Sprawozdanie merytoryczne za okres 01/01/2010 do 31/12/2010
1) Nazwa: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział
Wojewódzki w Szczecinie
Siedziba: 70-206 Szczecin, ul. Dworcowa 19
KRS nr 0000131441
REGON nr 810745925
Dane członków Zarządu:
Andrzej Adam, zamieszkały: 72-010 Police, ul. Krzywa 8
Marzenna Gądek, zamieszkała: 71-526 Szczecin, Asnyka 9/15
Władysława Żmijewska, zamieszkała: 71-471 Szczecin, ul. Wiosny Ludów
30/28
Jolanta Hundert, zamieszkała: 71-457 Szczecin, ul. Gila 5
Izabela Olejniczak, zamieszkała: 71-246 Szczecin, Zawadzkiego 99/2
Cele statutowe Stowarzyszenia:
1. Zrzeszanie osób ze stwardnieniem rozsianym celem poprawy ich
warunków życiowych, zdrowotnych oraz zwiększania uczestnictwa w
życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym, kulturalnym, turystycznym
i sportowym kraju.
2. Wyzwalanie inicjatywy osób ze stwardnieniem rozsianym w kierunku jak
najwszechstronniejszej ich rehabilitacji i leczenia rozumianych jako proces
osiągania optymalnego funkcjonowania w społeczeństwie po to by
zapewnić im możliwość kierowania własnym życiem.
3. Likwidacja barier psychologiczno-społecznych poprzez uświadomienie
pełnosprawnej społeczności problematyki dotyczącej osób ze
stwardnieniem rozsianym i kształtowanie partnerskich postaw między tymi
grupami.
4. Artykułowanie i reprezentowanie interesów osób ze stwardnieniem
rozsianym w kraju oraz na arenie międzynarodowej w szczególności
poprzez współpracę ze światową federacją towarzystw stwardnienia
rozsianego oraz poszczególnymi organizacjami innych krajów.
2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji
celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w
działalności o skutkach finansowych:

Podstawową formą działania Stowarzyszenia są cotygodniowe
spotkania w lokalu w Szczecinie przy ul. Dworcowej 19 na których są
omawiane bieżące sprawy Stowarzyszenia, plany nowych działań,
zapraszani są goście, którzy przedstawiają nowe sposoby rehabilitacji,
usprawnień w codziennym życiu lub nowe urządzenia medyczne i
paramedyczne. Spotkania są otwarte dla wszystkich chorych i ich rodzin z
terenu całego województwa. Systematycznie zwiększa się liczba osób
przychodzących na spotkania.
W styczniu 2010 r. zorganizowaliśmy Integracyjny Bal Karnawałowy
w Towarzystwie Salezjańskim w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu. Przed
spotkaniem odprawiona została msza św. w intencji chorych i ich rodzin.
W kwietniu odwiedziła nas z wykładem dr Joanna Woyciechowska ze
Stanów Zjednoczonych. Jest ona lekarzem neurologiem, z drugim stopniem
specjalizacji i doktoratem z neuroimmunologii.

Całe życie zawodowe

poświęciła szukaniu metod leczenia i rehabilitacji chorych na SM. Omawiała
najnowsze pomysły i sposoby na SM. Na spotkanie przyszło bardzo wiele
osób.
Kontynuowano indywidualną psychoterapię dla chorych i ich rodzin z
doświadczoną psycholog rodzinną mgr Violettą Kruczkowską.
Kontynuowano zajęcia

rehabilitacyjne z elementami chińskich

ćwiczeń Chi Kung i Tai Chi – w każdy piątek prowadzone są te zajęcia z
Antonim Piwowarczykiem lub z którymś z jego uczniów.
Kolejny rok prowadzone były zajęcia z Jogi wg metody Iyengara z
Dariuszem Witkowskim, w każdą środę od 12.00 do 13.30. Uzupełnione
zostały one o naukę metod medytacji i relaksacji.
Kolejny rok były prowadzone w Stowarzyszeniu bezpłatne konsultacje
neurologiczne.
Podjęto przygotowania do realizcji nowego projektu naukowego w
dziedzinie medycyny i psychologii. Projekt ma na celu ocenę przydatności

metody EEG Biofeedback w rehabilitacji neurologicznej chorych na SM.
Projekt przewiduje co najmniej 40 tygodniowe treningi dla każdego chorego
i obejmuje 35 osób chorych na SM i 35 osób grupy kontrolnej. Będzie on
realizowany w naszej siedzibie przez psychologa mgr Agatę Tarnowską i
neurologa dr med. Dorotę Koziarską. Opiekę naukową nad projektem będzie
sprawował prof. dr n. med. Przemysław Nowacki.
Odbyły się w formie warsztatów spotkania grupowe i indywidualne z
psychologiem

mgr

Agatą

Tarnowską

nt.

