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Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Opolu – Wydział I
Cywilny – Sekcja Rejestrowa pod nr Rej. 276/39/95 z dnia 25.09.1995 r.
Od dnia 03.11.2004 Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.
Właściwym sądem prowadzącym rejestr jest:
Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2013 r.

Oryginał

Zarząd
1. Janusz Maruszczyk – Prezes
2. Justyna Jonek – Wiceprezes
3. Maria Pamucka – Sekretarz
4. Renata Czechowska - Skarbnik
5. Ilona Komarek – Członek Zarządu
Komisja rewizyjna
1. Jagoda Górnik
2. Kazimierz Fedorowicz
3. Jadwiga Janicka
2) Cel działania: &6 statutu
Celem działania Stowarzyszenia jest współdziałanie w tworzeniu właściwych warunków
rozwoju dzieci i młodzieży po leczeniu onkologicznym poprzez następującą działalność
realizowaną nieodpłatnie ( PKD 8514A):
1. czuwanie nad przestrzeganiem praw dziecka w każdym kontakcie dziecka ze szkołą,
psychologiem, lekarzem, w pracy, na uczelni,
2. udzielanie pomocy dzieciom w trakcie i po leczeniu onkologicznym i ich rodzicom
poprzez :
- tworzenie warunków integracji w środowisku ,
- tworzenie i rozwijanie placówek adaptacyjno-rehabilitacyjnych,
- dofinansowanie rehabilitacji,
3. organizowanie i prowadzenie różnych form działalności opiekuńczej, wychowawczej,
kształcącej i usprawniającej,
4. współdziałanie z instytucjami państwowymi i organizacjami samorządowymi,
zawodowymi, społecznymi i prywatnymi w rozwoju placówek opiekuńczych,
wychowawczych i zdrowotnych,
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5. podejmowanie zadań w dziedzinie opieki, wychowania i usprawniania,
6. inne działania służące dzieciom i młodzieży po leczeniu onkologicznym.
Stowarzyszenie realizuje cele statutowe poprzez:
1. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
2. nieodpłatne organizowanie turnusów rehabilitacyjnych
3. organizowanie działalności integrującej dzieci i rodziców członków
Stowarzyszenia,
4. współpracę z osobami prawnymi i fizycznymi o podobnych celach działania w tym z
Opolską Fundacją Antynowotworową.
3-4) W roku 2013 podjęliśmy następujące zadania :
W dniach 02.07 – 15.07.2013r. Stowarzyszenie zorganizowało warsztaty rehabilitacyjne
w Powiatowym Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Pałac” Przełazy. Uczestnikami
turnusu było 13 podopiecznych 8 opiekunów. Stowarzyszenie dofinansowało turnus kwotą
24895,53 zł, która pokryła koszty uczestnictwa podopiecznych, koszt dojazdu, ubezpieczenia
oraz wycieczek.
5) Stowarzyszenie nie prowadziło działalności odpłatnej pożytku publicznego
oraz działalności gospodarczej.
6) Przychody Stowarzyszenia to przychody z działalności statutowej, składki członkowskie,
darowizny i inne przychody oraz przychody finansowe stanowiące kwotę
40.695,32
Przychody statutowe
a) składki członkowskie
b) 1% od podatku
c) darowizny
d) dopłaty do pobytu rehabilitacyjnego (Przełazy)
Przychody finansowe i operacyjne
Przychody finansowe
Przychody operacyjne

37.750,93
430,00
36.053,47
550,00
717,46
2.944,39
1.199,43
1.744,96

7) Informacje dotyczące wyniku prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego lub
działalności gospodarczej – Stowarzyszenie nie prowadziło takiej działalności.
8) Stowarzyszenie wydatkowało środki pochodzące z 1% na cele działalności nieodpłatnej
pożytku publicznego, wpłaty nie zawierały celów szczegółowych.
9) Koszty Stowarzyszenia to koszty działalności nieodpłatnej
Koszty działalności statutowej
a) turnus rehabilitacyjny

36.790,99
24.895,53
24.895,53
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Koszty administracyjne
a) zużycie materiałów
b) usługi obce
c) koszty banku
d) usługi różne
e) z tyt. umowy o dzieło
f) utrzymanie serwera
g) delegacje
h) usługi pocztowe

11.895,46
448,58
7.257,34
64,60
489,50
2.400,00
799,50
150,44
285,50

10) W 2013 r. Stowarzyszenie było zobowiązane do złożenia deklaracji podatkowej PIT -11,
PIT – 4R, którą złożono terminowo i w terminie opłacono wykazane kwoty podatku.
Stowarzyszenie jest zwolnione ze składania deklaracji CIT -2 z tytułu podatku
dochodowego od osób prawnych.
11) Stowarzyszenie nie zatrudniało osób na umowę o prace.
z tytułu umowy o dzieło wypłacono 1 osobie kwotę brutto
2.400,00
Członkowie Zarządu nie otrzymują żadnych wynagrodzeń ani nagród pieniężnych.
Działalność ich jest całkowicie charytatywna.
Stowarzyszenie nie udzielało żadnych pożyczek.
12) Stowarzyszenie nie prowadziło działalności zleconej przez organy administracji
samorządowej i rządowej.
13) Stowarzyszenie nie realizowało zamówień publicznych.
14)Stowarzyszenie nie nabyło żadnych obligacji ani akcji.
Stowarzyszenie nie nabyło żadnych nieruchomości, ani innych środków trwałych.
W okresie sprawozdawczym nie było kontroli zewnętrznych.
Opole, dnia 10 marca 2014r.
Sporządziła: Księgowa Marlena Kucharz
Zatwierdził Zarząd:
Prezes

Janusz Maruszczyk

Wiceprezes
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Sekretarz

Maria Pamucka

Skarbnik

Renata Czechowska

Członek Zarządu
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