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sPRAwozDANIE zARzĄDv
z działalności Stowarzyszenia oSerce za Uśmiech" za 2o11 rok.

- mervtoryczne:
Stowarąyszenie,,Serce za Uśmiech' prowadz7Ło w roku 2o11 następujące dnałania i
inicjatywy

1. Darowizna m Ll2olL rla rzecz oddńaŁu Rehabilitacji Kardiologicznej - przekazano

kwotę 1o0o,o0 zł na zakup telewizora do oddziału.

2. Darowizrra nt 2I2oL1 na tzecz oddziału Aneste{ologii i Intensyvrnej Terapii -
przekazarto kwotę 4600,00 zł na wyposażenie dyżurki pieięgniarskiej.

Darowizna na rzecz lzby Pr4łjęĆ - przekazano kwotę 400,00 zŁ na zal<lp zasŁon

oddzielaj ących stanowiska pacj entów.

3. Darowizna w 3l2OL1 na rzecz IIO
ptzekazano kwotę 6 20o,0o zŁ na

Zakladu DiagnosĘki obrazowej .

4. Darowizna nr 4l2oll rl'a rzecz Izby PrĄęc I1o SzWzP - przekazano kwotę 1ooo,oo

zŁ na zaksp regalów do przechowywania dokumentacji medycznej.

5. Darowizna nr 5l2oL1 na rzecz oddziałów laryngologii i okulisĘki ESSzP
przekazano kwotę 84o,oo zł na zalłłp zmywalnych siedzisk do pomieszczeń

służbowych.

6. Darowizrra nr 612011 na fzecz Pani Magdaleny Niezbeckiej połozrrej oddziału
ginekologiczruo- poŁożniczego ESSzP - przekazano kwotę 4oo,o0 zł na częŚciową opłatę

uczestnictwa w kursie pt. ,,Sztukaprowadzenia porodu".

7. Darowiznalnr 7I%aLL narzecz działu:utrzyrnania cz,ystoŚci ESSzP - przekazano kwotę

3o0,0o z} na zal<llp zmywalnego siedziska do potnieszczenia sfużbowego.

8. Darowizna nt 8l2ol1 na tzecz oddńału psychiatrii III ESSzP - przekazano kwotę

10oo,o0 zł na za}<:':lp wyposażenia do gabinetu zabiegowego oddziału'

9. Darowizrra nt 9l2oLL rtarzecz sekretariatu Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego Z

Przychodnią - pr zekazano kwotę 5oo, oo zŁ na zalrup wyposażenia gabinetu.

lo.Darowiztaatlt LoI?0LL narzecz Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego zPrzychodnią
- przekazano kwotę 2 600,00 zŁnazakup:. poduszek doł"óżek szpitalnych.

11. Darowizna nr LLlzoL1 na tzecz Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z

Przychodnią - przekazar:o kwotę 25o,oo zŁ na za7asp materiałów niezbędnych dla

terapii zajęciowej.

12.Darowizr].arlt LzlzoLL ttarzecz E1b1ąskiego Szpitala Specjalistycznego zPrzychodnią

Elbląg 2l.o3.2o12r.

Szpitala Wojskowego z Przychodnią sPZoZ
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- przekazano 5 l<rzeseł biurowych po 63,50 zł każde (3 krzesła do Gabinetu

Pełrromocnika ds. Praw Pacjenta i 2l<rzesŁa do pokoju socjalnego pieięgniarek oddziału
psychiatrycznego II). WartoŚć darowizrry: 317,50 zł, słotanie: trzgsta siedemnaście

złotgch 50/ 10o.

13. opłata biura rachunkowego.

14. Kupno kart Świąteczrrych i znaczków.

15. Kontynuacja współpracy z Centrum Wolontariatu.

16. Współpraca z Centrum Pracy i Pomocy w Elblągu. opłata prac osób skierowanych

przez Centrum.

t7.Prznęto nowe członkinie (6 osób): J. Jabłońska, G. Korzeniowska, E' Czerkasiewicz,
W. Grochocka, G. Choińska, J. Konieczrra.

