy Dzieciom
i Osobom Kalekim-Niepełnosprawnym za rok 2008
Dane rejestracyjne:
Stowarzyszenie „Daj Szansę” Pomocy Dzieciom i Osobom Kalekim Niepełnosprawnym w Zawierciu z siedzibą ul. Kijowska 6, 42-400 Zawiercie.
I-sza rejestracja Stowarzyszenia 30.01.1994r. – Nr 1413.
Stowarzyszenie zostało wpisane w dniu 29.09.2008r. jako Organizacja
Pożytku Publicznego, Nr KRS 0000256137.
Nr statystyczny REGON 272131215.
Nr identyfikacji podatkowej – NIP 649-11-17-713.
Członkowie Zarządu:
Anna Sadowska – Przewodnicząca
Halina Malesa – Sekretarz
Teresa Kocik – Skarbnik
Irena Labocha – Członek
Anna Kotnis – Członek
Alicja Kozioł – Członek
Ludwika Zając – Członek
Cele statutowe Stowarzyszenia:
Celem

działalności

Stowarzyszenia

jest

udzielanie

pomocy

dzieciom

i osobom niepełnosprawnym i ich rodzicom, przyczynianie się do tworzenia
warunków ich godnego życia oraz tworzenie opieki i rehabilitacji dzieciom,
młodzieży i dorosłym z upośledzeniem umysłowym i fizycznym.
Współdziałanie z władzami lokalnymi w stworzeniu opieki i rehabilitacji
w zależności od wieku i typu schorzenia. Organizowanie różnych form
wypoczynku

i

rehabilitacji.

Dla

zapewnienia

stowarzyszenie prowadzi działalność handlową.

działalności

statutowej

Członkowie Stowarzyszenia spotykają się w każdą pierwszą środę miesiąca
o godzinie 16.00 w Klubie „Przystań” Zawiercie, ul. Powstańców Śląskich 6.
W miesiącu styczniu został wybrany termin turnusu rehabilitacyjnego
i złożenie

wniosków

o

dofinansowanie.

Zorganizowanie

zabawy

karnawałowo-choinkowej w dniu 25.01.2008r. w Klubie „Hutnik” przy
muzyce zespołu Primo oraz zorganizowanie paczek dla naszych członków
otrzymaliśmy drobne upominki od darczyńców. Odbywały się spotkania
z psychologiem i pracownikiem Urzędu Skarbowego. Podjęliśmy również
decyzję o zorganizowaniu wycieczki w miesiącu czerwcu w rejony Bieszczad
- otrzymaliśmy dofinansowanie z funduszy PFRON zrealizowany przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu. Zwiedziliśmy Przemyśl,
Krasiczyn, Łańcut, Leżajsk
w Domu Pielgrzyma
turnus

a dużą atrakcją był nocleg, gdzie spaliśmy

w Sanktuarium usytuowane na szczycie górskim. Na

rehabilitacyjny

wyjechaliśmy

Rehabilitacyjno-Wypoczynkowo

„Rybitwa”

do
w

Dźwirzyna,
dniach

Ośrodek

od

23.08

do

05.09.2008r. Na turnusie było 60 osób.
Następnie odbył się Piknik „Pożegnanie Lata” w dniu 5 października 2008r.
w Podlesiach w „Gościńcu Jurajskim”. Jest to impreza integracyjna.
Zapraszamy

uczestników

warsztatów

terapii

zajęciowej

w

Zawierciu

i w Łazach. Organizujemy prażonki, pieczenie kiełbasek, grochówka, zimna
płyta, ciasto, urządzamy loterię fantową każdy los wygrywa, szereg gier
i zabaw z nagrodami. Na Pikniku było około 170 osób impreza również była
dofinansowana z funduszu PFRON zrealizowane przez PCPR w Zawierciu.
W Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w dniu 13 grudnia mogliśmy się
spotkać przy opłatku wigilijnym wraz z władzami powiatu i z przyjaciółmi
złożyć

sobie

najszczersze

życzenia

świąteczne

i

noworoczne.

