Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia Rehabilitacyjno – Kulturalnego „Słoneczny Promyk”
Kiszkowo za okres od 01.01.2019 – 31.12.2019 r.
Działalność statutowa Stowarzyszenia w szczególności nastawiona była na pomoc, rehabilitację i
ogólną poprawę życia osób niepełnosprawnych w naszej gminie. Cele statutowe Stowarzyszenia,
realizowane były wspólnie z władzami samorządowymi, instytucjami publicznymi i organizacjami
społecznymi. Działalność opierała się głównie na pracy społecznej członków, wolontariatu oraz
zatrudnieniu rehabilitantki i księgowej na okres sprawozdawczy.
I. Dane organizacji:
Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Kulturalne „Słoneczny Promyk” Kiszkowo
Adres:
ul. Polna 33, 62-280 Kiszkowo
Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 28.07.2011 r.
Data uzyskania statusu OPP: 19.09.2012 r.
Nr Krajowego Rejestru Sądowego: 0000392500
Nr Indentyfikacyjny REGON:
630462460
Nr Indentyfikacji Podatkowej :
784-248-49-99
Dane dotyczące członków Zarządu Stowarzyszenia:
Renata Domagalska
Anna Zeidler
Urszula Wolff
Teresa Maćków
Zdzisław Odwrot

- Prezes Zarządu
- Wiceprezes Zarządu
- Sekretarz Zarządu
- Skarbnik Zarządu
- Członek Zarządu

Dane dotyczące członków organu kontroli:
Izabela Kawecka
Lidia Kotlińska
Janina Roszak
II.

- Przewodnicząca
- Członek
- Członek

Cele statutowe Stowarzyszenia:
Cele powyższe Stowarzyszenie realizuje podejmując działania:
1. Na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych, a w szczególności:
1) inicjowanie różnorakich przedsięwzięć mających na celu wszechstronną pomoc osobom
niepełnosprawnym, otaczanie szczególną opieką dzieci kalekich i osób o nowopowstałym
inwalidztwie oraz ich rodzin,
2) aktywizowanie środowiska osób niepełnosprawnych i osób starszych do podejmowania
obowiązków społecznie użytecznych i zatrudniania,
3) pomoc materialną i prawną oraz wsparcie duchowe osobom niepełnosprawnym mające
na celu przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnieniu i
bezradności – szczególnie wśród osób najbardziej poszkodowanych,

4) podejmowanie działań na rzecz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych i starszych,
5) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
2.Działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania, a w szczególności:
1) prowadzenie działalności szkoleniowej, organizowanie i uczestniczenie w sympozjach,
zjazdach naukowych, seminariach i konferencjach, szkoleniach oraz innych form
służących kultywowaniu polskiej kultury, udział w audycjach radiowych i telewizyjnych.
Szkolenie organizatorów kultury fizycznej i sportu, rekreacji i turystyki,
2) propagowanie wiedzy z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych,
organizowanie odczytów i pokazów,
3)wydawanie własnego, specjalistycznego czasopisma i samodzielnych publikacji o tematyce
dotyczącej osób niepełnosprawnych,
4)opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących środowisk osób niepełnosprawnych
oraz uczestniczenie i inicjowanie prac badawczych i legislacyjnych dotyczących warunków
życia i specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych, takich jak: sposobów zaspakajania tych
potrzeb, ujawniania barier społecznych, technologicznych i innych ograniczających kontakt osób
niepełnosprawnych ze środowiskiem i utrudniających ich rehabilitację,
5)organizowanie festynów, plenerów, wystaw, warsztatów tematycznych, konkursów,
turniejów i przeglądów.
3. Działania dotyczące ochrony i promocji zdrowia, a w szczególności:
organizowanie imprez o charakterze wypoczynkowo – rekreacyjnym, turnusów rehabilitacyjnych,
obozów, półkolonii dla dzieci i młodzieży, rehabilitacji i rewalidacji dla osób będących pod
opieką Stowarzyszenia, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród członków oraz osób
starszych, dzieci i młodzieży, popularyzowanie turystyki, krajoznawstwa, organizowanie
rajdów, zlotów, olimpiad sportowych.
4.Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, gospodarczego

