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82-300 Elbląg, ul' Komeńskiego 35, tel. 055 239-44-49, fax 055 239-45-7 7,

e-maił: sercezausmiech @elblag.com.pl
Konto: PKo BP o/Elbląg 66 1020 1752 0000 0102 0054 9006

organizacja pożytku publicznego KRs ooo005o757

Elbląg 11.04.2014r.

SPRAWoZDANIE ZARZĄDU

z działalności

Stowarzyszenia,,Serce za Uśmiech"
przy Elbląskim Szpitalu Specialistycznym z Przychodnią w Elblągu

za 2013 rok.

- mervtorvczne:

Stowarzyszenie ,,serce Za Uśmiech'' prowadzlło w roku 20].3 następująCe działania i

inicjatywy:

. Udzielono 6 darowizn:Łącznawartość darowizn w 2aL3 roku: 9 033,0o zł.

1. Darowizna nr I/2oL3 na rzecz oddziału Chirurgii - przekazano kwotę 600,00 zł na

zakup pasa, mankietu unieruchamiającego nadgarstki.

2. Darowizna nr 2/2aL3 narzecz Przychodni Specjalistycznej ESSzP _ przekazano kwotę

350,00 zł na zakup pięciu t5) dyskietek do Holtera EKG i RR d}a gabinetu

kardiologicznego.

3. Darowizna nr3/2O13:

aJ Darowizna na rzecz oddziału Psychiatrycznego - Darczyfrca przekazał kwotę 400,a0 zł na
zakup: 2 sztuki - stojak do kroplówek. Wartość darowizny: 400,00 zł, słownie: czterysta
złotych 00/100.

bJ Darowizna na rzecz oddziału Wewnętrznego - Darczyńca przekazał kwotę 1 600,00 zł na
zakup: stolik zabiegowy + ssak elektryczny. Wartość darowizny: 1 600,00 zł, słownie: tysiąc
sześćset złoĘch 00/1 00.

cJ Darowizna na rzecz oddziału lntensywnej Terapii i Anestezjologii - Darczyńca przekazał
kwotę 500,00 zł na zakup'. stolik zabiegowy. Wartość darowizny: 500,00 zł, słownie: pięćset
zŁoLych 00/100.

d] Darowizna na rzecz oddziału Chirurgicznego _ Darczyńca przekazał kwotę 3 500,00 zł na
zakup: zmywarka kuchenna + stolik zabiegowy. Wartość darowizny: 3 500,00 zł, słovrmie:
trzy tysiące pięćset złotych 00/100.

e) Darowizna na rzecz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej _ Darczyńca przekazał kwotę 1
000,00 zł na zakup: chłodziarki do przechowywania krwi. Wartość darowizny: 1 000,00 zŁ
słownie: tysiąc złotych 00/100.

Łączna Wartość darowizny: 7 000,00 zł siedem tysięcy złotych 00/100.

4. Darowizna nr 4/2o13 rzecz oddziału Chorób Wewnętrznych Elbląskiego Szpitala

Specjalistycznego zPrzychodnią - przekazano nowy wózek inwalidzki o wartości kwotę

613,oo zł.

5. Darowizna nr 5/2oL3 narzecz Działu Kosztów ESSzP - Darczyńcaprzekazał kwotę

47o,oo zł na zakup i instalację żaluzji pionowych.
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6. Kontynuacja Współpracy z Centrum Wolontariaur. W ?0'J'3r' Stowarzyszenie podpisało 7

umów wobntarystycznych Z osobami, które chciały pracowa ć na rzecz pacjentóW ESSzP'

7. W dniu 01.03.2013 roku stowarzyszenie podpisało Umowę z Miejskim ośrodkiem

Pomocy Społecznej w Elblągu przyięcia 9 osób od 01.03.2012 do 30'11 '20L2r' do pracy

społecznie 'Iżytecznei W charakterze robotrika gospodarczego' osoby te przepracowały

łącznie na rzecz Szpitala 186 5 godzin'

8. Stowarzyszenie ,,Serce za Uśmiech'' przy Elbląskim Szpitalu Specjalistycznym z

Przychodnią w Elblągu brało udział w XIV ELBLĄSKIM FORUM INICJATYW

PoZARąDoWYCH, które odbyło się 30.06 '2013r. w formie prezentacii na stoisku prac

podopiecznych i ulotek Stowarzyszenia.

