Sprawozdanie
z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2017
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 2017 stanowili:
1. Rafał Lejmel – prezes Zarządu
2. Maria Jolanta Gajda-Pstrzoch – wiceprezes Zarządu
3. Marta Downar – skarbnik
4. Małgorzata Koprowska – sekretarz
Zaś od dnia 9 czerwca 2017 r. tj. od dnia Walnego zebrania został zmieniony skład zarządu o
dwie osoby. Odwołano Panią Downar i Panią Koprowską. Na skarbnika powołano Martę
Niedziejko zaś sekretarzem została Pani Agnieszka Siwula.
W roku 2017 Zarząd odbył 14 protokołowanych posiedzeń, co spełnia statutowy
wymóg odbycia co najmniej jednego posiedzenia raz w kwartale oraz podjął 4 wiążące
uchwały.
W roku 2017 Zarząd podejmował następujące działania:
1. Zostały podjęte 4 uchwały, z których dwie dotyczyły przyjęcia nowych członków do
Stowarzyszenia zaś kolejne dwie podjęte były na okoliczność wykreślenia z rejestru
członków dwóch osób.
2. Opracowano

ulotkę

informacyjną

o

możliwości

przekazywania

na

rzecz

Stowarzyszenia 1% podatku a następnie prowadzono akcję informacyjną na ten temat.
Stowarzyszenie z tego tytułu w roku 2017 pozyskało kwotę 4 873,60 zł. Zostały
opracowane i wysłane podziękowania wszystkim tym, którzy przekazali na rzecz
Stowarzyszenia swój 1% podatku i oczywiście udostępnili swoje dane osobowe.
3. Opracowano logo Stowarzyszenia.
4. Przystąpiono do Programu Tesco, Ty decydujesz, my pomagamy. W związku z tym
opracowany został projekt pn. Sala doświadczania świata. Projekt zakładał utworzenie
w Domu Dziecka w Pawłówce Sali Doświadczania Świata, z której będą mogli
korzystać

podopieczni

Placówki

jak

również

dzieciaki

z

terenu

Gminy

Przerośl. Projekt został zakwalifikowany do realizacji i wygrał w mikroregionie
suwalskim.

Stowarzyszenie

pozyskało

5 000

zł.

Promując

projekt

Zarząd

Stowarzyszenia nawiązał współpracę z instytucjami z terenu Gminy Przerośl oraz
dwiema

Parafiami.

Na

potrzeby

reklamy

przygotowano

filmik

promujący

Stowarzyszenie i zachęcający do oddawania głosów na nasz projekt. Filmik ten
cieszył się ogromnym zainteresowaniem odbiorców, na portalu społecznościowym Fb
został wyświetlony ponad 6400 razy. Na potrzeby projektu opracowano także plakaty i
ulotki informacyjne w języku polskim i litewskim. Członkowie Zarządu dwukrotnie
wzięli udział w spotkaniu z pracownikami Tesco w ramach działań promujących
projekt a następnie na spotkaniu podsumowującym w celu odebrania czeku na
5 000,00 zł. Następnie we współpracy z Domem Dziecka w Pawłówce członkowie
Stowarzyszenia wyremontowali pomieszczenie przeznaczone na Salę. W remont Sali
szczególnie zaangażowali się (i w tym miejscu pragnę należy serdecznie
podziękować) Małgorzacie Zuzelskiej, Agnieszce Siwuli, Marcie Niedziejko, Marioli
Gajda-Pstrzoch, Elżbiecie Słuchockiej, Erykowi Gajda, Rafałowi Lejmel. Ponadto,
złożony został wniosek dotyczący pozyskania dodatkowych środków finansowych za
promocję projektu, jednakże środki te nie zostały nam przyznane.
5. Podjęto

decyzję

o

zwiększeniu

transferu

danych

na

stronie

internetowej

Stowarzyszenia.
6. Zarząd zatwierdził sprawozdania finansowe oraz bilans za rok 2017
7. Podjęto decyzję dotyczącą zakupu programu księgowego do prowadzenia księgowości
Stowarzyszenia.
8. Pozyskano środki finansowe a następnie pokryto koszt wypoczynku letniego dwóch
wychowanków Domu Dziecka w Pawłówce.
9. Zarząd Stowarzyszenia nawiązał współpracę z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania
Problemów

Alkoholowych

w

Przerośli

w

zakresie

organizacji

wycieczki

socjoterapeutycznej do Grecji. W ramach tej współpracy w zorganizowanej
wycieczce, która miała miejsce w miesiącu wrześniu udział wzięło 13 wychowanków
Domu Dziecka w Pawłówce oraz 11 dzieci z terenu Gminy Przerośl, za udział których
w wyjeździe koszty poniósł Samorząd Gminy Przerośl. W celu pozyskania
dodatkowych środków finansowych Zarząd opracował i wysłał wnioski z prośbą o
wsparcie finansowe do nadleśnictw oraz kilku banków z terenu Suwałk. Opracowano
także zapytania ofertowe do biur podróży, na podstawie których dokonano wyboru
najkorzystniejszej oferty. Wycieczka miała miejsce w miesiącu wrześniu 2017 r.

Osoby biorące w niej udział mieli możliwość zwiedzenia nie tylko Grecji (Saloniki,
Ateny, Riwiera Olimpijska, Meteory, Mykeny, Korynt) ale również stolicę Węgier –
Budapeszt oraz stolicę Serbii – Belgrad. Członkowie Stowarzyszenia zapewnili
uczestnikom wyjazdu w ramach wolontariatu nieodpłatną opiekę pedagogiczną.
10. Został opracowany wniosek zgłaszający Stowarzyszenie do udziału w Wojewódzkiej
Olimpiadzie Aktywności Wiejskiej, czego efektem był fakt zajęcia przez
Stowarzyszenie III miejsca w Wojewódzkiej Olimpiadzie Aktywności Wiejskiej w
kategorii: Działania skierowane do społeczności jednej, bądź dwóch wsi, której
podsumowanie odbyło się w dniu 17 lipca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w
Białymstoku. Stowarzyszenie w ramach nagrody otrzymało 2 000 zł zaś na
uroczystym podsumowaniu w Białymstoku z ramienia naszego Stowarzyszenia byli
Rafał Lejmel i Maria Jolanta Gajda-Pstrzoch.
11. W ramach współpracy z Domem Dziecka w Pawłówce i

Samorządem Gminy

Przerośl został zorganizowany na terenie Domu Dziecka Konkurs pn. Umiem –
Potrafię – Mam Talent. Konkurs, odbył się w dniu 16 listopada 2017 r. Wzięło w nim
udział 23 uczestników zamieszkujących teren Gminy Przerośl. Od osób biorących
udział w konkursie oraz osób im towarzyszącym wypłynęła potrzeba zorganizowania
kolejnych takich konkursów.
12. Ponowne nawiązanie współpracy z Samorządem Gminy Przerośl zaowocowało
zorganizowaniem w dniu 9 grudnia 2017 r. dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Przerośl w tym wychowankom Domu Dziecka w Pawłówce wyjazdu w ramach II
Gminnego Bloku Profilaktycznego pn. W Mikołajki do Mikołajek. Był to wyjazd
edukacyjno

- wychowawczy

z elementami

programu socjoterapeutycznego.

Uczestnicy wyjazdu korzystali z uroków Parku Wodnego Tropikana a także spożywali
obiad w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach. Członkowie Stowarzyszenia zapewnili
uczestnikom wyjazdu w ramach wolontariatu nieodpłatną opiekę pedagogiczną.

opracowała:
Maria Jolanta Gajda-Pstrzoch