fizjologicznych

podstaw

możliwości rehabilitacji neurologicznej w SM. Przeprowadzono 3-krotne
prezentacje metody z czynnym udziałem naszych członków. Zakupiono
również na potrzeby projektu standaryzowane testy psychologiczne oraz
materiały eksploatacyjne (elektrody itp.)
Ciągle poszukiwano nowych, niekonwencjonalnych metod rehabilitacji
obserwując ich oddziaływanie na przebieg choroby. Ze szczególną uwagą
dzielono się doświadczeniami z efektów przeprowadzonych zabiegów
stentowania i balonikowania żył szyjnych.
Wzbogacono biblioteczkę o nowe pozycje w zakresie metod rehabilitacji,
psychologii, jogi i wizualizacji.
Zorganizowano dwie wycieczki 4-dniowe nad morze do Kołobrzegu i
Mrzeżyna, każda dla ok. 55 osób, Jak co roku wyczarterowano statek MS
„Dziewanna” na popołudniowy rejs po Jeziorze Dąbskim.
Zorganizowano Wieczerzę wigilijną dla 85 osób Restauracji Royal
Pallace w Szczecinie.
Systemem gospodarczym zbudowano szafę na dokumenty, szafkę na
naczynia oraz dodatkowe wieszaki na odzież.
W dniu 17.12.2010 odbyło się Walne Zebranie wyborcze członków
Stowarzyszenia, które przyjęło sprawozdanie finansowe i merytoryczne za
okres od 01.01.2010 do 16.12.2010 r. Wynik finansowy za ww okres
zamknął się stratą w wys. 4.130,48 zł.

Walne Zebranie członków

Stowarzyszenia wybrało nową Radę Oddziału oraz nową Komisję
Rewizyjną, które się ukonstytuowały. Do czasu wpisania do KRS nowej
Rady Oddziału działa dotychczasowy Zarząd.
3) Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
4) odpisy uchwał zarządu stowarzyszenia,
• uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego i bilansu za 2009
rok
• uchwała o trybie organizacji imprez okolicznościowych
• uchwała o zleceniu rehabilitacji ruchowej, psychoterapii
• uchwała o organizacji wycieczek
• uchwała o zleceniu wykonania Bilansu za 2009 r. w trybie Umowy o
dzieło Dorocie Gąsiorowskiej
• uchwała o zakupie programu do stworzenia i zarządzania treścią strony
internetowej
• uchwała o zwołaniu Walnego Zebrania wyborczego na 17.12.2010
• uchwała o zatwierdzeniu bilansu za okres od 01.01.2010 do 16.12.2010 r.
5) Wysokość uzyskanych do 31.12.2010 roku przychodów – 61.893,45 (w tym:
składki członków – 3.626,-; dofinansowanie z Urzędu Miejskiego w
Szczecinie: 20.101,35; dofinansowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie 10.140,- ; darowizny 10.576,39,- ; 1% z pożytku publicznego
17.447,36; 2,35 – odsetki od środków na rachunku bankowym.

6) Informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych, - 67.790,17 (w tym koszty pokryte z
Pożytku Publicznego –17.447,36)
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp., telefax.
modernizacja lokalu),- 1.963,49 (w tym koszty pokryte z Pożytku
Publicznego 0,00)

7) Wydatki na wynagrodzenia z umów o dzieło 5000,Rachunek bankowy:

Citi Bank Handlowy w Warszawie, ul. Senatorska 00-923 Warszawa Filia
w Szczecinie, stan środków pieniężnych na 31-12-2010 wynosi: 6451,92
zł.
Stan środków pieniężnych w kasie na 31-12-2010: 0,00 zł.

Zobowiązania w wysokości 0,00

Wartość aktywów na koniec roku 6451,92

8) W związku z wypłatami umów o dzieło i zlecenia w Urzędzie skarbowym
został złożony PIT-4R, oraz w PIT-y 11, do 31-03-2011 zostanie złożone
zeznanie podatkowe CIT-8.

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w Stowarzyszeniu
kontrola.
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