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Sprawozdanie merytory czno - finansowe
oraz informacje dodatkowe
Stowarzyszenia Prryjaciół Niepełnosprawnych ,,Dajmy Im Radość"w Słupsku
za rok2019

do

sporządzenia sprawozdania: Stowarryszenie Prryjaciół
Niepelnosprawnych ,,Dajmy im Radośóoo, ul. Niedziałkowskiego 6,76-200 Słupsk.
Podstawowyrn przedmiotem działalnościStowarzyszenia jest udzielanie pomocy osobom
z niepełnosprawnościąoraz ich rodzicom/opiekunom, dzińaLnośó charytatywna na rzecz osób

Jednostka zobowiązana

niepełnosprawnych oraz szeroko rozumianaaktywizacja osób niepełnosprawnych.

nie posiada jednostek organizacyjnych samodzielnie sporządzających
finansowe. Jest organizacją realizlljącą dzińa|ność nieodpłatną i odpłatną, ale nie

Stowarzyszenie

sprawozdania
pr ow adzącą dziŃalności go spod arczej.
Regon: 220 I02 l50;
NIP: 839-29-53-459
OrgańzaĄa jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gdńsku, VIII Wydziń Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego od26 sierpnia 2005 r. pod numerem KRS: 0000238614.

'władzami stowarzyszenia

są:

7) Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

Prezes

- WładysławaHanuszewicz zam.76-200 Siemianice, ul. Miętowa 52
zan.76-ż5I Kobylnica, ul. Grabskiego 8
Wiceprezes - Renata Wismont
zam.76 - 270 Ustka, ul. Słowiańska 5 m2
Wiceprezes - Marzenna Jasińska
zam.76 -200 Słupsk, ul. Norwida14m9a
Sekretarz - Edyta Nowicka
Członek - Agnieszka Morzyńska-Burak zam. 76 -200 Słupsk, ul. Banacha IZb m2
zarn.76-200 Sfupsk, Warblewo 35b
Członek - Estera Brachaniec )

2) Walne Zgromadzenie Członków
3) KomisjaRewizyjna.

W listopadzie 2010 roku Stowarzyszenie uzyskało stafus organizacji pożytku publicznego.
Terenem dzińartia Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy cTW w statucie
Stowarzyszenia nie ma wskazanego ograniczonego okresu trwania dzińalności.Sprawozdanie
niniejsze jest częściąskładową sprawozdania z dzińalności za 2019 rok. Roczne sprawozdanie
sporządzono przy zaŁożeńu kon§muowania dziŃalności przez Stowarzyszenie co najmniej 12
miesięcy i dłużej.Nie są nanrr znane okoliczności, klóre wskazywałyby na istnienie poważnych
zagrożefi dla kontynuowania przez orgarizację działalności.

przvi ete zasady rachunkowości
1. Sprawozdanie sporządzono zgodnie z Zńącznikiem nr 6 do Ustawy o rachunkowości
według wzoru ptzewidzianego dla między innymi stowarzyszeń nieprowadzących
działalnościgospodarczej .
2. Jednostka stosuje wycenę środków trwałych i wartościniematerialnych i prawnych według
cen nabycia lub kosżów wytworzenia, inwestycji rozpoczęĘch w wysokości kosźów
pozostających w bezpośrednim związka z nabyciem, rzeczowch składników majątku
. obrotowego według cen zakupu, nalezności w wartościnominalnej, dokonując na dzięń
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Tabela nr 1
w podziale na cel wpłaty
statutową Stowarzyszerua
działalnośó
na
Kwota
Frzl,chody
- składki
\\'płaty członków Stowarzyszenra

Projekt ,,MAM PoMoC"

1.480,00

23.995,00
706,39

pozostałe darowimy na działalnośćstatutową

ż.317,45

ŻtiOrti publiczne

3.500,00

(Pawlak B. i M., Łuczyńs ld M.)
Darowtzny na rehabilitacj ę
1ob

Bartek Pawlak

19łl Michał

M,urawiejko

19ro

SOSW w Słupsku

19/o

Adam Szpak

19/o

SOSW w Damnicy

1%

Nikodem Duda

3.337,30
3.950,00

ż04,80
5.]97,70
93,7,I0

5.3żż,30

2

IYo Andrzej Kończanin

169,70

IYo Jakub Kułdo

23I,40

IońMarcin Terefenko

I.230,60

1%

Dawid Brachaniec

46I,I0

10ń

MariuszKędzior

836,10

|%oŁukasz Wismont
1%

506,30

Mikołaj Łuczyński

237,30

10ń AdamJasiński

964,80

IYoBożęnaKrol

99,90

|Yolgor Omazda

1.357,00

1%

Natalia Antosiewicz

3,234,50

Ioń JanBigus

4.623,40

f Kowal ewski

I

Yo Kr zy sńo

1

0ń Stowarzy szenie,,Daj

282,80

my im radość"

