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Elbląg 1o.o4.2o13r.

sPRAwozDANIE zARzĄDU
z działalności Stowarzyszenią ,rSerce za Uśmie ch, za 2oL2 rck.

- merytoryczne:
Stowarzyszenie,,Serce za UŚmiech'' prowadziło

inicjatywy:

1. Darowizna nr 1-t2o12 TIa tzecz oddziału

w roku 2oI2 następujące dziahania i

przekazano kwotę 25o,oo zł naumieszczenie
informacji o rozpoczęciu dnaha7ności oddziahu ̂

2' Darowizna nr 2|2oI2 n'arzecz sekretariatu Elbląskiego Szpitala Specjalisty cz,,ego
zPrzychodnią- przekazano kwotę 15o'oo ńnazakup żaluĄido gabinetu.

3' Darowizna nt 3!2oL2 na rzecz oddziału otolaryngologii i okulistyki Elbląskiego
Szpitala SpecjalisĘCmlego zPtzychodnią - ptzekazano kwotę 184,oo zł na zakup
termometru bezdotykowego.

4' Darowiznant 412oL2 rzeczoddziału otolaryngologii i okulistyki Elbląskiego
Szpitala Specjalistyczne1o z Ptzychodnią - przekazano kwotę 1 5oo,0o zł na
zakup żaluĄi okiennych do sal chorych.

5' Darowizna nr 5l2o''2 t1a rzecz Pana Artura Borowy - Darczyńca przekazaje kwotę
2oo, o0 zł na wsparcie zakupu wózkainwalidzkiego.

6' Darowizna nt 612012 oddziata Dziennego Psychiatry czneroi Poradnię I'eczenia
Nerwic _ Darczyńcaprzekazuje kwotę 1ooo,oo zł na zakupszafek kartoteczrrych na
dokumentację oraz krzeseł dla pacjentów.

7- KonĘnuacja współp.acy z Centrum Wolontariatu.
8' W dniu o1'o3'2o12 roku Stowarąyszenie podpisało Umowę z Miejskim oŚrodkiem

Pomocy Społeczrrej w Elblągu prĄęcias osób od o1.O3. 2a12do 3o. II.2aI2r. dopracy społecznie użrytecznej w charakt erze t obotnika gospodarczego.
9' Stowarzyszenie oSerce za UŚmiech" przy Elbląskim Szpitalu SpecjatisĘcztIsrm zPrzychodnią w dniu L7 października 2oL2 r. zorganizowato Konferencję pt.

"Chorzy psychiczrrie w społeczeństwie", która sfinansowana była w 9o%oze środkówSamorządu Wojewódźwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie Umowy
nr29 /2072 z dnia 23 kwietnia2o12 roku w kwocie 999.ao zł.

- finansowe:

Za2072 rok sprawozd'a'wczy Stowarzyszenie,Serce za Uśmiec h,, przy 11o Szpitalu

Dziennego Zaburzen Nerwicowych
wpisu w WiadomoŚciach Medycznych



Wojskow5rm z Przychodnią sPZaZ w Elblągu uz.5lskało łączny ptzychód, w kwocie

8 326,85 zł;
w t5rm:

' z ptzekazanych w ramach darowżn od osób ftzycznych i prawnych:

8 302'85 zł;
- odsetki bankowe: o,22 zł

Uzyskane przychody przeznaczyło na dzlalalnoŚć statutową i utrzymanie ogółem:

6 748,22 zł,
z tego na:.

- zuĘcie materiałów (biurowe, poczęstunek) oroo zł
- usługi obce (biuro rachunkowe) 133186 zł
- opłaty inne 249,oo zł
'na dnaŁaJność statutową (pomoc dla osÓb fizycznychi prawnych)

6 748,22 zł
Pozostałe środki w postaci wyniku dodatniego w kwocie 1 195199 zł pozostĄr do

zagospodarowania na rok 2OI3.

Zatząd, Stowarzyszenia ,rSerce za Uśmiech'':
4' 
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1. Prezes - Małgorzata ADAM owICZ (- i,s.-11.a ,LL,Łą,,ś.I),{j v,

2. Y-cePrezes - Jadwiga KRoL M łC. a cł, łnl 3 -t\
3. Sekretarz - Arletta PEPLIŃSKA 1t (fu'r(u Ą0 C(-1 s;ł45

,i ., a.,4. Skarbnik - Teresa PilłZYLK .' #.l*i'tLr- l';. *ą. ć'a't.u.
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