SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności Organizacji Pożytku Publicznego
STOWARZYSZENIA WIELOKIERUNKOWEJ POMOCY „REMEDIUM”
rok 2009
Pełna nazwa: Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy „Remedium”.
Adres:

11-700 Mrągowo, ul. Kościelna 2

Do korespondencji: 11-700 Mrągowo skr.poczt.78
Data wpisu do KRS 19.12.2006; uzyskanie statusu OPP 07.02.2008r.
Nr wpisu w KRS Stowarzyszenie jest wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestr
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000269337; Organ dokonujący wpisu:
Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Organem sprawującym nadzór jest Starosta Powiatu Mrągowskiego.

NR Regon: 28071871

Nr NIP: 7422138629

Nr rachunku bankowego 89 1060 0076 0000 3380 0000 0819
Organem uprawnionym do reprezentowania Stowarzyszenia jest Zarząd w składzie:
1. Anacka-Olszewska Bożena – prezes
2. Puszko Jolanta – wiceprezes
3. Kamińska Monika- skarbnik
4. Wilk Marianna – sekretarz
5. Krasowska Dominika – członek Zarządu
Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania
finansowe lub zmiany majątku Stowarzyszenia, wymagają dla swojej ważności podpisania przez
dwie osoby spośród: prezesa, wiceprezesa, skarbnika.

Organem kontroli Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna w składzie:
1.Niedźwiedzka Bożena – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
2.Talkowska Marzenna – zastępca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
3.Rydzyński Wiesław – członek Komisji Rewizyjnej
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Działalność statutowa:
Stowarzyszenie kieruje działalność na osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, bądź już tego
wykluczenia doświadczające z powodu zaburzeń i/lub chorób psychicznych, niepełnosprawności,
ubóstwa, uzależnień własnych lub członków ich rodzin.
Cele statutowe obejmują:
- Wielokierunkową działalność na rzecz beneficjentów, zapobiegającą ich wykluczeniu
społecznemu.
- Integrację beneficjentów ze środowiskiem społecznym.
- Aktywizację beneficjentów do czynnego życia społecznego i zawodowego oraz udziału
w lokalnym rynku pracy
- Pomoc społeczną rodzinom i osobom beneficjentów oraz będącym w trudnej sytuacji
życiowej, wspieranie ich w sprawach opiekuńczych, wychowawczych i w sytuacjach kryzysowych.
- Współpracę z instytucjami poradnictwa i opieki społecznej.
- Pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy organizacjami pozarządowymi
o tym samym lub podobnym profilu działalności.
- Promocję, organizację i wspieranie wolontariatu.
- Wspieranie działań charytatywnych.
- Prowadzenie lobbingu na rzecz wspólnych celów organizacji pozarządowych.

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy „Remedium” nie prowadzi działalności gospodarczej.
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów (w zł):
1. Przychody z działalności statutowej:
- składki brutto określone statutem

720,00

2. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego:
- darowizny indywidualne od osób fizycznych
- dotacje

620,00
46910,00

- wpłaty 1% podatku

1103,90

- wynik na działalności finansowej w roku 2008

-166,19

- wynik na działalności finansowej w roku 2009

-101,43

Informacja o poniesionych kosztach na:
1. realizację celów statutowych

48673,78

2. administrację

781,83
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Liczba osób zatrudnionych w ciągu roku:
- psycholog

