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zATwIERDzoNE SPRAWOZDANIE 7, pzrAŁALNosCI
POLSKIE,GO TOWARZYSTWA STWARDNIEI{IA ROZSIANNGO
oI}DzIAŁ wIELKoPoLsKA

w

2010

ROKU

I. Wstęp

oódział Wielkopolska Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego (PTSR) został powołany w

2002 r. na podstawie uchwały Rady Głównej PTSR' By1a to odpowiedź na potrzebę chorych na SM z
tgrenu Wielkopolski - posiadania srvojej reprezentacji w ogólnopołskich strukturaeh PTSR.

Rada oddziału przedstawia niniejsze sprawozdanie, ta które składają się
-

:

ogólna charakterystyka storł'arzyszenia

- Zdaruęru a i stotnie wpływaj ąc e na dziaŁalrro
- Aktualna

1.

ŚĆ j

e

dno

stki

i przewidyrvana sy.tuacja finansowa
Dane określająceorganizację:

Nazrła: Polskie Towarrystwo Stwardnienia Rozsianego - oddział Wielkopolska
Fołma praw*e: stołvarzyszenie zarejestrowane w KRS łv dnitr 08.1 1.2002 r., od listopada 2aa7 *
zarej estrowane j ako aryanizacja PoŻytku Publicznego
Siedziba: 6r-10Ż Poznań, ul. Czartoria 8 c
Numer KRS: 0t3tt37Ż76
Numer REGON : AA6ń4404274

2.

Rada Oddziału

od łłybcrów w 2s06 r. do listopada 2010 Rada oddziału pracowała w niezmienionym składzie

Przew-odniczący -

Jakub Juszczak

-

Monika Hilczer

Wice-przewodniczący

Sekr'ętarz
Skarbnik
Członek

Barbara Kempińska
Jerzy Zawadzkź'

_ Lucyna Sobkowiak {obecnie Drzewiecka}

:

Fo zakończęniu kadencji Wałne Zebtanie Człon]<ów'oddziału w dniu 27 listopada 2010 r. wybrało
nowy 7 osobornry skład Rady oddziału. Rada ukonsĘrtuowała się następująco:

Frzewodnicząca 'lVice-przewodnicząca
Wice-przewodnicząc1,'

Sekretarz
Skarbnik
Członek
Członek
'W-

Róża Korczyńska

- Flanna Berxard
- Andrzej Knapik
- Elzbieta Andrzejcz*k
-

Sabina Tomaszewska

- Jolanta Gal

- Danuta Ławniczak

związktl zzakonczeniem kadencji Walne Zebranię wybrało równięż nowąKomisję Rewizyjną

ocldziału, która ukon stytuowała się

r,ł' składz ie

:

Przewodni;zący - Wojciech Zieliński
- Jakutt Juszczak
Członek
- Małgorzata Nołvak
Członek
Bezpośrednimrcalizatorem opracowan-vch i przyjętych projektów oraz wy'konawcą uchwał podjętych
przez Radę oddziału było Biuro ac1dziaŁłzatrudniające ptzez cały 2010 rok:
- Elżbietę Jastrzębowską- asysterrt

oN i pracownik administrac.vjny

- Danutę Łarł,niczak * specjalista ds. programów

- Lidię Welman

- koordynator programów

- Jeruega Zawadzkiego - specjalista ds. osobowych

3. Misja PTSR
Zgodnie z obowiązującym Statutem prz,vjętym w 200ó r., Towarz3'strł'o jest organizacją społeczną
obyłvateli polskich chorujących na stwardnienie rozsiane (SM) oraz ich rodzin i przyjaciół , dzraŁającą
na gruncie konstl'tucji RP.

Ma na celu

1.

:

popfawę ici1warunkow życiorłych i zdrowotnych oraz zwiększanię uczestnictwa w życiu
społecznvm, gospodarczym, z&^]odowym, kulturalnym, turystycznym i sportowym kraju,

2.

jak najwszechstronniejszą ich rehabilitację i leczenie rozumianych jako proces osiągania
optymalnego funkcjonowania w społeczeństwie po to, by zaper.łnić im mozlilł'ośćkierowania
r,vłasn-vm

3.

Życiem,

likwidację barier psychologiczno-społeczn5rch poprzez uświadomienie pełnosprawnej
społecznościproblematyki dot3'czącej osób ze stwardnieniem rozsian.vm i ksztahow-anie
partnerskich postaw' miedzy tyłni grupami,

4.

A(

artykułowanie i reprezentowanię interesów osób ze stwardnieniem rozsianYm w
kraju oraz na arenie międzynarodor.ł'ei.

4.