2.873,30

Razem przychody

68.656,24

Tabela nr 2:
Zestawienie kosztów działalnosci statutowej Stowarzyszenia i inne - w podziale na cel wypłaty
Kwota
Wyszczególnienie

Projekt,,MAM PoMoC"

24.743,57

Wydatki na rehabilitację z darowizn (Pawlak B. i M., Łuczyński M,)
Biezące kosźy (obsługa bankowa, opłaty pocźowe, usługi intemetowe,
współorgantzacja konferencj i w AP, koszty zbiórek publicznych)

3.500,00

Ioń Adarl Szpak

7.784,00

Ioń Adam Jasiński

I.852,05

945,50

IYoBożenaKróI

I.232,54

IońMarctn Terefenko

I.ż05,99

IońDaulid Brachaniec

451,88

1%MichŃ Murawiejko

3.883,19

1%

Nikodem Duda

5.ż15,85

1%

Mikołaj Łuczyński

232,55

IYo JanBigus

6.270,98

I%olgor Omazda

I.329,86

1%

Natalia Antosiewicz

2.350,78

J

tryjatrl"li

1%

t\i,.j,li",l

l.i,lyirI

450,00

SOSW Słupsk

460,62

IońŁukasz Wismont

3.337,30

IońBartek Pawlak

IYo Andrzej Kończanin
l oń

262,I5

Ił zy szto f Kowal ewski

I.202,65
66.711,46

Razem koszty

Otrzymana dotacja na realizowany w 2079 r. projekt pt. ,,Świetlica integracyjna MAM
pomoc" była wydatkowana zgodnie z zatńerdzonym pTzez instytucję finansującą kosztorysem,
przy czymdrobne koszty dotyczące projektów, nie uwzględnione w kosztorysach pokrywane były
z własnych środków Stowarzyszenia. Projekt polegał na prowadzeniu świetlicy dla rodziców,
opiekunek i opiekunów osób z niepełnosprawnościamimającej na celu m. in. przeciwdziałanie
marginaIizacji zapewnienie przestrzeń do większego zaangńowania społecznego tej grupy osób,
atakże integrację osób juz aktywnych w organizacjachpozatządowych działĄącychnarzecz osób
z niepełnosprawnościami".Zadańem objęte zostaĘ łączńe 353 osoby. Kwota otrzymanej dotacji
wynosiła 23 995,00 ń.
Środki finansowe pochodząc e z wpłŃ 10ń w przypadku kwot przeznaczonych dla konkretnych
podopiecznych Stowarzyszenia były wypłacane opiekunom po wykazaniu poniesienia wydatków
na cele rehabilitacyjne. W 2019 r. skorzystało z tych środków, na podstawie podpisanego z nimi
porozumienia o refundacji kosźów 16 podopiecznychoraz 1 placówka ksźałceniaspecjalnego.
Zarząd Stowarzyszenia nadal planuje konĘnuować dotychczasowe dzińartia,w szczególności
występowaó z projektami w konkursach grantowych na realizację zadń publicznych w mieście
Słupsku oraz powiecie sfupskim, w celu pełniejszej rcalizacji zadań statutowych organizacjt.

Tabela nr 3.
Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia podjętych w 2019 r.:
Nr uchwaĘ i data
Treśćuchwały Zarząda Stowarrys zenia
posiedzenia
0112019

z15.0I.20I9 r
02/ż019 z 15.07.2019 r

w sprawieprzyjęcia ,,Planu Pracy Zarząduna rok 2019".
.. w sprawie udziału w konkursi e i realizacji projektu ,,Świetlica
integracyjna MAM pomoc".