3

- pedagog

7

- instruktor

2

- technolog żywienia

1

- prawnik

1

- terapeuta

1

- księgowy
- koordynator

1
2

Łączna kwota wynagrodzeń osób zatrudnionych:
- na umowę zlecenie

41390,00

- na umowę o dzieło

5570,00

Stowarzyszenie odprowadza do urzędu skarbowego podatek od osób zatrudnionych w każdym
miesiącu i składa roczny PIT 4. Stowarzyszenie jest zwolnione od podatku od towarów i usług
i nie składa deklaracji VAT-7.
Zgodnie z ustawą o podatku od osób prawnych Stowarzyszenie jest uprawnione
do zwolnienia od podatku od otrzymanych przychodów, składa roczne zeznanie
o wysokości osiągniętego przychodu CIT 8 .
W okresie sprawozdawczym od 01.01.2009 do 31.12.2009r. w Stowarzyszeniu nie była
przeprowadzona kontrola przez organ sprawujący nadzór wg KRS tj. Starostę Powiatu
Mrągowskiego.
Działalność Stowarzyszenia „Remedium” w roku 2009:
W okresie styczeń – marzec oraz maj 2009r. złożenie wniosków o dotacje do Urzędu Miasta
Mrągowa, Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego i Warmińsko-Mazurskiego
Urzędu Wojewódzkiego, umożliwiających pozyskanie środków na realizację projektów.
W okresie kwiecień – grudzień 2009r. realizowanie zadań, na które pozyskano środki
finansowe z dotacji w/w instytucji.
W okresie kwiecień – maj 2009r. przeprowadzenie konkursu fotograficznego pt. „Człowiek starszy
w społeczeństwie” – zadnie własne w ramach obchodów XI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.
Wpłynęło 5 prac. Nagrody przyznało jury powołane przez organizatora; wyniki konkursu i zdjęcia
nagrodzonych prac zamieszczono na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz zamieszczone
w Biuletynie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu
Marszałkowskiego.
W okresie październik – grudzień 2009. zorganizowanie konkursu plastycznego dla dzieci
i młodzieży pn. „Jestem asertywny: nie palę, nie piję, nie biorę, nie biję!” – zadanie własne
w ramach projektu Profilaktyka pierwszorzędowa i drugorzędowa wśród rodzin wielodzietnych
oraz doświadczających przemocy i uzależnień na terenie miasta Mrągowa.
Wpłynęło 60 prac. Nagrody przyznało jury powołane przez organizatora; wyniki konkursu
i zdjęcia nagrodzonych prac zamieszczono na stronie internetowej Stowarzyszenia.
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W ciągu całego roku 2009r. prowadzenie współpracy z Bankiem Żywności. Stowarzyszenie
„Remedium” w partnerstwie z MOPS w Mrągowie realizuje program „Dostarczanie Żywności
dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej – PEAD 2008”, którego koordynatorem jest Bank
Żywności w Olsztynie oraz pełni rolę lokalnego koordynatora akcji pn. Przedświąteczna zbiórka
żywności. W ramach wyżej wymienionego programu udzielono pomocy żywnościowej 1440
najuboższym osobom z terenu Miasta Mrągowa, wytypowanym przez pracowników MOPS
i Stowarzyszenie „Remedium”, w 2009 r. zostało dostarczonych z Banku Żywności 76 ton
żywności. Podczas akcji, przeprowadzonej w dn. 27-29 marca 2009 w trzynastu sklepach zebrano
1555kg i w dn. 5-7.12.2009r. w jedenastu mrągowskich sklepach oraz w czterech wiejskich,
zebrano 2646 kg. żywności. Żywność ta za pośrednictwem organizacji działających w obszarze
pomocy społecznej, została przekazana beneficjentom bezpośrednim.
Dn. 22 grudnia 2009r.zorganizowanie kolacji wigilijnej dla członków, sympatyków
i podopiecznych Stowarzyszenia.
W ciągu całego roku upublicznianie informacji o
http://www.remedium.mragowo.cba.pl oraz w lokalnym Radiu Planeta.

