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Sprawozdanie merytoryczne
Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” za 2009 rok.
Na podstawie rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie
ramowego zakresu sprawozdania działalności fundacji ( Dz. U.. Nr50 poz.529).

I.
Pełna nazwa: Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
Adres: ul. Czarnowiejska 13/8, 31-126 Kraków, gmina Kraków, powiat Kraków,
woj. Małopolskie tel. 012-633-03-29
Nr w krajowym rejestrze sądowym :KRS 0000144766
Nr NIP: 676-22-23-730
Nr REGON: 35612152
Konto: Bank PEKAO SA nr 791240 1431 1111 0010 2901 4465
Zarząd Stowarzyszenia:
Przewodniczący: Marcin Szuba,
Wiceprzewodniczący: Anna Małgorzata Misiewicz,
Skarbnik: Andrzej Roman Bienias,
Sekretarz: Konrad Wroński,
Członek Zarządu: Jolanta Janik,

II.
Działalność Stowarzyszenia ma na celu:
1. Wzajemną samopomoc;
2. Działalność przeciw stygmatyzacji osób chorujących psychicznie;
3. Współpracę z różnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi ukierunkowaną na;
a. Tworzenie miejsc pracy chronionej
b. Pozyskiwanie mieszkań na mieszkania chronione;
c. Organizację różnych form wypoczynku dla osób chorujących psychicznie
4. Działalność edukacyjną w środowisku beneficjentów, ich rodzin i w społecznościach
lokalnych;
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5. Ochronę praw i godności osób cierpiących na schorzenia psychiczne

III.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Wspieranie bezpośrednich kontaktów, spotkań i innych wspólnych działań osób chorujących
psychicznie, ich rodzin i terapeutów;
2. Inicjowanie i udział w programach radiowych, telewizyjnych oraz w prasie, zmierzających do
podniesienia poziomu wiedzy i tematyki związanej z zaburzeniami psychicznymi;
3. Uczestnictwo i organizację konferencji krajowych i zagranicznych
4. Powoływanie w razie potrzeby innych organizacji dla realizacji

celów statutowych,

a także uczestniczenie w krajowych lub zagranicznych organizacjach o zbliżonych celach;
5. Gromadzenie środków pieniężnych na realizację swoich celów także poprzez działalność
gospodarczą.

IV.
Stowarzyszenie w Otwórzcie Drzwi” w roku 2009 realizowało cele statutowe
poprzez:
1.

Członkowie Stowarzyszenia: Anna i Jolanta w dniu 20.01.2009 brały udział w programie
radiowym na temat chorób psychicznych, zdrowienia z choroby psychicznej i roli
Stowarzyszenia. Program był realizowany w Radiu VOX –FM.

2. Stowarzyszenie brało udział jako goście i prelegenci w IV Forum Beneficjentów
i Rodzin pod hasłem „Praca i przedsiębiorczość społeczna w kontekście Narodowego
Programu Zdrowia Psychicznego”. Forum miało miejsce w Wadowicach w auli Klasztoru
Ojców Karmelitów Bosych w dniu 27.03.2009 r.
3

Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi” w terminie od 1 kwietnia do 30 listopada 2009 realizowało
projekt zatytułowany: „Opuścić przystań”. Projekt był odpowiedzią na konkurs Wojewody
Małopolskiego na pomoc społeczną w 2009 roku. W ramach grantu przeprowadzonych
zostało 6 spotkań edukacyjnych na terenie Województwa Małopolskiego w miejscowościach:
Olkusz, Myślenice, Gorlice, Niepołomice, Piwniczna,