03lż0I9 z 9.02.2019 r

w sprawi e przyjęcia sprawozdania merytoryczno-finansowego za rok
2018.
.. w sprawie rvłołania Walnego Zgromadzenia Członków
..

z

9.02.2019 r.

05l20I9

z

I0.05.2019

0612019

z

22.09.2019 r.

04

l20l9

..

w sprawi e r ozliczenia ńiórki publicznej nr

r,

07l20I9 z22.09.2019 r

5I7

7 l

OR

w sprawie podpisania umowy z Parkiem Wodnym TRZY FALE w
Słupsku
.. w sprawie rozdysponowania środków zę zbiorl<t publicznej na
..
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zatrudnienie instruktora zajęó na basenie

ĄĘn

08l20I9 z 5.I0.20I9 r.
09l20I9 z29.I|.2019

1012019

z 10.122019

..

r,

r.

w sprawie realizacji form wsparcia w postaci wypłat z 1

oń

w sprawie z$oszenianowej zbiórki publicznej
w sprawie udziaŁuw Biegu Charytatywnym pt. Biegnijmy i Dajmy
Im radośó" w dniu 14.12.2019 r.

W 2019 tolłlZalząd Stowarzyszenia obradował 6 razy i podjął 10 uchwał związarlych z
r e alizacj ą zadń statutowych oryarizacji.
Do naj wazniej szych zadań należńy
1) Realizacja projektu własnego ( IX-XII 2019) polegającego na zajęciachrehabilitacyjnych na
basenie Parku Wodnego TRZY FALE w Słupsku, w którym tazw tygodniu (w 2 gr.),brńo ldziŃ
6-8 rodzicówiopiekunów osób ze swoimi niepełnosprawnymi podopiecznymi. Instruktorazajęó
(x6) z Hallwickiem opłacaliśmyze środków pozyskanychze zbiórki publicznej 5177lOP..
2) Stworzono mozliwości - osobom z niepełnosprawnościąi ich rodzinom - udział w innych
organizowanych przedsięwzięciach tj.
a) I 20 19 - spotkanie świąteczno-noworoczlle dla członków Stowarzy szenia;
b) V 2019 -Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych;
c)X20)9.t4ział w VIl Słupskim Biegu naRzeczZwierząt;
O Niffińfr#§#bvjna MAM pomoc" - zadąnie realizowane ze środków Urzędu Miasta
:

:
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Zorgańzowaliśmy cykliczne spotkania dla rodzin i opiekunów zajmujących się osób
z ńepełnosprawnościami z terenu miasta Słupska w formie "grupy wsparcia'
z psychologiem w ramach, której osobom szczególnie potrzebującym przez okres trwania
projektu zapewniliśmy równiez indywidualne porady psychologiczne. Zotgarizowane zostńy
takżę 4 szkolenia uczące ńżnych form i technik, rńzenia sobie ze stresem i relaksacji po przez
arteterapię i pracę nad własnym ciałem.

4XIl2019 r. współorganizowaliśmy, z Akademią Pomorską i Ośrodkiem Doskonalenia
Nauczycieli w Sfupsku, III Ogólnopolską Konferencj ę Naukowo-Metodyczną.
Niepełnosprawnośóintelektualna. Zdtowte Edukacja Terapia. Rozwój psychoseksualny
w cyklu życia - teoria i praktyka. W przedsięwzięciu tym wzięło ttdziń ok. l25 osób, w §m 95
nauczyciel i or az 25 r odzicówlopiekunów o sób z niepełno sprawno ścią.
Zorgartizowaliśmy w SCOPIES dwa moderowane szkolenia, gdzie wspólnie przedstawiciele
środowisk,oryańzacji pozarządowych orazjednostek samorządolvych zajmljących się osobami
z niepełnosprawnościami starały się zdefiniować problemy tych środowisk oraz wlpracować
kierunki dziaŁń,jakie mogły by przyczynlć się do poprawy jakości ich Zycia w mieście Słupsku.
Łącnie ldziń wzięło 1 6 przedstawicieli ww. podmiotów .
SystematyczŃe,przez cały rok wspieraliśmy swoich członków, ponadto udzielano wsparcia
okazjonalnego dla osób, które do nas zgłosiłysię po taką pomoc. W roku 2019 dodatkowo
udzieliliśmy wsparcia 48 osobom spozanaszej organizacji.W dzińartianarzecz osób z
niepełnosprawnościamizaalgużowanych było 14 wolontariuszy znaszej oryarizacji.
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Kontyiruowaliśmy wsparcie (porozumienie z2018) SPDziD ,,PRZYSTAŃ" (do VIII2019),
a następnie Fundacji PRZYSTAŃ w zakresie dziŃńmających na celu uruchomienie w Sfupsku
przedsiębiorstwa społęcznego, w tym galerii artystycznej .
Braliśmy udziń w konsultacj ach dotyczących przystosowania przestrzeń i wyposazenia
w odpowiedni sprzęt specjalis§czny dlapotrzeb osób niepełnosprawnych w Parku Wodnym
,,TRZY FALE" np. rozplanowanie przebieralni i szatni orazwybór wózków inwalidzkich
kąpielowych.
P onadto członkowie Zar ządu br ali udział :
1) w spotkaniach organizowanych przęzFundację PRZYSTAŃ w zwiry,ku z organizowaniem
przedsiębiorstwa społecznego w Słupsku,
2) w CIO-wych spotkaniach informacyjnych dla orgarltzacji poznządowych,
3) w pracach Rady DziałalnościPożytku Publicznego Powiatu Słupskiego (WH, RW) i Słupskiej
Rady DziałalnościPoĄrtku Publiczrrego (RSD;
4) w wigilijnym spotkaniu ze słupskimi organizacjami pozauądowymiw Teatrze RONDO w dn.
18