i kulturalnego wsi i miast Stowarzyszenia i organizacji współpracujących ze Stowarzyszeniem
„Słoneczny Promyk”.
Szerzenie oświaty, kultury i aktywizacja ludności wiejskiej i miejskiej.
5.Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między
społeczeństwami, a w szczególności:
1) inicjowanie współpracy z pokrewnymi stowarzyszeniami i organizacjami w Polsce i za granicą,
współpraca z administracją państwową i samorządową oraz organizacjami, stowarzyszeniami i
instytucjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia.
2) współpraca z administracją państwową i samorządową oraz organizacjami, stowarzyszeniami i
instytucjami zainteresowanymi działalnością stowarzyszenia
6. Prowadzenie działalności charytatywnej.
7.Działania upowszechniające kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji.
8.Działania promujące i organizujące wolontariat.
III. Stowarzyszenie działa na podstawie:
- Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393,
z późn. zmianami),
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2014., poz. 1118 z późn. zm.),
- Statutu Stowarzyszenia Rehabilitacyjno-Kulturalnego „Słoneczny Promyk” Kiszkowo
z dnia 20.05.2019 r.
IV. Stowarzyszenie posiada:
rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie Oddział Kiszkowo o nr
95 9065 0000 0050 0500 1863 0001
V. Formy i zakres działalności statutowej:
1. Realizacja celów statutowych prowadzona była poprzez działalność:
- w zakresie rehabilitacji i zdrowia
- w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji.
2. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego,
w ramach prowadzonej działalności cele statutowe na terenie gminy Kiszkowo realizowane były
wspólnie z władzami samorządowymi, instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi
oraz były zgodne z założeniami statutowymi, a jej zakres obejmował działalność odpłatną
i nieodpłatną.
Działalność opierała się głównie na pracy społecznej członków, wolontariatu oraz zatrudnieniu
rehabilitantki i księgowej na okres sprawozdawczy.
Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną w zakresie:
rehabilitacji osób niepełnosprawnych i organizacji imprez o charakterze wypoczynkowo -

rekreacyjnym oraz działalności kulturalno-oświatowej.

Środki finansowe pochodzące z odpłatnej działalności są dochodami własnymi, przeznaczonymi
na działalność statutową.
W okresie sprawozdawczym liczba członków Stowarzyszenia wynosiła 177 osób.
(stan na dzień 31.12.2019 r.).
Działalność odpłatna to w szczególności:
organizowanie imprez o charakterze wypoczynkowo-rekreacyjnym, rehabilitacyjnym, rehabilitacji i
rewalidacji dla osób będących pod opieką Stowarzyszenia oraz olimpiad sportowych.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa
o działalności gospodarczej, tylko w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
3. Realizacja celów w okresie od 1.01.2019 -31.12.2019 r. przedstawiała
się następująco:

- 5 marca 2019 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, po nim
zorganizowano spotkanie z okazji „Dnia Kobiet i Mężczyzn” z zabawą taneczną. Na
spotkaniu uczestniczyło 91 osób.
- 23 marca 2019 r. członkowie Stowarzyszenia brali udział w organizowanym przez Oddział
Środowiskowy PTTK Poznań-Nowe Miasto, rajdzie pieszo-autokarowym pt. „Witamy
Wiosnę na Szlaku Kościołów Drewnianych” z metą w Kiszkowie – uczestniczyło 17 osób.
-26 marca 2019 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków- uczestniczyły
32 osoby.
- 5 kwietnia 2019 r. odbył się „Marsz NordicWalking po zielonych terenach gminy
Kiszkowo” - uczestniczyło 9 osób.
- 6 kwietnia 2019 r. zorganizowano wyjazd dla 20 osób na spektakl "Klimakterium i już" do
miejscowości Skoki.
- 13 kwietnia 2019 r. zaproszono członków Stowarzyszenia na wspólne „Śniadanie
Wielkanocne” w Sali Stodoła w miejscowości Polska Wieś, w którym uczestniczyły 62
osoby.
- 10 maja 2019 r. odbył się wernisaż prac plastycznych członkiń "Słonecznego Promyka":
Elżbiety Herkowiak i Barbary Kabacińskiej.
- 22 maja 2019 roku zorganizowano wyjazd na XIII Festyn Sportowo-Rekreacyjny dla
Seniorów ph. „Sport Receptą na Zdrowie”, którego organizatorem było Stowarzyszenie
Młodych Wielkopolan w Gnieźnie – uczestniczyło 25 osób.
- 28 czerwca 2019 r. zorganizowano grupę uczestników Rajdu NordickWalking w ramach
pilotażowego programu o nazwie PAW dla Seniorów czyli Program Aktywności Rekreacyjnej na
Wsi - uczestniczyło 25 osób.
- 12 lipca 2019 r.wyjazd na zorganizowaną przez Stowarzyszenie Centrum R-K Promyk
Oddział w Trzemesznie Spartakiadę Sportowo-Integracyjną dla Osób Niepełnosprawnych w
Restauracji „Magnolia” - uczestniczyło 50 osób.

- 25 lipca 2019 r. zorganizowano wyjazd do Wrocławia, w programie zwiedzania m.in.
Panorama Racławicka, ZOO, Fontanna Multimedialna i Rynek we Wrocławiu – uczestniczyło
50 osób.
- od 30 sierpnia do 13 września 2019 roku zorganizowano wyjazd członków Słonecznego
Promyka na turnus rehabilitacyjny do Ośrodka Wypoczynkowego „Jagoda” w Sarbinowie
Morskim – uczestniczyły 32 osoby.
- 15 września 2019 roku członkowie „Słonecznego Promyka” brali udział w rodzinnym
pikniku rekreacyjnym SENIORADA ph. Aktywność łączy pokolenia! na boisku sportowym
„Wełnianka” w Kiszkowie.
- 25 września 2019 roku uczestniczono w Jubileuszu XX - lecia działalności Stowarzyszenia
Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnego "Promyk" Oddział w Witkowie- uczestniczyły- 2
osoby.
- 23 października 2019 r. odbyło się „Spotkanie integracyjne” w ramach realizowanego
projektu pn. "Kiszkowo razem aktywnie"zorganizowane przez Stowarzyszenie „Słoneczny
Promyk- uczestniczyło 65 osób.
- 7 listopada 2019 r. wykład zdietetykiemz zakresu zdrowego i prawidłowego stylu życia w
ramach realizowanego projektu „Kiszkowo razem aktywnie”.

- 14 listopada 2019 r. odbyło się podsumowanie XV lecia działalności Stowarzyszenia
Rehabilitacyjno-Kulturalnego "Słoneczny Promyk" Kiszkowo w „Gościńcu Winnica” w
Sławicy – uczestniczyło 121 osób.
- 21 listopada 2019 r. wykład z trenerem personalnym na temat roli siłowni plenerowej.
- 13 grudnia 2019r.organizacja „Spotkania Opłatkowego dla członków Stowarzyszenia w
Sali Stodoła w miejscowości Polska Wieś- uczestniczyło 65 osób.
Ponadto:
- prowadzone były 2 razy w tygodniu ćwiczenia ruchowe,
- wykonywano zabiegi fizjoterapeutyczne,
- wypożyczano sprzęt rehabilitacyjny tj. kule, chodziki, wózki inwalidzkie, rowery
trójkołowe.
- prowadzono 1 raz w tygodniu warsztaty artystyczne warsztaty z koncentracji i pamięci,
z obsługi i korzystania z komputera i Internetu oraz obsługi telefonii komórkowej,
- zorganizowano bezpłatny kurs komputerowy, skierowany do osób w wieku 65+
z terenu gminy Kiszkowo w ramach Projektu „Cyfrowa Wielkopolska” realizowanego
przez Fundację Partycypacji Społecznej wraz z Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową.