Organizacja pracy oddziału

Od początku roku biuro oddziału funkcjonowało w lokalrr nr 100 (parter) w budynku POSUM

w-

Poznaniu przy A1. Solidarności 36" w marcu 2010 w-w}inikrr uzgodnieri z właścicielembudynku, biuro
przeniesione zostało do sąsiedniego pomieszczenia (101). Pomieszczenie to odrobinę większe od
poprzedniego Z&aaząco potrepszyło zarówno warunki pracy placownikóW jak i moŹlirł'ościobsługi

członków Towarzystw.a' Dzięki terminowemu w;.wiązywaniu się z obowiązkóu' wobec właścicielalokalu
oraz nie sprawianiu mu trudności,umorva najmu zcstałaprzedłużonado końca 201 1 r.

w 2010 t. zatganizowaliśmy Szefeg spotkan ogÓlnyclr orazw.v'jazdÓw

integrac-vjn;'ch (Prrszcz'r.'kolvo.

Nowa Róza k,Nowego Torn"vśla.Mikorzyn) dla członków oddziału, na których przedstawiono sytuację
lrnansową stowarzyszenia, a zaproszeni gościezaprezentowali swojąwiedzę na temat:
- najnow-sze

osiągnięcia w'badaniach nad etiologią i leczenięm SM

- sposoby pielęgnacji chorych w Zaawansowanym stadium choroby
*

sprzęt iurządzenia ułatwiające poruszanie się oraz rrozliwości technicznę umozliwiające utrzvmanie

właściwejhigieny ciała w warunkach postępującej niesprarłności.

5.

Działania Statutowe

Realizując Statutowę cele oddziaŁ zd*bywał fundusze na óziała|nośćpoprzezudziaŁ w kclnkursach ofert
na wykonyw-anie złeconychptzez samorząd ter1.torialny (IJtząd Miasta w Poznaniu, Urząd

Wojewódawa Wielkopolskiego) zadań rł'ramach progranrów. W przypadku PF-R0N złożyliśmyduży
3-letni projekt kontynuacji programu ..Rehabilitacja społeczna chorych na SM'' w porozumieniu z

oddziałami PTSR

r.v

Szczecinie i w Koninie oraz w-spÓłpracy z ośrodkiemSM w Bornem Sulinowię.

Jędnak projekt ten nie rualazłuznaniaw oczach kornisji konkursowej. Dlatego natazie zlikrł'idoił'ana
została mozliwośćuczestnictwa chorych w tutnrrsach rehabilitacyjnych z dofinansowaniem.

Udało nam się jednak wygrać 2 konkurs.v rozpisane ptzęZ UM w Poznaniu i 2 konkursy Urzędu
W<ljewódzkiego. dzięki czemu zdobyliŚmy środkina kontynł:ację rozpoczętych działan.

W ramach kontynuacji realizowano następujące działania:

.

Smykałka do życia (UM Poznan) - cały rok 2010
preliminarz na 2010 r"

o

- koszt całkowity 3Ż 5aa,0a
-

dofinansowanie

_

udział

25 000'00 zł

w'łasny

7 5a0,00 zł

Ręhabilitacja domorł'a osób niepełnosprarłnych z SM (projekt,,RAP'' UM Poznań) - okres
czerwiec

- g'udzień

2010

preliminarz na 2010 r'- koszt
-

całkowity 34 ŻSa,aa zŁ

dofinarrsowanie

- udziaŁ

r

zŁ

własny

Rehabilitacja domowa osób niepełnosprawnych z
niepełnosprawnych z SM" UW Poznań)

- okres

25 a}a,aa zł
9 250,00

SM

zł

(projekt,,Kompleksowe Wsparcie dla osób

kw-iecień - listopad 2010

{Ń

prelinrinarz na}fiIa r. _ koszt
-

całkowity 13 228.a0

dofinansorn'anie i0 000,00 zł

-udziaŁ

.

zł

własny

3 228,00 zł (2000,00 z innych Źrodeł')

W'vjazd integracyjny do Mikołzyna (projekt,,Wielkopolskie wyjazdy dla osób niepełnosprawnych z

sMŁ Uw Poznań) sierpień 2010
preliminarz na 2010 r'

r"

całkowity t7 675,aa zł

-

koszt

-

dofinansowanie

6 625.a0 zł

_

udzlał własny

5 050,0CI zł (1000,00 zł zinnych źródeł)

Częśczadanrealizowanabyławłasnyrrri siłami zatrudnionych pracowników, częśĆbyła zlecana

podwykonawcon Zewnętrznym.
Uzyskiwane dotacje poĘ"wały przeciętnie 75 Bń waźaścirealizow'anyclr zadai
Wszystkie prCIgramy zastały ztealizowane zgodnie Z Za\Na1lymi umowarrri, a otrzymanę środki
finansowe rozliczone w uzgodnion-v*ch tenrrinach i bez zasrtrzęzeń merytorycznych ze strony
grantodawców.

W roku ŻaIa zatrudrrienie zmięntaŁo się i tak:
- zatrudnicne były 3 osoby niepełnosprawne na pełen etat na podstawie umowy 0 pracę

(dofinansowanię 75 ań kosztów wynagrodzęil

*

z SoD PFRON)

_

kontynuowano zlecenie prrrrvadzenia księ gowościbiuru rachunkorvemu.

