Sprawozdanie
z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2020
Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce, zgodnie z § 25 ust. 1
Statutu Stowarzyszenia, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje je na
zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.
Skład Zarządu Stowarzyszenia w roku 2020 stanowili:
1. Rafał Lejmel – prezes Zarządu
2. Maria Jolanta Gajda-Pstrzoch – wiceprezes Zarządu
3. Paulina Żołowska – skarbnik
4. Agnieszka Siwula – sekretarz
W roku 2020 Zarząd odbył 5 protokołowanych posiedzeń, co spełnia statutowy
wymóg odbycia co najmniej jednego posiedzenia raz w kwartale i nie podejmował wiążących
uchwał.
W roku 2020 działania Zarządu były ograniczone ze względu na sytuacje epidemiologiczną
trwającą w kraju, niemniej jednak Zarząd podejmował następujące działania:
1. Na bieżąco monitorował wpłaty składek członkowskich. W tym miejscu należy
zauważyć, że mało osób na bieżąco uiszcza wpłaty z tytułu składek. Najczęściej
występują zaległości. Członkowie Zarządu powiadamiają członków o zaległościach,
ale w niektórych przypadkach nie przynosi to rezultatu. W takiej sytuacji niestety
członkowie będą skreślani z rejestru członków Stowarzyszenia.
2. W miesiącu marcu Zarząd zatwierdził sprawozdania finansowe oraz bilans za rok
2019.
3. Zarząd promował i rozprowadzał ulotkę informacyjną o możliwości przekazywania
na rzecz Stowarzyszenia 1% podatku. Stowarzyszenie z tego tytułu w roku 2020
pozyskało kwotę 12 114,80 zł. Zostały opracowane i wysłane podziękowania
wszystkim tym, którzy przekazali na rzecz Stowarzyszenia swój 1% podatku i
oczywiście udostępnili swoje dane osobowe.
4. Dzięki współpracy z prywatną osobą z Warszawy, Stowarzyszenie Przyjaciół Domu
Dziecka w Pawłówce uzyskało wsparcie finansowemu od prywatnych ofiarodawców,
co umożliwiło zorganizowanie wychowankom Domu Dziecka w Pawłówce
korepetycji z matematyki.

5. Przygotowano zapytanie ofertowe dotyczące organizacji wycieczki zagranicznej do
Francji wychowankom Domu Dziecka w Pawłówce. Niestety wyjazd nie doszedł do
skutku ze względu na trwającą epidemię covid-19.
6. We współpracy z Firmą Tetris z Warszawy w dniach 16 - 18 października 2020 r.
zorganizowano wychowankom Domu Dziecka w Pawłówce wycieczkę do Warszawy.
W związku z dużą rozbieżnością wiekową dzieciaki biorące udział w wycieczce
zostały podzielone na grupy wiekowe. Najmłodsze pociechy korzystały z licznych
atrakcji oferowanych przez Centrum Arkadia oraz w Smart Kids, starsi
wychowankowie zwiedzali stadion piłkarski, byli także w kinie, zaś najstarsi
wychowankowie zwiedzali Muzeum Powstania Warszawskiego. Wspólnie odwiedzili
także Elektrownię Powiśle, Centrum Nauki Kopernik oraz ZOO.
7. Podjęto decyzję

o zorganizowaniu korepetycji z języka angielskiego dla

wychowanków kończących ósmą klasę oraz również dla nich zostały rozszerzone
korepetycje z matematyki.
8. W dniu 5 grudnia 2020 r. odbyła się Podlaska Gala Wolontariatu zorganizowana przez
Stowarzyszenie Pryzmat w Suwałkach. Z ramienia naszego Stowarzyszenia w
spotkaniu wzięła udział Maria Jolanta Gajda-Pstrzoch, która uczestniczyła w
uroczystościach oraz nakręceniu filmiku promującego działania wolontariackie.
Stowarzyszenie otrzymało podziękowana za współpracę w zakresie organizacji
wspólnych akcji wolontariackich.
9.
Dziękuję za uwagę.
opracowała:
Maria Jolanta Gajda-Pstrzoch