VI. W okresie sprawozdawczym dnia 5 marca 2019 r. odbyło się NadzwyczajneWalne
Zgromadzenie Członków i 26 marca 2019 r. Walne Zgromadzenie
Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Rehabilitacyjno – Kulturalnego „Słoneczny

Promyk” Kiszkowo oraz 5 posiedzeń Zarządu.
Posiedzenia przeprowadzone były według planu, a tematyka posiedzeń obejmowała
zagadnienia dotyczące bieżącej działalności statutowej Stowarzyszenia.
Na posiedzeniach Zarządu zaproszeni byli członkowie organu kontroli.
W 2019 roku podjętych zostało 11 uchwał:
Uchwała Nr 1 w sprawie zwołania NadzwyczajnegoWalnego Zgromadzenia Członków,
Uchwała Nr 2, 6, 8 w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia,
Uchwała Nr 3, 7, 9w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,
Uchwała Nr 4w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia,
Uchwała Nr 5 w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków,
Uchwała Nr 10w sprawie przeznaczenia środków finansowych z 1% podatku
dochodowego za 2018 r.
Uchwała Nr 11w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu do Szkoły Podstawowej

im. Wincentego Witosa w Łagiewnikach Kościelnych.

Podatnicy w ramach przekazanego 1% podatku dochodowego na Organizację Pożytku
Publicznego za rok 2018, na rzecz Stowarzyszenia Rehabilitacyjno –Kulturalnego
„Słoneczny Promyk” przekazali kwotę 15.678,10którą przeznaczono na zakup
sprzętu do gabinetu rehabilitacyjnego w Kiszkowie, doposażenie placówki oświatowej do
celów związanych z działalnością dydaktycznąw Łagiewnikach Kościelnych,
dofinansowanie uroczystości Jubileuszu XV-leciadziałalności Stowarzyszenia
oraz dofinansowanie spotkania opłatkowego dla członków.

VII. Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe:
Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Gnieźnie w kwocie: 3.300,00zł. zorganizowano obchody Jubileuszu XV-lecia
działalności Stowarzyszenia oraz zakupiono sprzęt rehabilitacyjny, natomiast dofinansowanie
pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości: 10.411,00 zł przeznaczono na realizację
operacjiprojektu pn. „Kiszkowo razem aktywnie”, którego celem był aktywny wypoczynek i
integracja lokalnej społeczności w gminie Kiszkowo.
VIII. Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Kulturalne „Słoneczny Promyk” Kiszkowo

współpracuje z administracją publiczną tj.:
Starostwem Powiatowym w Gnieźnie,
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie,
Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury,
Urzędem Gminy w Kiszkowie,
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kiszkowie.
IX. Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Kulturalne „Słoneczny Promyk” Kiszkowo
współpracuje również z organizacjami tj.:
Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan w Gnieźnie,
Stowarzyszeniem „Dolina Wełny” w Mieścisku,
Stowarzyszeniem Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnym „Promyk” Gniezno,
Stowarzyszeniem Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnym Gniezno „Promyk”
Oddział Trzemeszno,
Stowarzyszeniem Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnym Gniezno „Promyk”
Oddział Witkowo,
Stowarzyszeniem Artystyczno- Rehabilitacyjno - Terapeutycznym
„Promyk” Dębnica.

Podpisy członków Zarządu:
Renata Domagalska

…………………………………………………………………

Anna Zeidler

…………………………………………………………………

Teresa Maćków

…………………………………………………………………

Urszula Wolff

…………………………………………………………………

Zdzisław Odwrot

…………………………………………………………………

Kiszkowo, 31.12.2019 r.

