Sprawozdanie merytoryczne z działalności
REGIONALNEGO STOWARZYSZENIA DIABETYKÓW W PODEGRODZIU
Za okres od I do XII/2010

I. Informacje rejestrowe
Nazwa organizacji
Adres siedziby:
Adres do korespondencji
Data rejestracji:

Nr KRS
NIP:
REGON
Zarząd Stowarzyszenia :

Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków w Podegrodziu
33-386 Podegrodzie, Podrzecze 1
33-386 Podegrodzie, Podrzecze 1
25.04.2008 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w
Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowy Rejestr
Sądowy,
21.10.2009 Organizacja Pożytku publicznego
0000303784
734-331-01-98
120704981
Bolesław Nessing – Prezes Stowarzyszenia
Andrzej Stachoń - Wiceprezes Stowarzyszenia
Józef Zieliński – Wiceprezes Stowarzyszenia
Jadwiga Wardęga – Sekretarz
Grazyna Głuc – Skarbnik

II. Cele statutowe
Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków w Podegrodziu działa na mocy statutu
ustanowionego przez członków Stowarzyszenia a przestrzeganego przez Zarząd.
Stowarzyszenie nie prowadzi odpłatnej działalności oraz działalności gospodarczej.
Działalność Stowarzyszenia finansowana jest ze składek członkowskich, z dotacji, darowizn
oraz z subwencji przeznaczonych na realizację zadań publicznych.
Celem statutowym Stowarzyszenia jest:
- podejmowanie nieodpłatnej działalności na rzecz poprawy sytuacji prawnej, ekonomicznej i
zdrowotnej osób chorych na cukrzycę
- Reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia, osó© chorych na cukrzycę wobec
Władz państwowych i samorządowych poprzez inspirowanie i podejmowanie tematyki
diabetologicznej przez Sejm, Rząd, Ministerstwo Zdrowia, organy władzy samorządowej
oraz aktywny udział w nich
- współpraca z Ministerstwem Zdrowia i Polskim Towarzystwem Diabetologicznym w celu
wypracowania najlepszego modelu lecznictwa diabetologicznego i osób uzależnionych od
alkoholu i narkotyków, poziomu świadczeń medycznych, ceny leków i innych urządzeń
niezbędnych ludziom chorym
- organizowanie i prowadzenie edukacji diabetologicznej wśród chorych i uzależnionych
całego społeczeństwa w celu podniesienia wiedzy o cukrzycy, jej skutków i powikłań oraz
samokontroli przez: szkolenia, turnusy
rehabilitacyjne
i szkoleniowe, wycieczki
krajoznawcze, prasę, radio, telewizję i Internet
- integracja środowiska diabetyków osób uzależnionych poprzez pomoc, życzliwość i
koleżeństwo propagowane poprzez spotkania w kołach , organizowanie wspólnego
wypoczynku, sportu, zabawy i imprezy kulturalne.

III. Zasady, formy i zakres działalności statutowej
Na koniec 2010 roku Stowarzyszenie liczyło 80 członków. Członkowie Stowarzyszenia to
mieszkańcy Gminy Podegrodzie.
W roku 2010 kontynuowana była działalności Stowarzyszenia oraz wypełniane jego cele
statutowe . Realizacja działań statutowych polegała na
- prowadzeniu edukacji diabetologicznej poprzez organizację szkoleń z zakresu chorób oczu,
serca, cukrzycy
- organizacji spotkań integracyjnych
- organizacji wycieczek krajoznawczych
- pomocy finansowej najuboższym członkom stowarzyszenia
- organizacja spotkania opłatkowego dla członków Stowarzyszenia
- organizacja obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą
- współpracy z organami administracji państwowej przy pozyskiwaniu środków na realizację
zadań publicznych z zakresu zdrowia.
Organizowane i przeprowadzone szkolenia z zakresu diabetologii w których udział brali
członkowie naszego stowarzyszenia miały na celu podniesienia wiedzy o cukrzycy, jej
skutkach i powikłaniach oraz samokontroli.
Były to spotkania
otwarte dla członków stowarzyszenia jak również okolicznych
mieszkańców.
Odbyło się 9 szkoleń , których tematami było:
- cukrzyca i jej powikłania, leczenie i zapobieganie
- dieta lekarstwem na wszelkie choroby, leczenie cukrzycy dietą
- opieka nad osobą chorą leżącą w domu
- choroby oczu w cukrzycy – retinopatria
- opieka nad osobą obłożnie chorą, opieka paliatywna
- choroby układu krążenia
Każde zorganizowane szkolenie edukacyjne było nieodpłatne dla osób biorących w nim
udział.
Szkolenia finansowane są z dotacj otrzymanych od jednostek samorządu lokalnego na
realizację zadań związanych z ochroną zdrowia.
W ramach współpracy RSD z organizacjami oraz prywatnymi sponsorami zorganizowane
zostało przy pomocy Firmy „ BAJER” badanie przesiewowe hemoglobiny glikowanej,
badanie ciśnienia , poziomu cukru i cholesterolu.
Od firmy „ BAJER” otrzymaliśmy również w formie darowizny 45 szt. Gleukometrów.
Współpraca z Sądecki Uniwersytetem III wieku stworzyła nam możliwość uczestniczenia w
trzech bezpłatnych szkoleniach specjalistycznych na temat cukrzycy
Zaoszczędzone w ten sposób środki fnanowe przeznaczone zostały na zakup 17 szt.
Fachowej literatury medycznej tj. książki Rogera Hanasa „ Abecadło Diabetyka”
Bardzo pomocnej publikacji, niezbędnika każdego Diabetyka.