Koszty

poczęstunku pokryliśmy z własnych środków. Na podsumowanie roku
działalności w miesiącu listopadzie ponownie złożyliśmy wnioski na
wycieczkę,

piknik

terapeutycznych.

oraz

Wszystkie

zajęcia
wyjazdy

w

siedmiodniowych
i

wycieczki

warsztatach

organizowane

przez

Stowarzyszenie cieszyły się dużym zainteresowaniem, a uśmiech na
twarzach świadczył o dobrej zabawie i samopoczuciu.
Dużym osiągnięciem był fakt, że 29 września 2008r. nasze Stowarzyszenie
udało

nam

się

zarejestrować

w

Sądzie

jako

Organizacja

Pożytku

Publicznego.
Stowarzyszenie

prowadzi

działalność

gospodarczą

według

wpisu

do

Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie Zakładowego Planu Kont Księgi
Rachunkowe.
Informacja o poniesionych kosztach
Przychody z działalności statutowej ogółem wynoszą 27.383,13 zł na które
składają się:
 przychody netto ze sprzedaży towarów handlowych 15.039,73 zł.
 pozostałe przychody operacyjne i finansowe 12.343,40 zł., tj.
 składki członkowskie 2.225 zł.
 darowizny rzeczowe (słodycze do paczek mikołajowych) 302,40 zł.
 dofinansowanie z PFRON tytułem turystyki i rekreacji 5.700 zł.
 różnice w zaokrągleniu podatku 2,78 zł.
 otrzymane odsetki 0,28 zł.
 pozostałe przychody 4.112,94 zł.
Koszty realizacji zadań statutowych ogółem wynoszą 31.812,62 zł na które
składają się:
 koszt własny sprzedaży towarów handlowych – 10.349,92 zł.
 pozostałe koszty operacyjne i finansowe – 21.462,70 zł., tj.
 zużycie energii i materiałów – 1.674,29 zł.
 pozostałe usługi (opłaty pocztowe, czynsz za najem sklepu) –
834,09 zł.
 wynagrodzenie brutto wg umowy zlecenia – 8.328,60 zł.
 składki ZUS z tytułu wynagrodzenia – 1.549,80 zł.
 amortyzacja środków trwałych – 266.50 zł.
 pozostałe koszty – 8.809.42 zł.

Wynik finansowy z całokształtu działalności za 2008r. został zamknięty
stratą finansową 4.429,49 zł.
Stowarzyszenie nie zatrudnia osób. Członkowie zarządu i osoby kierujące
działają nieodpłatnie. Jedynie zatrudniony jest pracownik na umowęzlecenie

w

sklepie

wielobranżowym

jako

sprzedawca

-

działalność

gospodarcza. Kwoty pieniężne ulokowane są na rachunku bankowym BP
PKO Sosnowiec Oddział Zawiercie.
Wszystkie

zobowiązania

Stowarzyszenia

są

zobowiązaniami

krótko

terminowymi a należności są należnościami bieżącymi.
Stowarzyszenie składa comiesięczną deklarację podatkową VAT 7. W okresie
roku kalendarzowego nie była przeprowadzana żadna kontrola finansów.
Przez cały rok Stowarzyszenie współpracowało z Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie, ważną sprawą było pozytywne spojrzenie władz Miasta
Zawiercie i Starostwa na problemy osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
Rok 2008 dla członków Stowarzyszenia „Daj Szansę”, był rokiem

bardzo

pracowitym. Wszyscy członkowie brali czynny udział w przygotowaniu
wszelkiego rodzaju imprez. W ciągu minionego roku Stowarzyszenie
otrzymało dotacje, na skutek złożenia następujących wniosków:
1. Piknik „Pożegnanie Lata” w kwocie 2.000 zł.
2. Wycieczka „Bieszczady - Łańcut - Leżajsk” w kwocie 3.700 zł.
Rok 2008 został zakończony i zrealizowany zgodnie z zamierzonymi celami.

Przewodnicząca: Anna SADOWSKA
Sekretarz: Halina MALESA