XII2019

r..

Stowarzyszenie w roku 2019 nie zatrudniało pracowników. Stan członków Stowarzyszeniana
dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 36 osób. Zadhlżenie człoŃów Stowarzyszeńaz zakresu wpłat
składek członkowskich na dzięń 31 XII 2019 r. wynosi 1.300,00.zł.

W okresie sprawozdawczym Stowarzyszeńe nie było kontrolowane.
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dlajednostek sporządzających sprawo:danie finansowe zgodnie : załqcznikiem nr

Wiersz

Wyszczególnienie

A.

AkĘwatrwałe
I.

il.
III.

IV

V

B.
I.

II.

m.

C

ry

AKTYWA

L
II.
III.

IV
B.

I.

II.

m.
IV

rachunkowości

Stan na 31,I2.20I8r

Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktvwa trwałe
Należnościdługoterminowe
Inwe styci e długoterminowe
Długoterminowe roz1. międzyokresowe
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należnościkrótkoterminowe
InwesWci e krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozl. międzyokresowe
Nalezne wpłaĘ na fundusz stafutowy

Stan na

3LIż.ż0l9r

49.83ż,03

5t.799,81

49,83ż,03

5L799,8l

łffi§n§ffiffiffi

ffiffi

Fundusz własny
Fundusz statutowy
pozostałe fundusze

49.83ż,03

5I.776,8I

Zysk(strata) z lat ubiegbch
Zysk (strata) nefio
Zob owiązania i rezerwy na zobow iązalia
Rezerwy na zobow iązania
Zob ow iązarti a dłu goterm inowe
Zob ow ięarti a krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe

39.116,75
10,715,28

49.832,03

PAsYWA

A.

6 ustawy o

I.944,78
23,00

ż3,00
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RACHUNEK ZYSKow I STRAT SPORZADZONY NA DZIEŃ sr.rz.zOl9r.
dlajednostek sporzqdzajqcych sprawozdanie Jinansowe zgodnie z załączrlikiem nr

Wiersz
A.
L
II.
III.

B
I.

Wyszczególnienie
Przychody z dziŃalności statutowej
Przychody z nieodpłatnej działalności
pozytku publicznego
Przychody z odpłatnej działalnościpożytku
publicznego
Przychody z pozostńej działalności

Stan na

6 ustawy o rachunkowoŚci

3I.I2.ż0I8r.

Stan na

3I.Iż.ż0I9r
68.656,24
68.656,ż4

54.700,48
53.650,48
1.050,00

statutowej
Ko szĘ działalnościstatutowej
KoszĘ nieodpłatnej działalnościpoż}.tku

66.7II,46
66.7II,46

43.985,20

42.935,ż0

publicznego

II.

KoszĘ odpłatnej działalnościpożytku

1.050,00

publicznego
III.

C.

D

E.
F

G
H.
I.