Zorganizowane zostały dwie wycieczki krajoznawcze do Częstochowy na Zjazd Diabetyków
w VI/2010 roku oraz we IX do Wadowic, Oświęcimia i Kalwarii Zebrzydowskiej.
Udział w niej wzieli chętni członkowie naszego Stowarzyszenia. Wyjazdy organizowane były
przy współudziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu z którym to
organem zawarliśmy umowę na propagowanie zdrowego trybu życia wśród osó© starszych ,
integracja społeczna tej grupy społeczeństwa.
Wycieczki w 60% finansowane były z funduszy PFRON
Mogliśmy również korzystać z materiałów edukacyjnych przekazanych nam do nieodpłatnego
krzystania przez sponsora. Wartość otrzymanej darowizny to około 500,00 zł.
W planach następnego roku tj. 2011 jest podobnie jak w latach prowadzenie szkoleń,
organizacja Dnia Walki z Cukrzycą , Wycieczka do Zakopanego, Wycieczka do Dukli i nad
Jezioro Solińskie , wspólne spotkania i wymiana informacji o osiągnięciach medycyny.
.
IV. Informacja o finansowaniu Stowarzyszenia
W 2010 roku Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków w Podegrodziu realizowało zadania
publiczne z zakresu ochrony zdrowia. Umowy podpisane i rozliczone w 2010 roku z których
finansowana była w dużej mierze działalność naszego Stowarzyszenia dotyczyły w
szczególności:
1/ PCPR Nowy Sącz - dofinansowanie zadań z zakresu propagowania sportu, kultury,
rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – dofinansowanie z PFRON imprezy PN. „
Wycieczka do Częstochowy „ – 2 565,00 – rozliczone w całości
2/ PCPR Nowy Sącz - dofinansowanie zadań z zakresu propagowania sportu, kultury,
rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – dofinansowanie z PFRON imprezy PN. „
Wycieczka do Wadowic, Oświęcimia i Kalwarii Zebrzydowskiej „ – 2 435,00,00 –
rozliczone w całości
W sumie na realizację zadania z zakresu propagowania sportu, rekreacji i turystyki w roku
2010 otrzymaliśmy 5 000,00złotych
2/ PCPR Nowy Sącz – Starostwo Powiatowe Nowy Sącz – zadanie z zakresu propagowania
zdrowego trybu życia, integracji osób chorych i niepełnosprawnych ze społeczeństwem –
2 000,00 – zrealizowane i rozliczone w całości
3/ Urząd Gminy Podegrodzie – zadanie z zakresu ochrony zdrowia – 3 000,00 – zrealizowane
i rozliczone w całości
Otrzymano również wpływy z Urzędu Skarbowego z tytułu tzw. 1 %. W kwocie 298,40 zł.
Kwota ta nie została przeznaczona w rokju 2010 na realizację celów statutowych. Pozostała
ona na koncie Stowarzyszenia z przeznaczeniem na realizację celów statutowych w roku
2011.

V.
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
Stowarzyszenie w okresie od I do XII /2010 nie prowadziło działalności gospodarczej.
VI. Informacja o wysokości dotychczas uzyskanych przychodów
Wielkość dotychczas uzyskanych przychodów:
- Dotacja Urząd Gminy Podegrodzie na realizację zadań – 3 000,00
- Dotacja Starostwa Powiatowego Nowy Sącz na realizację zadań – 2 000,00
- Dotacja PFRON – realizacja zadań – 5 000,00
- Składki członkowskie 1 560,00
- Przychody z tytułu 1 % – 298,40
- Pozostałe darowizny
-120,00
- Pozostałe przychody
- 4 725,00
Razem przychody w okresie I – XII/10
– 16 703,40
VII Informacja o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez Stowarzyszenie w
ramach celów statutowych:
Stowarzyszenie nie realizowało żadnych odpłatnych świadczeń w ramach
statutowych

celów

VIII. Informacja o poniesionych kosztach w okresie od I – XII/10
- realizacja celów statutowych
- administracja ( telefon, poczta )
Razem :

–14 327,83
- 1 181,56
15 509,39

IX – Pozostałe informacje
W roku bieżącym, podobnie jak i w latach poprzednich Stowarzyszenie nie zatrudnia żadnych
osób. . Wszystkie pracujące w Stowarzyszeniu osoby pracują społecznie..
Dotychczas nie udzielano pożyczek, nie zaciągnięto kredytu na działalność.
Nie zostały nabyte środki trwałe, nieruchomości, papiery wartościowe.
Działalności Stowarzyszenia finansowana jest w bieżącym roku w przeważającej częśći z
dotacji..
Na dzień 31.12.2010 Stowarzyszenie nie posiadało żadnych zobowiązań.
X/ Informacja dotycząca rozliczeń z tytułu zobowiązań podatkowych.
Na stowarzyszeniu nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe. W okresie od I – do XII 2010
roku nie było żadnej kontroli skarbowej.
Przeprowadzane były natomiast kontrole jednostek adm. Publicznej dot. Realizacji
zleconych zadań publicznych.
W dotychczasowym okresie działalności stowarzyszenie nie prowadziło działalności
odpłatnej i nie uzyskiwało z tego tytułu żadnych dochodów.

Bolesław Lessing – Prezes
Jóżef Zieliński – Wiceprezes

