SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności Organizacji Pożytku Publicznego
STOWARZYSZENIA WIELOKIERUNKOWEJ POMOCY „REMEDIUM”
rok 2008
Pełna nazwa: Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy „Remedium”.
Adres: 11-700 Mrągowo, ul. Warszawska 26
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 22116022020000000084474119
Organem uprawnionym do reprezentowania Stowarzyszenia jest Zarząd w składzie:
1. Anacka-Olszewska Bożena – prezes, zam.11-700 Mrągowo, ul. Wolności 26c
2. Puszko Jolanta – wiceprezes, zam.11-700 Mrągowo, os. Nikutowo 48
3. Kamińska Monika- skarbnik, zam.11-700 Mrągowo, ul. Warszawska 43.12
4. Krasowska Dominika – członek Zarządu, zam.11-700 Mrągowo, ul. Młynowa 2/5
5. Wilk Marianna – sekretarz, zam.11-700 Mrągowo ul. Kochanowskiego 8
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

660,00

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

300,00
7900,00

−

wynik na działalności finansowej roku 2007

775,52

−

wynik na działalności finansowej roku 2008

-166,19

Informacja o poniesionych kosztach na:
1. realizację celów statutowych

8313,28

2. administrację

716,05
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Liczba osób zatrudnionych w ciągu roku:
- psycholog

1

- pedagog

3

- pielęgniarka

1

- księgowy

1

- koordynator

1

Łączna kwota wynagrodzeń osób zatrudnionych:
- na umowę zlecenie

7300,00

- na umowę o dzieło

600,00

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 01.01.2008 do 31.12.2008r. w Stowarzyszeniu nie była
przeprowadzona kontrola przez organ sprawujący nadzór wg KRS tj. Starostę Powiatu Mrągowskiego.

Działalność Stowarzyszenia w roku 2008 r.:
1. Uzyskanie statusu organizacji Pożytku Publicznego w lutym 2008r.
2. W okresie styczeń – marzec oraz czerwiec 2008r. złożenie wniosków o dotacje do Urzędu
Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego, umożliwiających pozyskanie środków na realizację
projektów.
3. W okresie kwiecień – grudzień 2008r. realizowanie zadań, na które pozyskano środki finansowe
z dotacji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie oraz z dotacji
Warmińsko –Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
W roku 2008 były to projekty:
● Tworzenie systemu pomocy psychokorekcyjnej osobom dotkniętym problemem uzależnień,
ze środków Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Projekt miał na celu niesienie pomocy
osobom uzależnionym i ich rodzinom poprzez udzielanie poradnictwa specjalistycznego
świadczonego przez psychologa oraz prowadzenie grupy psychoedukacyjnej kierowanej
przez pedagoga.
Adresatami zadania byli ludzie w różnym wieku, o różnym statusie społecznym. 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.
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Udział w grupie psychoedukacyjnej 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. Dzięki funkcjonowaniu grupy
psychoedukacyjnej w ramach projektu, osoby z bliskiego otoczenia uzależnionego mogły integrować
się ze sobą, odzyskiwać wiarę we własne możliwości, zdobywać poczucie własnej wartości
i przydatności społecznej. Działalność grupy psychoedukacyjnej była uzupełnieniem i rozszerzeniem
poradnictwa prowadzonego przez psychologa. Porady udzielane przez specjalistę pomogły
w zmaganiu z codziennymi problemami
Wszystkie działania projektu zmierzały do zapewnienia poczucia bezpieczeństwa u osób
uzależnionych oraz propagowaniu życia w trzeźwości, a także zmniejszenia indywidualnych zagrożeń
wynikających z uzależnienia.
Działania projektu zmierzały do uzyskania przez osoby uzależnione i ich rodziny porady
oraz specjalistycznej pomocy w zakresie psychologicznym i pedagogicznym, do zdobywania
kompetencji oraz konkretnych umiejętności i wiadomości potrzebnych do poradzenia sobie
z własnymi problemami oraz wykorzystania posiadanych możliwości.
● Półkolonie dla dzieci wiejskich pn. Drugie artystyczne lato pieckowskie, zrealizowanych
przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pieckach, współfinansowanych
przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Wypoczynkiem zorganizowanym w formie półstacjonarnej
objęto dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. W zajęciach
kolonijnych, umuzykalniających i plastyczno – informatycznych uczestniczyło 20. dzieci w wieku
8 - 13 lat, które nie skorzystały z innych form zorganizowanego wypoczynku letniego.
4. Od października 2008r. we współpracy z Bankiem Żywności oddział w Olsztynie Stowarzyszenie
„Remedium” prowadzi rozdział żywności dla osób potrzebujących i pełni rolę lokalnego koordynatora
akcji pn. Przedświąteczna zbiórka żywności. Podczas akcji, przeprowadzonej w dn. 5 – 7 XII 2008r.
w dziesięciu mrągowskich sklepach, zebrano 2646 kg. żywności. Żywność ta za pośrednictwem
organizacji działających w obszarze pomocy społecznej, została przekazana beneficjentom
bezpośrednim.
5. Dn. 22 grudnia 2008r.zorganizowanie kolacji wigilijnej dla członków, sympatyków i podopiecznych
Stowarzyszenia.
6. Upublicznianie informacji o organizacji na stronie http://www.remedium.mragowo.cba.pl
Przedsięwzięcia, których organizatorem i realizatorem jest Stowarzyszenie „Remedium”
znacząco poszerzały ofertę pomocy i wsparcia dostępną dla mieszkańców naszego powiatu.

Sporządzone 20 lutego 2009r.

Zatwierdzone na Walnym Zebraniu Członków
3 marca 2009 roku
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