-

w ciągu roku zmieniał się stan osobo*1' ( zatrudniono norłych fiziotęrapeutów, psychologa)

Pracownicy zatrudnieni byli głównie na podstawie umowy zlecenia ale także na postarł,ie umo\\Y o pacę
na częśćetatu i opłacani niemalw całoŚci z programów. CzęŚÓ rłynagrodzeń rehabilitantów i asystentÓr.v
ze względu na niewystarczające dofinansowanie znruszeni byliśmypokryć z własnych środków-.

6.

Finanse oddziału

Istotnyrn problemem jawiła się dotychczas kwestia pozyskiwania środków własnych będących

niezbędnym elenrentem w realizacji zleceń. Gdy wartośćzadan nie była znaczasa - środkize składek,
drobnych darowim wystarczały. W roku 2010 zmniejszyła się wprawdzie w stosunku do 2009 r. ilośÓ i
wartośćręalizowanych programów lecz koszt5z udziału własnego w programach nadalbyły wysokie. W

Ęm momencie ujawniła się korzyśĆzuzyskania
wpłatom z odpisów |Yo adpodatków-uzyskaliŚmiz

statusu organizacji poŻ1'tku publicznego'

Dzięki

w 2010 r. w'pływy w wysokoŚci ponad 210 000.00 zł

co po odjęciu środków adresowanych na ruecz czŁonków posiadających subkonta ( nieco ponad
184 000.00 zł) umozliwiło nam bezproblemowe pokrycie wymaganych wpłat udziału w{asnego'

Wysokie koszty niemal rv całościpochłonęły nadrłyzkę i na koniec roku 2010 dysponow'aliśm_v na
działalnoŚc statutową kwotą zaksięgowaną na naszym koncię głółr,nym w sunrie 5016,00 zł

adóział nie prowadzi ani nie planuje prowadzić działalnościgospodarczej mogącej uzrłpełnićbrakujące
kwotlr.

Ń

6.1' Sułlkonta

W 2010 oddział płowadził 67 subkont
stosol'l"nyclr porozumień

( na

początku r'oku było ich 38}, za1oŻanych na podstawie

z człorkami Towarzystwa,

a tr}tzęznaczon-vch na

zbieranie środkólv z

darołvizn" Srodki tę z z*łt>Żęnia mają w-spomagać chorych w finansowaniu zakupów lekórv, sprzętu
rehabilitacyjnego' kosztów usług leczniczo-rehabilitac'vjn.vch, udziałtr w turnusach rehabilitac5'jnycii itp.
W z*iązkrr z kontrorł'ersjami dotyczącymtrczdziału i księgowania środków z odpisu IYłnażądanie
Rady Głownej PTSR w dniu 20 marca 20tr0 r.

zułesŁane

zostało Nadzwyczajne Walne Zebrau"e

Członkórv oddziału Wielkopolska PTSR' Z,ębrante to pominro szerokiego programll obrad (wy'bory
now1.ch x'ładzO zdominowane zostało problematy"ką Środków Lań. Zebranle uehwaliło zobowiązanie do
r.vyjaŚnienia szczegÓłowego spraiv razdz.iału środków.

Ro zawnioskowała do

51 Urzędów Skarbowych

w-całej Polsce o przysłanie dokładnej specyfikacji imienrrej ptzekazanych wpłat odpisu 1%.

w

w-ł-niku

tej akcji otrz"Vmano odpor.ł'iednie w3.kazy umozliwiające rozksięgowanie wpłat. W dniu 26 ma-ia2a1a r.
ptzekazaru: na konto1009" kwotę 6824Ż"83 zŁ"ktorczostałarozksięgowananaposzczególnvch

właścicielisubkont.

w 2010 z tytułu odpisów'

1%

podatków w dniu 71 pażdziernika 2010r' napodstawie uchwały Rady

oddziału przekazaliśmyna suŁlkonta członków sumę 184 000,00 zł. Właścicielesubkont do korica rokrr
wykorzystali z zebtan'1ch środków krvotę 7a62,6a ztDtlŻączęŚc z oclpisów lÓń" aprzezfiaczon.vchprzez
podatników Ra fz,ecz naszego Tow-arzystwa zuŻyliŚm,v na uzupełnienie naszego wkładu w*asnego w
real izor.vanych pro gramach.

7. Działalnośćinformacyjna
W ramach biura oddziałrr. zatrudnieni pracownicy udzielili szerokiej gamy porad dla członków
Torvarzystwa jak równi eŻ zgłaszając."-ch się pozostałych osob zainteresor'vanyclr tełnatyką SM' Wszysc3,

otrzynrująmożliwie pełnąi kompetentnąinfbrmację. W duŻej nrięrze bazrrjemy na wydawnictwaclr
(ksiązki, broszury, ulotki) firmowan3,ch i finansowanych przez RG PTSR. Przys3,łane Sąone
nieodpłatnie dla rł'szystkich ocldziałów terenowyclr. KorzystaliŚmy również z innyclr wydaunictw ofaz
szerokiej bazy danych dostępn-vch w Itlternecie"

w 2010

r. kontynuowaiiśmy finansowanie dostarczania. czasopisma ..Integracja" w ramach projektu

..Pac'zka Integracji''' Sąone udostępniane nieodpłatnie członkonr oddziału.
P*lskie Towar4istvł'*
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