Gdów. Na każdym spotkaniu

edukacyjnym członkowie Stowarzyszenia dzielili się swoim doświadczeniem zdrowienia,
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zwracając szczególną uwagę na społeczny kontekst zdrowienia i znaczenie współdziałania
lokalnej wspólnoty. Projekt był skierowany do osób po kryzysach psychicznych, ich rodzin,
terapeutów a także przedstawicieli lokalnej władzy, duchowieństwa i pracodawców. W sumie
we wszystkich spotkaniach edukacyjnych wzięło udział 121 osób. Wszystkie osoby zostały
poddane badaniu ewaluacyjnemu, którego wyniki zostały opracowane i opublikowane na
stronie

internetowej

Stowarzyszenia

www.otworzciedrzwi.org

Drugim

zadaniem

zrealizowanym w ramach projektu „Opuścić przystań” był wyjazd konferencyjno-rekreacyjny
członków Stowarzyszenia do Szczawnicy, który odbył się w dniach 8-10 października 2009
roku. Część konferencyjna wyjazdu obejmowała podsumowanie merytoryczne projektu :
„Opuścić przystań” i była podzielona na następujące bloki tematyczne: 1)Rola i znaczenie
rodziny w procesie wychodzenia z choroby psychicznej, 2) Wiara i opieka duchowa a choroba
psychiczna, 3) Jak efektywnie współpracować z terapeutą? 4) Jak radzić sobie z piętnem
społecznym? 5) Jak zwalczać piętno społeczne? 6) Autostygmatyzacja. Bazą dla wykładów i
dyskusji było doświadczenie zdobyte podczas przeprowadzonych wcześniej szkoleń oraz
informacje zwrotne zebrane od uczestników szkoleń zarówno w formie ustnej jak i
wynikające z ankiet ewaluacyjnych.
4.

Na zaproszenie krakowskiego MOPS członkowie Stowarzyszenia Anna i Marcin wzięli udział w
szkoleniu na temat roli rodziny w leczeniu chorób psychicznych 24.03.2009 w Prokocimiu
Starym w Pałacu Jerzmanowskich dla rodzin osób chorujących psychicznie.

5.

W dniu 07.04. 2009 zorganizowaliśmy uroczyste spotkanie z okazji nadchodzących Świąt
Wielkanocnych. Wzięli w nim udział: dr Andrzej Cechnicki i jako gość honorowy: Anna Dymna,
wybitna aktorka polska zaangażowana w pomoc osobom niepełnosprawnym.

6.

Stowarzyszenie wzięło udział w organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński „Festiwalu
Nauki”, który miał miejsce 12.05.2009r. Przygotowaliśmy stanowisko opowiadające o
specyfice choroby psychicznej i zdrowieniu z niej, pełniliśmy dyżury, odpowiadaliśmy na
pytania ludzi zainteresowanych, puszczaliśmy filmy edukacyjne.

7.

Wysłaliśmy list z prośbą do pracowników Urzędu Miasta o pomoc w utrzymaniu
psychiatrycznego ośrodka rehabilitacyjnego przy ul. Miodowej 9, a także petycję do Pana
Prezydenta Miasta Krakowa.
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Nawiązaliśmy współpracę z beneficjentami i profesjonalistami z Francji i gościliśmy ich w
dniach 8-13 czerwca 2009r.

9.

Braliśmy udział w Forum Beneficjentów w Rzeszowie w 26.06.2009. Nasi przedstawiciele
mówili czym jest ekonomia społeczna z punktu widzenia beneficjentów.

10. W okresie 1 lipca do 31 grudnia 2009 Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi” realizowało projekt
zatytułowany: „Jak uczyć Innych o nas?”. Projekt był finansowany z Gminy Miejskiej Kraków
ze środków PFRON. Celem projektu było podniesienie kompetencji edukacyjnych i
dydaktycznych grupy 13 osób po kryzysach psychicznych – członków Stowarzyszenia
„Otwórzcie Drzwi”, którzy w Stowarzyszeniu pełnią funkcję wykładowców społecznych oraz
podniesienie kompetencji społecznych tej samej grupy. W ramach projektu przeprowadzono
6 spotkań dyskusyjno-warsztatowych. Spotkania odbywały się w dniach: 7 lipca 2009, 8
września 2009, 22 września 2009, 27 października 2009, 27 listopada 2009, 8 grudnia 2009.
Tematami poszczególnych zajęć były kolejno: autoprezentacja, mowa niewerbalna, język w
edukacji, granice w edukacji, reakcja na pytania i wątpliwości oraz zainteresowanie słuchaczy.
W trakcie spotkań dyskusyjno- warsztatowych wykorzystano następujące metody pracy:
dyskusja moderowana, wykład aktywizujący, ćwiczenia warsztatowe, praca w grupach, praca
z kamerą oparta na elementach techniki Wideotreningu Komunikacji. Do każdego spotkania
prowadzący przygotowali konspekty, a następnie po spotkaniach sprawozdania z zajęć, które
po zakończeniu projektu zostały opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia.
11. Jak co roku Stowarzyszenie brało bardzo aktywny udział w dniu 20.09.2009. w Krakowie w
VIII Dniu Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie pod hasłem „Kościół jest z nami”.
Najpierw w Bazylice Mariackiej odprawiona została Msza św. w intencji osób chorujących
psychicznie, ich rodzin i wszystkich, którzy leczą i pomagają nam. Potem w Instytucie
Goethego ks. Jacek Prusak miał wykład na temat „Kościół jest z nami”, następnie zabrali głos
paneliści: moderatorami był prof. Bogdan de Barbaro wraz z dr Andrzejem Cechnickim, a
zaczynem dyskusji byli