18. Współorganizacja Akcji fundacji Dawców Komórek MacierzysĘch w dniu 27

styczrria 2aLI roku, w celu szukania dawców szpiku aby pomóc synowi naszych

pracowników Jolanty i Andrzeja Sochaczewskich i innym.chorym.

Orqantzatorzsl:.

11o Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZoZ, 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35,

Stowarzyszenie ,,Serce za Uśmiech" przy 11o Szpitalu Wojskowym' zPrzychodnią
Fundacja DKMS Polska

L9.Udział przedstawicielek Stowarzyszenia: Ma}gorzaty Adamowicz i Teresy Paszylk w

dniach 14-15 lutego zan roku, w szkoleniu obejmującym 16 godzinnt. ,Zal<Ładanie

i prowadzenie podmiotów ekonomii społeczrrej _ otoczenie prawTle' system wsparcia''

zorgatizowanJxn przez Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu.
20. Udńalprzedstawicielek Stowarzyszettia: Joanny Kamienowskiej i Joanny Jabłońskiej

w dniach 3o-31 maja 2oI1 roku, w warsztatach nt. ,,Formy działalnoŚci zarobkowej

w organizacjach pozarządow,1rch" zorganizowanym przez, oŚrodek Wspierania

Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu.

2L.Udztal przedstawicielek Stowarzyszertia: MalgorzaLy Adamowicz, Teresy Paszylk i
Joanny Kamienowskiej w programie szkoleniowo-doradcąrm AKADEMIA NGo 2011

obejmującym 4o godzin, zotganizowanJfin przez Centrum organizaĄiPozarządowych
w Elblągu.

22.Ud^aŁw III Europejskim Kongresie Kobiet ,,KobieĘ dla Polski _ Polska dla Kobiet'' -
17-18 września 2o1L Warszawa - Jadwiga Król, Ewa Boryszewska, MaŁgorzata

Adamowicz.

23. Zorganizowano dla mieszkańców Elbląga VI Konferencję w ramach promocji i eduka-

cji zdrowia Elbląski Dzien okulistyki pt. ,Zdrowe oczy" z okĄi Swiatowego Dnia
Wzroku - 13. 10.201 1r. V/ Konferencji uczestniczyŁo 85 osób.

24. Zorganlzowano UroczystoŚć X Urodzin Stowarzyszertia, ktÓra odbyła się w dniu 28
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paŹdzternika2o11 roku, o godzinie I7:3o, w sali bankietowej Firmy gastronomicntej

ASTER w Eiblągu ptzy :uI. Warszawskiej 128.

25. Udńa}. czŁonkjń Stowarzyszrnia w marszu Amazonek _ pażdnernik 201 1r.

26 . Zapt ojektowano i zarnówiono roll-up prezentuj ący Stowarzys ZeIIle.

- finansowe:

Za 2o11 rok sprawozdawczy Stowarzyszenie ,,Serce za Uśmiech" przy llo
Szpita1u Wojskowym zPrzychodnią sYZoZ w Elblągu uzyskało Łączny przychód w

kwocie

w Ęm:
- z przekazanych w

- odsetki bankowe:

MaŁgorzata ADAMOWIC

Jadwiga KROL

Arletta PEPLIŃSKA

Teresa PASZYLK

24 25o,46 zŁ;

ramach 1%o darowizn od osób ftzycznych i prawnych:

23 620,46 zŁ;

Uzyskane przychody przeznaczyŁo na działalność

ogółem:

z tego na:

- zuĘcie materiałów (biurowe, poczęStunek)

- usługi obce (biuro rachunkowe)

- opłaĘ inne

o,37 zł

statutową i utrzymanie

22 358'86 zł,

26a,5o zł

4 72I,16 zŁ

312,oo zł

- na działalnoŚć statutową (pomoc dla osób Rzycznych i prawnych)

17 a65,2o zł

Pozostałe Środki w postaci wyniku dodatniego w kwocie 1 89L,97 zł
pozostaĘ do zagospodarowania na rok 2012.

Zatząd, Stowarzyszenia rrSerce za Uśmiech'
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