9. Stowarzyszenie ,,Serce za Uśmiech" przy Elbląskim Szpitalu Specjalistycznym z

Przychodnią w dniach od 01'09.2013 do 15.12.2013roku zrea|izowało zadanie publiczne

pt. ,,DROGA DO SIEBIE - INTERDYSCYPLINARNY MODEL POMOCY OSOBOM W

KRYZY5IE P5YCHI[ZNYM'', które sfinansowane było w kwocie 1500,00 zł ze środków

Samorządu Województrra Warmińsko-Mazurskiego na podstawie Umowy nr29 /2012 z

dnia 04 kwieb:ria 2014 roku.

Poszczególne działania w Zakresie realizowanego Zadania publicznego odbyĘ się w

następujących terminach:

1. ,,Skutecznośćleczenia środowiskowego i |ego wpływ na przebieg choroby",

termin - 29'09'20L3r., uczestniczyły 43 osoby'

2. ,,Zaburzenia psychiczne - wybrane zagadnienia",

termin - 16'09'2013r', uczestniczyły 34 osoby'

3.,,odpowiedzialnoś ć za|eczenie leży po moiei stronie, systemiczność

farmakoterapii", termin - 07 '1'0'2013r., uczestniczyŁo 31 osób.

4. ,,Integracia społeczna - wpływ osób z zaburzeniami na iei przebieg'',

termin - 2L'1'0.20L3r., uczestniczyło 1B osób'

5. ,,MoĘIwacia do leczenia -co zrobić aby mi się chciało tak iak mi się nie chce",

termin - 1B'1't.2013r., uczestniczyło 31 osób'

5. / 7. ,,Rodzina partnerem w zdrowieniu i partnerem iakości Ęcia",

termin - 09.tz'2013r., uczestniczyĘ 32 osoby,

termin - I2'L2.20L3r., uczestniczyły 32 osoby.

B.,,Skuteczne sposoby poszukiwania pracy'', termin - 02'1'2'2013r., uczestniczyło 30 osób.

Celem zrealizowanego projektu było podniesienie jakości życia osób w kryzysie

psychicznym. W ramach projektu odbyło się B spotkań seminaryjnych. Głównym odbiorcą
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tŚ 6o9'4o zł

o'3o zł

i uffzymanie ogółem:

13916,82zł

500,00 zł

500,00 zł

244,6ozł

byli pacjenci poradni zaburzeń nerwicowych dziennego oddziału psychiatrycznego ich

rodziny oraz elbląscy specjaliści.

Na zadanie Zaplanowano wydać 3 200,00 zł, w tym otrz5rmano dotację na realizację

projektu w kwocie 1 500,00 zł. Z funduszu własnego przeznaczono na ten cel 1700,00 zł.

- finansowe:

Za 2013 rok sprawozdawczy Stowarzyszenie ,,serce za Uśmiech" przy Elbląskim Szpitalu

Specjalistycznymz Przychodnią w Elblągu uzyskało łączny przychód w kwocie:

16 o62,4o zł;

wtym:

- z.przekazanych w ramach darowizn od osób flzycznych i prawnych:

- odsetki bankowe:

Uzyskane przychody przeznaczyło na działa]ność statutową

z tego na:

- zużycie materiałów [biurowe, poczęstrnek)

- usługi obce [biuro rachunkoweJ

- opłaty inne

- na działalność statutową [pomoc dla osób flzycznych i prawnych)

13 9t6,B2 zł
Pozostałe środki w postaci wyniku fodatriego w kwocie BL9,2B zł pozostały do

zagospodarowania na rok 2A14.

Zarząd' Stowarzyszenia,,Serce za Uśmiech" :

1_

2.

3.
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