paneliści: Maria Radwańska (Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie

Psychiczne” z Krakowa), doktor Ryszard Izdebski (Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży),
oczywiście ks. Jacek Prusak (SJ) oraz Jolanta (Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”), następnie
przybyli goście mogli obejrzeć filmy edukacyjne nakręcone przez TVP- Kraków.
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12. Dnia 23.10.2009 członek Stowarzyszenia Anna wystąpiła na konferencji w Collegium Novum:
„Świadomość niepełnosprawności – nowe wyzwania dla edukacji” zorganizowanej przez
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
13. Członkowie Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” uczestniczyli w XX Sympozjum PolskoNiemieckiego Towarzystwa Psychiatrycznego, które odbyło się w dniach 1-4 października
2009 roku w Lublinie. Sympozjum odbywało się pod hasłem: „Wśród swoich… Potrzeby
chorych psychicznie i odpowiedzialność lokalnej wspólnoty”. Członek Stowarzyszenia
„Otwórzcie Drzwi” Anna wystąpiła z referatem: „Potrzeby i oczekiwania z perspektywy
beneficjentów wobec psychiatrii i samorządów lokalnych”.
14. Istotnym osiągnięciem Stowarzyszenia było wydanie książki „Umacnianie i zdrowienie. Trzeba
dać świadectwo” wybór prac pod redakcją Andrzeja Cechnickiego, Anny Bielańskiej, Huberta
Kaszyńskiego i Anny Liberadzkiej. Książka głównie oparta jest na tekstach członków naszego
Stowarzyszenia, zachęcających do walki o własne zdrowie psychiczne i dających Czytelnikom
nadzieję na ich wyzdrowienie.
15. Nasi członkowie Stowarzyszenia: Jolanta i Konrad wzięli udział w programie telewizyjnym
Anny

Dymnej

„Spotkajmy

się”,

które

to

spotkania

emitowane

były

w TVP 2 w październiku 2009 roku.
16. W roku 2009 Stowarzyszenie otrzymało dotację ze środków PFRON będących
w dyspozycji Województwa Małopolskiego w ramach realizacji otwartego konkursu ofert na
realizację

zadań

publicznych

Województwa

z

zakresu

rehabilitacji

zawodowej

i społecznej osób niepełnosprawnych na zadanie „Czasopismo „Dla Nas” jako kompleksowa i
niekonwencjonalna metoda rehabilitacji społecznej i zawodowej osób chorujących
psychicznie”. Zadanie to polegało na wydaniu 3 numerów czasopisma nr 17 (październik
2009), 18 (listopad 2009) i 19 (grudzień 2009) i zostało w całości zrealizowane i rozliczone
przez Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”. Czasopisma te wydała nowa redakcja: redaktor
naczelna: członkowie Stowarzyszenia Jolanta, Katarzyna z-ca redaktor naczelnej, Dorota
(odpowiedzialna za dział poezji i grafiki), Bogusława – sekretarz redakcji, Marcin, Marek,
Jacek (DTP), Rafał, Joanna.
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Psychiatrii

