
STOWARZYSZTNIE
,,&łreł' zaGtłłmieeh*

przy 110 SzWzP sPZ'oZ w Elblągu
82-300 ELBLĄG' ul. Komeńskiego}5

@ o5s zsg 44 49
FTEGON 170943505 Ntp 578-27-84-112

Elbląg 10.o5.2o11r.

'a
i
It-\ I' .v f..

I ^,.
/'"1'1t 

u 
I 
t"G-

sPRAwozDAI{lE zAruĄDu
z &iałalności Stowarzyszenia ,rSerce za Uśmiech''

za zOtO rok.

_ merytoąvczrre:

Stowarzyszenie oSerce za UŚmiech" prowadziło w roku 2010 następujące działania
i inicjaĘwy:

1. Darowiznant Ll2o1o na rzeczRzecznika Praw Pacjenta _ przekazano kwotę

9oo'oo zł na zal<lp wyl{adziny podłogowej i żnJuzji do gabinetu.

2. Darowizna nt 2l2o1o na rzecz oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii _

przekazano kwotę 4 6()()'()() zł na wyposazenie dyżurki pielęgniarskiej.

3. Darowizna na rzecz lzby PrzyjęĆ _ przekazano kwotę 4oo'oo zł na zakup
zasłon oddzielających stanowiska pacj entów.

4. Darowizna nr 3I2o.... na rzecz oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej
przekazano kwotę 1 ooo'oo zł na zaknlp telewizora do oddziału.

5. opłata biura rachunkowego - L2ooroa zł
6. Kupno kart Świątecznyctl' i znaczków _ kwota: 15o,oo zł
7. Kontynuacja współpracy z Centrum Wolontariatu. Przyjęliśmy do ptacy z

pacjentem 5 wolontariuszy. Wykonywali oni wspólnie Z pacjentami i pod

kierunkiem terapeuty zajęciowego prace plasĘrczne, brali udział w grach
sportowych. Wolontariusze pracowali także przy ciężej chorych pacjentach,

czytali im prasę' ksią2ki, rozmawiali i wychodzili z nimi na spacery.

Przeprowadzali badania ankietowe doĘczące satysfakcji Pacjentów Z usług
Szpitala.

8. Współpraca z Centrum Pracy i Pomocy w Elblągu. opłata prac osób

skierowanych przez Centrum _ kwota: 1 Soor(X) zł
9. Przyjęto nowe członkinie: Jadwiga Jankowska, Lucyna Mozejko, Helena

Dziekanska.
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10. IJdziaŁ czŁonkini Stowarzyszenia ArletĘ Peplinskiej w wycieczce do

Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

11. lJdziaŁ w Konferencji ogólnopolskiej ,,KobieĘ dla Polski - Polska dla Kobiet" _

18- 19 czerwca 2OtO Warszawa - Arletta Peplinska, Ewa Boryszewska,

MaŁgorzata Adamowicz.

12. Współorganizacja Miejskiego FesĘnu pt. ,,Zobacz uŚmiech" w dn. 18.09.2010

r.

13. Podpisano deklarację partnerstwa w dniu 27.o9.2o10r. do projektu pt.

,,Program profilakĘki zdrowia kobiet w Elblągu otaz jego realizacja w latach

2oI I_2oI2" z Elbląskim Stowarzyszeniem,Arrrazortki" -

14. TJdziaJ członkin Stowarzyszenia w marszu Arnazonek _ płŹdziernik 2olor.
15. Zaprojektowano i zamówiono informator o Stowarzyszeniu _ koszt 35o'oo zł.
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13 546'35 zł,

- z przekazanycLl w ramach 17o darowizn od osób frzycznych i prawnych:

13 546,35 zŁ;

- finansowe:

Za 2O1O rok sPrawozda\nIczy

Szpitalu Wojskowyrn z Przychodnią

kwocie

w tym:

- odsetki bankowe:

Uzyskane przychody przezTvaczyŁo na

ogółem:

z tego na:.

- zuĘcie materiałów (biurowe' poczęstunek)

- usługi obce (biuro rachunkowe)

Jadwiga KROL JA,o5 n {}

ArlettaPEPLINSKA Ąo.of ' l,'c(l

Teresa PASZYLK /a. gi ł,0t4 u

Stowarzyszenie ,,Serce za UŚmiech'' przy 110

sPZoZ w Elblągu uzyskało łączny przychód w

o,2I zŁ

działalnoŚć statutową i utrąrmanie

13 312'88 zł,

610,00 zł

I2oa,oa zł

299,oa zł- opłaĘ inne

- na dztałalnoŚć statutową (pomoc dla osób ftzycznych i prawnych)

II 203,88 zŁ

Pozostałe środki w postaci wyniku dodatniego w kwocie 233,47 zł pozosta}y

do zagospodarowania na rok 2O11.

Zatząd' Stowarzyszerria ,rSerce za Uśmiecho

Małgorzata ADAM owlcz /iU ' 
O i ' ś'rs fu

*'PW.Ą,RZYszENlE
,,.M{ee aa (fti*ieck.,

3I'I^'J0-.S-"WzP SPZaZ * nibląguU2-300 E'|9rąc' ul. xcmeńskiegJ3i
tl EG.N''ę'?3jo3'n ;:ł.:r"'l. "

4)

,1,,,R