J

K.
L.
M.
N

o

KoszĘ pozostałej działalnościstatutowej
Zysk (strata\z działa|nościstatutowei (A-B)
Przychody z działalnościgo spodarczei
KoszĘ działalnościgospodarczej
Zysk (strata) z dzińalności gospodarczej
(D-E)

KoszĘ ogólnego zarządu
Zysk (strata) z dzińalności operacyjnej

I0.715,28

L944,78

I0.715,28

L944,78

I0.715,28

I.944,78

I0.715,28

I.944,78

*ffi#|Hlffi§ffi

iffi

(C+F-G)

Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe kosźy operacyine

Przychody finansowe
KoszĘ finansowe
Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)
podatek dochodowy

Sfupsk, dn. 20 lutego ż020r
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Protokół Komisji Rewiryjnej
z dnia 21 lutego 2020

r.

w sprawie opinii dot. sprawozdaniamerytoryczno - finansowego
Stowarzysz enia P rzyj aci ół Niepełno splawnych,,D aj my Im Rado ść"w S łup sk u za r ok 20 I 9

Komisia Rewizyjna w składzie:

przewodnicząca -

MagdalenaKaznowska

z-caprzęwodniczącej - Andżelika Wendt

sekretarz

- BożenaPawlak

działając na podstawie § 40 i § 42 Statutu przedl<łada Walnemu Zgromadzeniu Członków

opinię nt. sprawozdania mer:ytoryczno

- finansowego Stowarzyszęniazarok

2019.

Zarządprzekazń do zaopiniowania komplet dokumentów źrodłowychoraz sporządzony na
dzień31 grudnia 2019 r. tj. Bilans i Rachunek wyników (tj. zysków i strat)a takźe ewidencję
księgową.

Po zapoznaniu się z ww. dokumentacjąKomisja Rewizyjna stwierdza, że;

])

Stowarzyszenie nie prowadzi działalnościgospodarczej i nie jest płatnikiem VAT,

2) koszĘ Stowarzyszenia obejmują podatek VAT,
3) Stowarzyszeńe nie posiąda wartości niematerialnych

i

prawnych, a ze środków

trwĄch posiada: 2laptopy z oprogramowaniem Office

4)

zobowivaniai należnościStowarzyszenia wycenione

są wg wartościnominalnych

z faktur 1ub dowodów wpłat.

NależnościStowarzyszenia -nadzief' 31 XII 2019 r. - nie wystqpiĘ.
Zobowiqzania Stowarzyszeńa-nadzięf. 31 XII 2019 r.

-lĘświły,krótkoterminowe

w

wysokości 23,00 zł i zostały już opłacone - w styczniu 2020 r..

SumabilansowaakĘwów-wg stanuna31 XII 2019r.-wynosi: 5|.799,8lzł, i stanowiąje
środkipieniężnenarachunkubankowym wkwocie 5I.738,42złiw kasie- 67,39 zł, Suma
bilansowa pasywów wg stanu na 31 XII 20I9r. wynosi 51J99,8I zł i stanowi fundusz własny
w kwocie 5I.776,81 zł onz zobowiązania krótkoterminowe w krvocie 23,00 zł.

Przychody ogółem w 2019 r. stanowiĘ kwotę 68.656124 zł, w tym: przychody z nieodpłatnej
działalnościpoą/tku publicznego: 68.656,24 z}. przychody z odpłatnej działalnościpożytku
publicznego

-

0,00 zł.

Koszty ogółem w 2019 r. stanowi§ kwotę 66.711146 zł,w Ęm koszĘ nieodpłatnej działalności
pozytku publicznego 66.7II,46 zł, a koszty odpłatnej działalnościpoĄrtku publicznego

Nadwyżka przychodów nad kosźami w 2019 roku wynosiła 1.944,78zł.

-

0,00 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe, Komisja stwierdza, że przedstawtona dokumentacja
ewidencjonowanajest poprawnie, w zwiqzku z czym nie wnosi uwag

do

jej prowadzenia.

Komisja wnioskuje o:

1) przyjęcic sprawozdania merytoryczno -ftnansou,ego

2)

za 2019 rok,

udzielenie absolutorium Zarzqdowi Stowarąlszeniu

Słupsk, dnia 2] luĘ 2020

r
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odpisy członków Komisj i RewiĘnej

przewodnicząca

z-captzewodńczącĄ
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