Sprawozdanie Zarządu z działalności
Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Głogowie za 2009 r.

Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Głogowie z siedzibą przy ulicy
Kościuszki 15A/213 zostało zarejestrowane w dniu 20.10.2005 r. przez Sąd Rejonowy (IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) we Wrocławiu przy ulicy Fabrycznej i nosi numer
pozycji rejestru KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) 0000243712, NIP Stowarzyszenia6932067193, REGON-020162520.
Zarząd Stowarzyszenia:
- Prezes Zarządu: Elżbieta Ławniczak,
- Wiceprezes Zarządu: Mieczysław Zajączkowski,
- Sekretarz Zarządu: Renata Urbańska,
- Członek Zarządu: Agnieszka Kujawa-Kocór,
- Członek Zarządu: Agnieszka Mika,
- Członek Zarządu: Tadeusz Peszko
Komisja Rewizyjna:
- Banasiewicz Kazimierz - Przewodniczący,
- Orman Maria - Zastępca przewodniczącego,
- Dziarmaga Maria - Członek Komisji,
Zarząd realizując cele statutowe Stowarzyszenia odbył w 2009 roku 10 spotkań na których
podjęto 9 uchwał dotyczących spraw organizacyjnych, logistycznych i finansowych.
Praca Zarządu skupiała się na :
1. Pobudzeniu aktywności członków w zaangażowaniu się i dotarciu do jak największej ilości
podatników w celu zachęcenia ich do przekazania 1% swojego podatku naszej Organizacji.
• W tym celu opracowano i wydrukowano cztery rodzaje ulotek promujących nasze
Stowarzyszenie (około 1000 sztuk) i rozdano je członkom do rozkolportowania ich wśród
swoich krewnych, bliskich i znajomych.
• Zamieszczono informację o Stowarzyszeniu w lokalnej prasie (Tygodnik Głogowski, Gazeta
Lubuska) oraz nagrano audycję radiową.
• Opracowano autoprezentację Stowarzyszenia na płycie DVD.
• Rozesłano podziękowania darczyńcom, którzy przekazując nam 1% podali swoje dane.
2. Pozyskaniu dotacji na realizację zadań w ogłaszanych przez Instytucje konkursach. Zarząd
przygotował wnioski i złożył oferty na wykonanie zadań publicznych do:
• Gminy Miejskiej Głogów (przyznano na rehabilitację i integrację 15 600zł)

• PCPR-ów Głogów i Polkowice (przyznano 2220zł na sport, turystykę, rekreację i kulturę)
• Zarządu Województwa Dolnośląskiego (dotacji na kurs komputerowy w ramach zadania
aktywizacji zawodowej nie otrzymano)
3. Organizowaniu dodatkowej rehabilitacji. W tej dziedzinie zorganizowano:
• Wiosenny wyjazdowy dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny do Ośrodka Krioterapii w
Radzyniu. Z krioterapii i zabiegów towarzyszących skorzystało 18 osób.
• Zabiegi w miesiącach maj, czerwiec w kriokapsule w Ośrodku Odnowy Biologicznej na
Pływalni Chrobry w Głogowie – skorzystało 55 osób.
• Gimnastykę rehabilitacyjną w basenie SP nr 10 w Głogowie – skorzystało 20 osób.
• Jesienny dwutygodniowy stacjonarny turnus rehabilitacyjny w Radzyniu dla 25 osób.
4. Zapobieganiu izolacji społecznej, likwidowaniu stanów depresyjnych i integrowaniu się
naszych chorych wzajemnie, rodzinnie i społecznie:
• Zorganizowano 10 zebrań naszych członków w siedzibie Stowarzyszenia na których
omawiano wiele spraw nurtujących naszą społeczność, dzielono się doświadczeniami,
planowano przyszłość.
• Zorganizowano 3 spotkania integracyjne:
 Opłatek w Domu Uzdrowienia Chorych w Głogowie,
 Biesiadę z okazji obchodzonego po raz pierwszy na świecie Dnia Chorego na SM oraz
4-ej rocznicy powstania naszego Stowarzyszenia. Odbyła się ona w miejscowości
Kaczyce w ośrodku firmy cateringowej ALBOR,
 Ognisko połączone z pieczeniem prosiaka w Ostoi Koła Łowieckiego „Kszyk” w lasach
koło miejscowości Kulów.
5. Dostarczaniu wiedzy z zakresu podstawowej edukacji medycznej:
• Odbyto 3-y spotkania ze specjalistami z zakresu neurologii, psychologii i rehabilitacji,
• Zapoznano członków z najnowszą metodą leczenia SM propagowaną przez profesora
Zamboniego z Florencji.
6. Promocji naszego Stowarzyszenia . W roku 2009 przybyło nam 10-u członków i na koniec roku
było ich 85.
Na zaproszenia Zarządu na naszych zebraniach i spotkaniach gościli także przedstawiciele
władz samorządowych, placówek służby zdrowia, organizacji pomocowych i administracji
publicznej dostarczając nam informacji i wiedzy z różnych dziedzin, często podbudowując
nadwątloną psychikę naszych członków.
Wszystkie te działania Zarząd wykonał nieodpłatnie i nie zatrudniał w 2009 roku żadnych
pracowników.

Zarząd Stowarzyszenia.

