Sprawozdanie merytoryczne z działalności
REGIONALNEGO STOWARZYSZENIA DIABETYKÓW W PODEGRODZIU
Za okres od I do XII/2015

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, Podegrodzie 255
33-386 Podegrodzie, Podegrodzie 255
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
Maria Rostocka – Prezes Stowarzyszenia
Andrzej Stachoń - Wiceprezes Stowarzyszenia
Józef Zieliński – Wiceprezes Stowarzyszenia
Stanisława Łatka – Sekretarz
Grażyna 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
Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków liczy obecnie 78 osób.
Członkowie Stowarzyszenia to mieszkańcy Gminy Podegrodzie oraz Gminy Chełmiec.
Rok 2015 to kontynuacja działalności lat poprzednich.
Cele statutowe Stowarzyszenie realizowało poprzez:
- prowadzeniu edukacji diabetologicznej poprzez organizację szkoleń z zakresu chorób oczu,
serca, cukrzycy
- organizacji spotkań integracyjnych
- organizacji wycieczek krajoznawczych
- 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.
Przez cały okres prowadzenia działalności Stowarzyszenie propaguje wiedzę na temat choroby
XXI wieku , którą niewątpliwie jest cukrzyca.
Wiedza o cukrzycy, jej skutkach i powikłaniach w roku 2015 przekazywana była za
pośrednictwem comiesięcznych spotkań , na których prowadzone były przez P. doktor Beatę
Stąporek wykłady diabetologiczne. Takich spotkań edukacyjnych w roku 2015 odbyło się
dwanaście.
Każde szkolenia diabetologiczne dla osób biorących w nim udział jest nieodpłatne.
Chętni biorący udział w spotkaniach to przede wszystkim mieszkańcy Gminy Podegrodzie oraz
jeden członek Stowarzyszenia pochodzący z Gminy Chełmiec..
Szkolenia finansowane są z dotacji otrzymanych od jednostek samorządu lokalnego na realizację
zadań związanych z ochroną zdrowia.
Oprócz comiesięcznych spotkań edukacyjnych odbyło się także spotkania integracyjne połączone
między innymi z obchodami Światowego Dnia Walki z Cukrzycą i Dnia Seniora , jak również
spotkanie opłatkowe członków Stowarzyszenia, osób zaproszonych, władz Gminy i sympatyków
Stowarzyszenia,
17.09.2015r zorganizowana została przez nas – przy współudziale środków Gminnej Komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych przy Gminie Podegrodzie – wycieczka do Powrożnika
i Muszyny połączona ze zwiedzaniem miasta i Parku tzw. Ogrodów Sensorycznych oraz
obiadem integracyjnym.
Udział w niej wzięło 52 osób – wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
Udział Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych przy Gminie Podegrodzie
Podegrodziu polegał na dofinansowaniu kosztów przejazdu w kwocie 600,00 .
Stanowiło to 45 % kosztów wycieczki.
Oprócz w/w zadań które zrealizowane zostały w ciągu 2015 roku Stowarzyszenie nasze
zorganizowało w I/2015 spotkanie opłatkowe dla członków Stowarzyszenia.

W X/2015 bardzo uroczyście obchodzony był przez nas Światowy Dzień Walki z cukrzycą
połączony z obchodami Dnia Seniora.
W spotkaniu udział wzięli wszyscy członkowie , przedstawiciele Władz Gminy, Powiatu,
miejscowi przedstawiciele Zakładów Pracy.
Spotkanie odbyło się 19.10.2015r w nowym budynku Biblioteki Publicznej w Podegrodziu.
W milej atmosferze członkowie stowarzyszenia i goście spędzili czas .
Udział kosztów Urzędu Gminy wynosił 1 000,00 co stanowi 83% kosztów spotkania .
Rok 2016 dla naszego Stowarzyszenia rysuje się bardzo optymistycznie. Stowarzyszenie
złożyło wnioski o dofinansowanie czterech zadań z zakresu pożytku publicznego do Urzędu
Gminy Podegrodzie, które to uzyskały pozytywną opinię komisji weryfikującej i zostały nam
przyznane środki na dalszą działalność Stowarzyszenia . Pozyskane we ramach realizacji zadań
środki finansowe z Urzędu Gminy Podegrodzie w kwocie 9 000,00 wraz z wypracowanym
zyskiem roku 2015 – w kwocie 8 081,43 oraz składkami członkowskimi pomogą nam
prowadzić działalność na bardzo przyzwoitym poziomie. W planach roku 2016 jest dokonanie
zmian w statucie Stowarzyszenia i poszerzenie naszej działalności o pracę na rzecz seniorów i
osób starszych. Podobnie również jak w latach poprzednich prowadzone będą szkolenia
edukacyjne , organizacja Dnia Walki z Cukrzycą i Dnia Seniora , , wspólne spotkania i
wymiana informacji o osiągnięciach medycyny jak również wspólne wyjazdy i wycieczki piesze
z kijkami.
Nasza działalność będzie cały czas kontynuowana w roku 2016
.
IV. Informacja o finansowaniu Stowarzyszenia
W 2015 roku Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków w Podegrodziu realizowało zadania
publiczne z zakresu ochrony zdrowia. Umowy podpisane i rozliczone w 2015 roku z których
finansowana była w dużej mierze działalność naszego Stowarzyszenia dotyczyły w
szczególności:
1/ zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu – Wycieczka do Powrożnika i Muszyny –
dofinansowanie z Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych przy Gminie
Podegrodzie w kwocie 600,00 – zrealizowanie i rozliczone w całości
2/ Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą wraz z Dniem Seniora – dofinansowanie Urząd
Gminy Podegrodzie w kwocie 1 000,00 – zrealizowane i rozliczone w całości

V.
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
Stowarzyszenie w okresie od I do XII /2015 nie prowadziło działalności gospodarczej.
VI – 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 części z dotacji.
Na dzień 31.12.2015 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 2015
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.
Sporządziła –księgowa Jadwiga Konstanty.

Maria Rostocka – Prezes
Andrzej Stachoń - Wiceprezes