Środowiskowej

CM UJ uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego
CM UJ przedstawiając- odwołując się do własnych doświadczeń- znaczenie rozwiązań z
zakresu psychiatrii środowiskowej dla procesu zdrowienia z choroby psychicznej.
18. Członkowie Stowarzyszenia współpracując z Zakładem Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej
IS UJ uczestniczyli w zajęciach dla studentów pracy socjalnej z Ohio State Univrsity
przedstawiając działalność własnej organizacji obywatelskiej, jak również specyfikę lokalnych
programów na rzecz zatrudniania osób chorującyh psychicznie.
19. 12 listopada 2009 roku członkowie Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” spotkali się
z Arnhild Lauveng. Spotkanie miało miejsce w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ulicy
Czarnowiejskiej. Arnhild Lauveng pochodzi z Norwegii, ukończyła psychologię na
Uniwersytecie w Oslo. Pracuje jako psycholog kliniczny, prowadzi też liczne wykłady. Ma za
sobą doświadczenie choroby psychicznej, przez dziesięć lat przebywała na oddziałach
psychiatrycznych z diagnozą schizofrenii. Jednak nie poddała się, podjęła pracę nad sobą,
skończyła studia. Wyzdrowiała. Obecnie na wykładach opowiada o własnym doświadczeniu
choroby. Napisała dwie książki: „Byłam po drugiej stronie lustra. Wygrana walka ze
schizofrenią”i „Niepotrzebna jak róża. O potrzebie normalności w chorobie psychicznej”. Obie
książki zostały przetłumaczone na język polski.
20. 13 i 14 listopada 2009 roku odbyła się VI Konferencja z cyklu „Schizofrenia – różne konteksty,
różne terapie”, organizowana przez Katedrę Psychiatrii Collegium Medicum UJ,
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej oraz Polskie
Towarzystwo Psychiatryczne. Konferencja miała miejsce w Centrum Kongresowo –
Dydaktycznym Collegium Medicum UJ, w Krakowie przy ulicy Łazarza 16. Członkowie
Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” wzięli czynny udział w tej Konferencji. Na wykładach było
osiemnastu członków Stowarzyszenia. Pierwsza część Konferencji była poświęcona
zdrowieniu. Na początku wspomniano różne formy terapii, jak terapia przez sztukę i
pokazano etiudę filmową Stanisława Markowskiego pt. „Wernisaż”, będącą poetycką
ilustracją otwarcia wystawy prac grupy plastycznej działającej przy Warsztatach Terapii
Zajęciowej na ulicy Miodowej 9. Druga etiuda Stanisława Markowskiego pt. „Premiera” była
migawkowym zapisem sztuki „Sen nocy letniej”, wystawianej przez „Teatr Psyche”. Wśród
członków Stowarzyszenia jest trzech aktorów „Teatru Psyche”. Świadczą o pozytywnych
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poświęcona

