Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Stowarzyszenia
za okres 01.01 - 31.12.2017
Zarząd:
Joanna Kołakowska - Prezes
Małgorzata Kalista Kinda - Wiceprezes
Adriana Bartuś - Sekretarz
Elżbieta Zielińska Mikołajczyk - Skarbnik
Ewa Ignalewska – Członek
Komisja Rewizyjna:
Irina Butowska- Przewodnicząca
Agnieszka Wiśniewska - Członek
Beta Roda-Mielczarek – Członek

Realizacja celów Stowarzyszenia następowała poprzez:
 realizację zadania publicznego „Z kulturą za pan brat”
współfinansowanego przez Gminę Miasta Gdańsk. Odbyło się 5 wyjść
kulturalnych:
1. Opera Bałtycka: Balet „Pinokio”.
2. Filharmonia Bałtycka- Koncert symfoniczny K. Szymanowskiego.
3. Muzeum Narodowe w Oliwie- Wystawa Malarstwa Nowoczesnego.
4. Oliwski Ratusz Kultury- Koncert „Przyjaciele ze Lwowa”.
5. Teatr Szekspirowski- koncert Fisz Emade.
 promowanie aktywności fizycznej wśród członków stowarzyszenia
poprzez akcję „Promowanie przez bieganie” aktywne włączanie się w
biegi miejskie ( 55 Bieg Westerplatte, Gdańsk Biega);


tworzenie grupy wsparcia wśród członków Stowarzyszenia:
a) organizowanie i prowadzenie comiesięcznych spotkań dla Członków;
b) wspólne imprezy towarzyskie, rekreacyjne („Ognisko integracyjne”
30.09.2017; „ Spotkanie opłatkowe”);

 działania na rzecz promocji Stowarzyszenia oraz problemów i potrzeb
osób z niepełnosprawnością intelektualną:
a) zwracanie się do firm, urzędów z prośbą o wsparcie,

b) prowadzenie strony internetowej oraz założenie konta Stowarzyszenia
na portalu społecznościowym;
c) zakupiono 10 koszulek biegacza z logo Stowarzyszenia
d) zaprojektowano i stworzono przedmioty promujące Stowarzyszenie:
transparent, obraz, statuetkę;
e) prowadzenie gazetki ściennej z aktualnymi wydarzeniami,
informacjami;
 współpraca z osobami i instytucjami w zakresie realizacji projektu
finansowanego przez Gminę Miasta Gdańsk;
 współpraca z osobami i instytucjami w zakresie niesienia pomocy
dotkniętym niepełnosprawnością;
 współpraca z bankiem, księgową, Głównym Urzędem Statystycznym,
Urzędem Skarbowym, Ministerstwem Rodziny, Pracy i polityki
Społecznej w zakresie funkcjonowania Stowarzyszenia
(przygotowywanie dokumentów)
Sprawy członkowskie:
Stan członków na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniósł 40 osób. Przyjęto 3 nowych
członków.
Zebrania:
W trakcie 12 miesięcy odbyły się Zebrania Zarządu oraz zebrania Członków
Stowarzyszenia.

Podsumowanie:
W 2017 roku, Zarząd Stowarzyszenia pracował nad realizacją podjętego
harmonogramu spotkań, promowaniem działalności Stowarzyszenia, poszerzeniem
wachlarza
możliwości
spędzania
czasu
wolnego,
rozwoju
młodzieży
Stowarzyszeniowej oraz pozyskaniem środków finansowych na realizację
zaplanowanych zadań.

Prezes Stowarzyszenia
Joanna Kołakowska

