Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia
Pomocy Chorym na Dystrophie Musculorum za 2003 rok
W 2002 roku Zarząd Stowarzyszenia pracował w następującym składzie:
1. Prezes Zarządu
2. V-ce Prezes
3. Skarbnik
4. Sekretarz
5. Członek

-Danuta
-Andrzej
-Grażyna
-Jolanta
-Andrzej

Klimczak
Łyżwa
Reinisz - Lewicka
Wędzina
Popławski

Na koniec 2002 roku Stowarzyszenie liczyło 38 członków . W ciągu 2003 roku przybyło
8 członków w Stowarzyszeniu. Tak więc na koniec 2003 roku Stowarzyszenie liczyło
46członków.Członkami Stowarzyszenia są w większości rodzice chorych dzieci na dystrofię ,
oraz osoby dorosłe też chorujące na dystrofię.
Stowarzyszenie zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia i Decyzją Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji ZK-VI-632-42/03/2 nr. 97/2003 z dnia 14 sierpnia 2003 roku
dotyczącą zezwolenia na prowadzenie zbiórki publicznej w terminie do 15 sierpnia 2004 rok
gromadziło środki na finansowanie leczenia i rehabilitację osób chorych na Dystrophie
Musculorum oraz pokrywało koszty związane z leczeniem.
Gromadzenie środków odbywało się poprzez wpłaty darczyńców na rachunek
bankowy prowadzony w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.O/ Kędzierzyn-Kożle
nr. konta 20301648-202055-2705-1100/0.
Pozyskiwanie środków finansowych odbywało przez pracę Zarządu jak i aktywność
rodziców, którzy są członkami Stowarzyszenia i ze swojej strony przez rozsyłanie listów
z apelem o pomoc pozyskują znaczne środki na działalność statutową.
Działalność była następująca;
Stowarzyszenie uzyskało w 2003 roku przychody z działalności Statutowej w kwocie
- ogółem
- tego przychody poprzedniego roku tj;2002 rok
- składki
- darowizny za 2003 rok

1.235.179,05PLN
685.222,96PLN
390,00PLN
549.566,09PLN

Na darowizny składały się wyłącznie kwoty pieniężne wpłacane na konto j/w przez
osoby fizyczne, firmy i instytucje.
W 2003roku na działalność statutową Stowarzyszenie wydało
509.907,78PLN
Z tego na prośbę rodzica i usilne jego starania trzynaście dzieci poddane zostały leczeniu
przez profesora Aleksandra lvanova Smikodub w National Medical University
Clinic Therapy Glinie Ukraina Kijów, polegające na podaniu choremu komórek pierwotnych
przez kroplówkę, oraz domięśniowo.
Zabiegi te nie wymagają hospitalizowania.Po skończonym podaniu komórek pacjent.
opuszcza klinikę. Zabiegi powtarzane są przez trzy dni.
W ramach tego celu opłacono 13 zabiegów w łącznej kwocie
442.348,70PLN
Dla niżej wymienionych dzieci.
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Damian i Sebastian
Artur
Łukasz

Błaszkiewicz
Brożyński
Lewicki

37.664.60PLN
23.855,50PLN
35.616,60PLN
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Wojciech
Kozioł
Piotr
Wolak
Łukasz i Agnieszka Krasoń
Jakub
Majzel
Barbara
Oko
Sylwia
Wycisk
Mariusz
Zając
Łukasz
Słoniewski

67.965,00PLN
35.616,00PLN
37.024,00PLN
67.965,00PLN
14.129,60PLN
67.305,00PLN
45.208,00PLN
10.000,00PLN

Dla w/w dzieci pokryto koszty podróży, oraz opłacono pobyty zakwaterowania wraz z
opiekunem na podstawie przedłożonych faktur i rachunków w kwocie;
33.018,67PLN
Opłacenie dodatkowej indywidualnej rehabilitacji 6 dzieciom, oraz koszty korzystania z
rehabilitacji w basenie w kwocie;
10.629,50PLN
Wydatki na pokrycie kosztów leków wg. recept rodziców, których nie było stać na ich
wykupienie w kwocie;
2.751,51PLN
Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny dla 7 dzieci , materac, 2 wózki. ,wanna rehabilitacyjna.,
akumulatory do wózka inwalidzkiego
21.159,40PLN
Koszty administracyjne Stowarzyszenia stanowiły w 2003roku 2,64% uzyskanych
przychodów i wynosiły;
33.517,87PLN
z tego zużycie materiałów biurowych, zakup faksu, telefonu, znaczków pocztowych kopert
potrzebnych do rozsyłania próśb z apelem w kwocie;
4.725,69PLN
Z czego sfinansowano koszty usług księgowych, tłumaczeń, oraz obsługa prawna
wyniosły w kwocie;
21.937,52PLN
Pozostałe z tytułu opłat zwrotu kosztów podróży koszty, zorganizowania walnego zebrania ,
oraz zakup okolicznościowych wiązanek wyniosły kwotę:
6.854,66PLN
Środki pieniężne pozostałe po zmarłym podopiecznym Stowarzyszenia Łukaszu Słoniewskim
178,32PLN
Ponadto Stowarzyszenie uzyskało przychody finansowe z lokat krótkoterminowych
w wysokości;
33.275,25PLN
Praca Zarządu jest wykonywana społeczenie, darowizny w całości finansują potrzeby dzieci
i ich opiekunów. Stowarzyszenie w znaczny sposób wspomaga rodziców w walce z
nieuleczalną chorobą są to kontakty z lekarzami i placówkami j/w oraz przekazywaniem
informacji leczonych dzieci, oraz wymiana doświadczeń w prowadzeniu rehabilitacji.
Rok 2003 zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości
655.969,72PLN.
Sprawozdanie sporządził Zarząd Stowarzyszenia w osobach:
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Prezes Zarządu

Danuta

Klimczak
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V- ce Prezes

Andrzej

Łyżwa
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Skarbnik

Grażyna

Reinisz-Lewicka
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Sekretarz

Jolanta

Wędzina
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Członek Zarządu

Andrzej

Popławski

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