organizacji

na

stronie

W roku 2009 realizowane były projekty, na które pozyskano dotacje:
● Lokalny system pomocy psychokorekcyjnej osobom dotkniętym problemem uzależnień. Zadanie uzyskało
dotację Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego. Projekt miał na celu niesienie pomocy
osobom uzależnionym i ich rodzinom poprzez udzielanie poradnictwa specjalistycznego
świadczonego przez psychologa, prawnika, terapeutę uzależnień oraz prowadzenie grup
psychoedukacyjnych kierowanych przez pedagoga i grup wsparcia prowadzonych przez terapeutę
uzależnień. Projekt przewidziany był dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków
lub zagrożonych takim uzależnieniem oraz ich rodzin, rekrutujących się spośród pacjentów Poradni
Leczenia Uzależnień w Mrągowie oraz będących klientami lokalnych ośrodków pomocy
społecznej.
Udział w grupach psychoedukacyjnych oraz w grupach wsparcia umożliwił osobom
uzależnionym funkcjonowanie w szerokim środowisku społecznym, dał szansę na powrót
do czynnego i trzeźwego życia poprzez nawiązanie relacji z innymi ludźmi, którzy mają takie same
problemy. Działalność grupy psychoedukacyjnej była uzupełnieniem i rozszerzeniem poradnictwa
prowadzonego przez psychologa i terapeutę. Ponadto uzupełnieniem oferty było poradnictwo
prawne i terapia indywidualna. Wszystkie działania projektu zmierzały do zapewnienia poczucia
bezpieczeństwa u osób uzależnionych i ich rodzin oraz propagowaniu życia w trzeźwości a także
zmniejszenia indywidualnych zagrożeń wynikających z uzależnienia.
● Profilaktyka pierwszorzędowa i drugorzędowa wśród rodzin wielodzietnych oraz
doświadczających przemocy i uzależnień na terenie miasta Mrągowa. Program współfinansowany
przez Urząd Miasta Mrągowa. Działania zrealizowane w ramach tego projektu to: dwie edycje
programu edukacyjno-profilaktycznego „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Celem programu
było kształtowanie prawidłowych postaw rodzicielskich, unikanie przemocy w procesie
wychowawczym, kształtowanie właściwych relacji między rodzicami a dziećmi, przeprowadzenie
dwóch edycji warsztatów profilaktycznych „NOE”. Celem warsztatu była zmiana niekorzystnych
przekonań normatywnych młodzieży dotyczących oczekiwań grup rówieśniczych, rozwinięcie
umiejętności radzenia sobie z naciskiem grupowym, promowanie abstynencji, praca nad osobistymi
postanowieniami młodzieży; szkolenie dla rodziców „Czynniki ryzyka, czynniki chroniące”.
Celem było kształtowanie prawidłowych postaw wychowawczych rodziców, zapobieganie
zachowaniom agresywnym pomiędzy rodzicami i nastoletnimi dziećmi, a poprzez pracę
z rodzicami wzmocnienie postaw nabytych prze młodzież w trakcie programu „NOE”; warsztaty
dla młodzieży „Prawidłowe odżywianie a używki - wpływ na organizm młodego człowieka”.
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Celem zajęć dla uczniów mrągowskich gimnazjów było przedstawienie młodzieży szkolnej
negatywnego wpływu używek przy jednoczesnym niewłaściwym odżywianiu się na późniejsze
problemy zdrowotne oraz budowanie wśród uczniów świadomości na temat roli prawidłowego
żywienia w perspektywie stosowania używek i skutków ich używania.
● Moi rodzice pili…Dorosłe Dzieci Alkoholików; projekt współfinansowany przez WarmińskoMazurski Urząd Wojewódzki. W ramach realizacji projektu beneficjenci zostali objęci opieką
psychologiczno – pedagogiczną w formie poradnictwa, poprzez udział w grupie wsparcia służyli
sobie pomocą i wsparciem. Działania projektu zmierzały do udzielania pomocy w przełamywaniu
barier psychicznych Dorosłych Dzieci Alkoholików, gdyż nawet dorosłe osoby, które jako dzieci
były wychowywane w rodzinach dysfunkcyjnych i uzależnionych, rzadko wykształcają poczucie
bezpieczeństwa osobistego i rzeczywiste poczucie własnej wartości, mają trudności
z przeprowadzeniem swoich zamiarów.
● Grupa samopomocowa - Lepsze jutro ! projekt współfinansowany przez Warmińsko-Mazurski
Urząd Wojewódzki. Adresaci zadania to w głównej mierze ludzie młodzi, którzy w swojej rodzinie
zetknęli się z problemem uzależnienia rodziców, przemocy, niewydolności. Izolacja, stygmatyzacja
i marginalizacja wyżej wymienionej grupy społecznej spowodowała, że młodzież pochodząca
z rodzin dysfunkcyjnych została pozbawiona możliwości zmiany swojej sytuacji życiowej nawet
wówczas, gdy tego bardzo chce. W ramach realizacji projektu utworzona została grupa
samopomocowa dla młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych rekrutującej się spośród uczniów szkół
gimnazjalnych i średnich z terenu miasta Mrągowa. Efektem ostatecznym projektu było powstanie
w toku działań programu silnej, zwartej grupy samopomocowej. Początkowo luźna grupa, poprzez
zadania takie jak wyjazd integracyjny, pomoc i wsparcie psychologa w poradach indywidualnych,
prowadzenie terapii rodzin a także prowadzenie mniejszych grup o szczególnych zainteresowaniach
(wokalnej i malarskiej) oraz prowadzenie cotygodniowych zajęć grupowych, przekształciła się
w grupę samopomocową. Wszystkie działania projektu zmierzają do zapewnienia poczucia
bezpieczeństwa u młodzieży pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych, odbudowania w nich zaufania
do otoczenia, poprawy funkcjonowania społecznego.
● Wsparcie, terapia i poradnictwo: Nie stoję, nie czekam, pomagam! Projekt współfinansowany
przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki. W ramach realizacji projektu odbyły się działania
takie jak:
- poradnictwo psychologiczne dla osób niepełnosprawnych psychicznie i ich rodzin. Działania
podjęte były wobec klientów zgłaszających się bezpośrednio do specjalisty psychologa. Klienci ci
mieli możliwość uzyskania porady, elementarnej edukacji oraz wsparcia w konkretnych sytuacjach
życiowych.
- utworzenie grupy samopomocowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Beneficjentami
ostatecznymi byli pacjenci Poradni Zdrowia Psychicznego w Mrągowie, podopieczni Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie oraz uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy
w Mrągowie.
- przeprowadzenie cyklu zajęć edukacyjnych dla młodzieży, przybliżających problematykę osób
z zaburzeniami psychicznymi. Działania były podjęte w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie
powiatu mrągowskiego.
Przedsięwzięcia, których organizatorem i realizatorem jest Stowarzyszenie „Remedium”
znacząco poszerzały ofertę pomocy i wsparcia dostępną dla mieszkańców naszego powiatu.
Sporządzone 26 stycznia 2010r.

Zatwierdzone na Walnym Zebraniu Członków
dn.10 marca 2010r.
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