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SPRAWOZDALIEZARZPpV

z dzlelalno6ci Stowarzyszenla ,'S}erce za USmiech"

za 2OOg tok.

- merYtowczre:

Stowarzyszenie ,Serce za USmiech" prowadzilo nastgpuj4ce dzialania i inicjatywy:

l. Darowizna na rzecz Blokw Operacyjnego -przekazano l{'..vote 278,20 zl na

zakup: 2 stoiakdw do kropl6wek.

2. Darotvizna na rz&cz Oddzialu Rehabilitacji Kardiologicznej - przr-kazano

kwote 986,10 zl na zakup: stoiaka do kropl6wek i w6zka zabieeoweeo.

3. Darowizna na rzEcz Oddzial! Psychiatrycznego - przekazato kwotg 122O,1O

zt na zakupt 5 stoiak6w do kropl6wek i w6zek zabieeowv. zakup pasq{

uniemchamiaiacvch dla pacjent6w - kwota: 2 3OO,OO zl

4. Darowizna rra rzecz lzby Przyyee - przekazano kwotg 886,40 zl na zak.up'.

stoiaka do kropl6wek. profesionalnei torbv pulsoks'!'me tru.

5. Darowizna na rzecz Oddzialu Ginekologiczno PoloLniczego - przekazano

kwote 1298,10 zl nazakup: @.

6. Darowizna na rzecz Oddzialu Wewnetrznego - przekazano kwotg 773,50 zl

na zaklupl- stojaka do kropl6wek i w6zek zabiegowy.

7. Darowizna na rzecz Oddzialu Laryngologiczno Okulist5rcznego - ptzekazano

kwora 27a,2O zl na zal<tp 2 stoiak6w do kropl6wek + rolet okiennych do Sali

chorvch kwota - 68O,00 zl.

8. Darowizna na rzecz oddziaht Neurologicznego - pr?f'kazarfo kwote 956,4{) zl

na zakup: 2 sztuki - pat4qaqlqlqskqpqylf-UASgigtgy + zaslonv do parawanow.

9. Darowizna na rzecz Oddziaht Chirurgiczrry -przekazano kwotg 1,434,10 r) na

zakup: 3 sztuki - parawan teleskopowv nascienny + zaslonv do parawan6w.

10. Darowizna rla rzecz Oddzialu Intensywnej Terapii i Anestezjologii -

przekazano kwote I 25O,OO zl na zakup: larvnqoskopu.

11. Darowizna na rzacz ll0 Szpitala Wojskowego z Przychodlri4 - przekazano

kwotq 1 498,(x) zl na zak'up 1O0 poduszek do l62ek szpitalnvch.



12. DarowDna na r?,ecz Dzialu Utrzlrnania Czysto6ci - przekazano kwote

2OO,OO zl na zakr.rp: pfzg4qlly_apglaIlglg!9liszry.

13. Darowizna na rzecz adaplowanego pomieszczenia biurowego w Dziale Kadr

- kwota: 1 52O,@ zl

14. wplata dla dziecka chorego - rehabilitacja - kwota: 2OO,OO zl

15. Oplata biura rachunkowego - l2(x),OO zl

16. IJbezpieczenie wolontariuszy roczne - kwota: 1O8,OO zl

17. Kupno kart S.uir4t€czrryc}] i znaczk6w - kwota: 15O,OO zl

18. Kontynuacja wsp6lpracy z Centrum wolontariatu. PrzyjgliSmy do pracy z

pacjentem lO wolontariuszy. Wykon]'wali oni wsp6lnie z pacjentarni i pod

kierunkiem terapeuty zajgciowego prace plastyczne, brali udzial w grach

sportowych. Wolontariusze pracowaTi taki:,e przy cig2ej chorych pacjentach, czytali

im prasg, ksiq2ki, rozmawiali i wychodzili z nimi na spacery. Przeprowadzali

badania ankietowe dotycz4ce satysfalcji Pacjent6w z uslug Szpitala.

19. Wsp6lpraca z Centrum Pracy i Pomocy w Elbl4gu. Oplata prac os6b

skierowanych przez Centrum - kwota:. 723,90 zl

20. Udzial czlonk6w Zatz4dw Stowarzyszenia w V Og6lnopolskim Fomm

Inicjatyw Pozarz4dorych - warszawa 18 19 IX 20O8r. - oplata (udzial 3 os6b) -

2O7,@ zl

21. Zrlrgar'iznwar,o dla mieszkaric6w Elbl4ga Monferencjg w ramach promocji

i edukacji zdrowia, Pt 
"PROFILAKTYKA 

CHOROB UKLADU KRAZENIA" -

05. l2.2OO8r.

- finalsowe:

Za rok sprawozdawczy Stowarzyszenie ,Serce za U3miech" przy 1,lO

Szpitalu Wojskowym z Przychodniq SWOZ w Elblago luzyskalo l4czny przych6d w

kwocie 21 626,74 zl,

w tym:

- z przekazatych w ramach 17o darowizn od, o$b fizycznych i prawnych:

- odsetki bankowe:

21 626,78 zl:

O,45 zl

Uzyskane przychody przeznaczylo na dzialalnoSi statutowa i utrzymanie

og6le'n: 20 063,77 zl,

z t.ego rla..



- zu2ycie material6w (biurowe, poczestunek:

- ushrgi obce (biuro rachunkowe)

- oDlatv inne

924,21 zl

1 506,00 zl

254,50 A

- na dzialalno$6 statutow4 (pomoc dla os6b fiz5rcznych i prawnych)

t7 379.06 d

Pozostale Srodki w postaci wyniku dodatniego w kwocie f 56396 2[

pomstaly do zagospodarowania na rok 2OO9,

Tafad Stowarzyszenia ,Serce za Usmiech:
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