„kontekstowi

subiektywnemu”, czyli doświadczeniom ludzi, którzy zmagali się z chorobą psychiczną. Temat
brzmiał: „Jak pokonać chorobę i jej piętno”. Moderował doktor Andrzej Cechnicki. Arnhild
Lauveng podjęła temat „Moja psychoza i moje zdrowienie”. Przeczytała referat pt. „Powrót
do zdrowia i tożsamość”, w którym opisując własne przeżycia psychozy i powolnego etapu
zdrowienia podkreśliła wagę odpowiedniej, ludzkiej terapii, wsparcia dla osób chorujących,
nie wykluczając możliwości, że „nie wszyscy ludzie mogą w pełni wyzdrowieć”. Wskazała
potrzebę jak najlepszego leczenia, „aby pomóc ludziom wyzdrowieć na tyle, na ile mogą
wyzdrowieć”. Po jej wystąpieniu profesor Jacek Wciórka przedstawił „Perspektywę
„recovery” w terapii osób cierpiących na schizofrenię”. Następnie odbył się „panel
dyskusyjny” na temat „Zdrowienia i umacniania”, moderowany przez doktora Andrzeja
Cechnickiego, w którym wzięły udział trzy osoby ze Stowarzyszenia „Otwórzcie drzwi”,
członkowie Stowarzyszenia Anna, Marcin i Dorota . Przedstawiali swoje sposoby na
wychodzenie z choroby, kontynuując temat podjęty przez Arnhild Lauveng. Tego samego
dnia, 13 listopada 2009, członkowie Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”. prowadzili jeden z
popołudniowych warsztatów, podejmujący temat „Jak uczyć innych o nas? Szanse i
zagrożenia pracy edukacyjnej”. Moderatorem był dr Hubert Kaszyński. W warsztacie udział
wzięli m. in. Profesor Jacek Wciórka, Arnhild Lauveng oraz kilka terapeutek spoza Krakowa i
studentka psychologii. Mówiliśmy kolejno o celach i zasobach edukacji, korzyściach i efektach
oraz o ryzyku i barierach działalności edukacyjnej. Podczas Konferencji „ Schizofrenia - różne
kontaksty, różne terapie” członek Stowarzyszenia Konrad, sekretarz Stowarzyszenia, udzielił
wywiadu dla Telewizji Kraków, odpowiadając na pytania dotyczące choroby psychicznej.
21. Od 09.12- 13.12.2009 grupa członków Stowarzyszenia przebywała w Paryżu z rewizytą
studyjną.
22. Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi” otrzymało Wyróżnienie w Konkursie o Nagrodę Marszałka
Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli” dla najlepszych organizacji prowadzących
działalność pożytku publicznego w kategorii: Aktywizacja Gospodarcza i Obywatelska w roku
2009. W uzasadnieniu napisano, że nasze Stowarzyszenie otrzymało Wyróżnienie za
„nowatorskie próby rozwiązywania trudnych problemów dotyczących wykluczenia
społecznego osób chorych psychicznie w skali kraju; pomoc terapeutyczną, niezwykłą
umiejętność aktywizacji i stworzenia szansy pracy dla niepełnosprawnych oraz realizację
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unikatowych projektów lokalnych i międzynarodowych”: podpisał Marek Nawara Marszałek
Województwa

Małopolskiego,

dnia

8

grudnia

2009.

Kraków.

.

Satysfakcja z tego wyróżnienia jest tym większa, że oto jesteśmy w doborowym, prestiżowym
towarzystwie, wśród 18 organizacji, które doszły do półfinału z ponad 450, które wzięły udział
w Konkursie, co więcej: stworzono dla nas nową kategorię: Aktywizacja Gospodarcza i
Obywatelska. Początkowo bowiem nominowani byliśmy w kategorii: Polityka Społeczna.
Wyróżnienie ma charakter honorowy.
23. W dniu 22 grudnia 2009 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Osób
Chorujących Psychicznie „Otwórzcie Drzwi”. Było obecnych 14 osób z grona 22
stowarzyszonych. Podjęto następujące uchwały: o zatwierdzeniu Sprawozdania Finansowego
i Merytorycznego z działalności w 2008 roku. Udzielono absolutorium dotychczasowemu
Zarządowi

Stowarzyszenia.

W

wyniku

głosowania

niejawnego

wybrano

nowego

przewodniczącego Zarządu: Piotra Cebulę i wiceprzewodniczącego: Annę Liberadzką. Ustąpił
z funkcji: Marcin Szuba i Anna Małgorzata Misiewicz. Odwołano Komisję Rewizyjną w składzie
(członkowie Stowarzyszenia): Danuta, Arkadiusz, Piotr. W wyniku głosowania niejawnego
powołano nowy skład Komisji Rewizyjnej w składzie (członkowie Stowarzyszenia): Teresa,
Jacek, Marcin. Równocześnie Zgromadzenie zadecydowało o podjęciu kroków w celi
weryfikacji członków Stowarzyszenia. Zgromadzenie uchwaliło ustawę zezwalającą członkom
Zarządu i Stowarzyszenia na podejmowanie zatrudnienia w ramach projektów publicznych
realizowanych przez Stowarzyszenie.
24. Członkowie Stowarzyszenia wspierali chorujących kolegów i koleżanki przebywających w
szpitalach odwiedzając ich.

III.
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

IV.
Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia.
Uchwała nr 1
Zarządu Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” z dnia 31.03.2009.
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Na posiedzeniu dnia 31.03.2008 Zarząd Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”
podjął uchwałę następującej treści:
1/Zatwierdza się Sprawozdanie Finansowe za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008r.
2/ Zatwierdza się Bilans za 2008r.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Członkowie obecni na posiedzeniu:
1.Marcin Szuba
2. Andrzej Bienias
3. Konrad Wroński
4. Jolanta Janik
Uchwała nr 2
Zarządu Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” z dnia 23.06.2009.
Przyjmuje się Weronikę Banach na Członka Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”. Uchwałę przyjęto
jednogłośnie przez jawne głosowanie Zarządu.
Uchwała nr 3
Zarządu Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” z dnia 20.10.2009r
Przyjmuje się Katarzynę Leśniewską na Członka Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”. Uchwałę przyjęto
jednogłośnie przez jawne głosowanie Zarządu.
Uchwała nr 4
Zarządu Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” z dnia 24.11.2009r.
Przyjmuje się Panią Ewę Lechowicz na Członka Honorowego Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie przez jawne głosowanie Zarządu.
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Osób Chorujących Psychicznie
„Otwórzcie Drzwi” w dniu 22 grudnia 2009r.
W dniu 22 grudnia 2009 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Osób Chorujących
Psychicznie „Otwórzcie Drzwi”. Było obecnych14 osób z grona 22 stowarzyszonych. Podjęto
następujące

uchwały:

o

zatwierdzeniu

Sprawozdania

Finansowego

i

Merytorycznego

z działalności w 2008 roku. Udzielono absolutorium dotychczasowemu Zarządowi Stowarzyszenia .W
wyniku głosowania niejawnego wybrano nowego przewodniczącego Zarządu: Piotra Cebulę i
wiceprzewodniczącego :Annę Liberadzką. Ustąpił z funkcji: Marcin Szuba i Anna Małgorzata
Misiewicz. Odwołano Komisję Rewizyjną w składzie: Danuta Biernacka, Arkadiusz Wojton, Piotr
Walas. W wyniku głosowania nietajonego powołano nowy skład Komisji Rewizyjnej w składzie: Teresa
Frączek, Jacek Nowak, Marcin Szuba. Równocześnie Zgromadzenie zadecydowało o podjęciu kroków
w celi weryfikacji członków Stowarzyszenia. Zgromadzenie uchwaliło ustawę zezwalającą członkom
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Zarządu i Stowarzyszenia na podejmowanie zatrudnienia w ramach projektów publicznych
realizowanych przez Stowarzyszenie.

V.
Informacje o strukturze przychodów – źródła i wysokość.
- sporządzono i wykazano w sprawozdaniu finansowym.

VI.
Informacja o strukturze kosztów.
- sporządzona i wykazana w sprawozdaniu finansowym.

VII.
Dane dotyczące zatrudnienia w stowarzyszeniu:
a) Liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej – Stowarzyszenie nie
zatrudnia żadnych pracowników;
b) Łącznej kwoty wynagrodzeń wypłacanych przez fundację z podziałem na wynagrodzenia, nagrody,
premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych
wyłącznie w działalności gospodarczej-nie dotyczy, brak danych
c) Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie
członkom Zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością
gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia- nie dotyczy, brak
d) Wydatkach na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia- brak
e) Udzielonych przez Stowarzyszenie pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy
statutowej udzielania pożyczek –
f) Kwota środków ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
g) Wartość nabytych obligacji oraz objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego ze wskazaniem tych spółek- brak, nie nabywano żadnych akcji ani obligacji;
h) Nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to
nabycie – brak, Stowarzyszenie nie posiada żadnych nieruchomości
i) Nabytych pozostałych środkach trwałych- stowarzyszenie nie posiada żadnych środków trwałych
j) wartość aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych i sporządzonych dla celów statystycznych – nie dotyczy, brak
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VIII.
Dane o działalności zleconej stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i
samorządowe.
Stowarzyszenie nie prowadziło działalności zleconej.

IX.
Informacja o rozliczeniach stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych, także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Wszystkie należne zobowiązania podatkowe, a także odpowiednie deklaracje podatkowe zostały
wykonane w obowiązujących terminach.

X.
W minionym okresie sprawozdawczym w Stowarzyszeniu nie była
przeprowadzana żadna kontrola.
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