
Sprawozdanie merytoryczne 

Stowarzyszenia "Szukam Drogi" w Chojnicach za rok 2010 

według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 50, poz.529).

 I. Dane dotyczące Stowarzyszenia  
1. Nazwa:    Stowarzyszenie "Szukam Drogi". Organizacja pożytku publicznego.
2. Siedziba i adres:   Środowiskowy Dom Samopomocy, 89-600 Chojnice, ul. Gdańska 18.
3. Data wpisu w KRS:   20.04.2010 r.
4. Numer KRS:   0000354286
5. REGON:   221012650
6. Dane dotyczące członków zarządu:
    Prezes - Anna Gmurowska, 89-620 Chojnice, ul. Grunowo 33
    Zastępca prezesa - Brygida Mechlin, 89-600 Chojnice, ul. Świętopełka 9/3
    Skarbnik - Anna Werochowska, 89-604 Chojnice, ul. Wicka Rogali 12
    Sekretarz - Katarzyna Lis, 89-604 Chojnice, ul. Młodzieżowa 7A /29
    Członek - Janina Cherek, 89-600 Chojnice, ul. Prochowa 61
7. Cele statutowe Stowarzyszenia:                                             
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności pożytku publicznego poprzez:
    - działanie na rzecz poprawy jakości życia publicznego w Polsce i poza obszarem RP
     -działanie na rzecz poprawy stanowionego prawa w Polsce i jakości jego stosowania
    - budowę społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza poprzez wspomaganie powstawania 
dobrowolnych zrzeszeń i promowania zasady pomocniczości
   - wspomaganie obywatelskiej kontroli nad władzami wszystkich szczebli
   - polepszenie kontroli obywatelskiej nad podmiotami wykonującymi funkcje publiczne i 
dysponującymi środkami publicznymi
   - upowszechnianie wychowania, edukacji i sportu, kultury, nauki oraz działalności 
charytatywne
   -integrowanie środowiska osób działających na rzecz dobra publicznego
   - ochronę praw człowieka
   - świadczenie pomocy społecznej
   -promocję i ochronę zdrowia
   - organizowanie i wspieranie wolontariatu
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II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 
statutowych.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem członków rodzin 
osób niepełnosprawnych, a także tych wszystkich, którym bliska jest idea pomocy drugiemu 
człowiekowi. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz osób starszych i 
bezdomnych:

a) Rehabilitację psychospołeczną osób z zaburzeniami psychicznymi i autyzmem, aby mogły 
znaleźć swoje miejsce w społeczeństwie.
b)  Aktywizację  sprawnych  seniorów poprzez  zachęcanie  ich  do  aktywnego  trybu  życia  i 
korzystania ze współczesnych zdobyczy techniki.  
c)Treningi  sprawności  umysłowej  i  fizycznej  dla  osób  starszych  i  z  chorobami 
neurodegeneracyjnymi,  aby jak  najdłużej  mogły  funkcjonować  w środowisku  rodzinnym. 
d)  Świadczenie  usług  opiekuńczych  oraz  pomoc  w  zakresie  prowadzenia  gospodarstwa 
domowego osobom starszym, niepełnosprawnym oraz ich rodzinom.

2. Zapobieganie izolacji społecznej osób z różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem 
ze zbiorowości lokalnej i rodziny poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych 
w celu tworzenia więzi społecznych.

3. Organizowanie prelekcji i pogadanek na temat zdrowia, szeroko pojętej kultury i 
tradycji, a tym samym kształtowanie właściwych relacji pomiędzy społecznością ludzi 
zdrowych, a osobami niepełnosprawnymi i starszymi.

4. Propagowanie pozytywnych wyników współpracy z osobami zagrożonymi 
wykluczeniem społecznym w lokalnych mediach.

5. Promowanie kultury fizycznej i sportu jako sposobu na zdrowie psychiczne i dobrą 
kondycję poprzez wspieranie organizacji imprez sportowych i artystycznych dla osób 
niepełnosprawnych.

6. Prowadzenie grup wsparcia oraz tworzenie warunków do terapii rodzin i osób.
7. Organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-terapeutycznych wsparcia 

dziennego dla osób niepełnosprawnych, starszych oraz zagrożonych wykluczeniem 
społecznym.

8. Inicjowanie działań  mających na celu pomoc rodzinom i osobom przezwyciężania 
trudnych sytuacji życiowych poprzez udzielanie wsparcia środowiskowego, 
psychologicznego, terapeutycznego i pomocy prawnej.

9. Wspieranie finansowe i rzeczowe Środowiskowego Domu Samopomocy i Domu 
Dziennego Pobytu w Chojnicach oraz innych ośrodków wsparcia z zakresu pomocy 
społecznej.

10. Popieranie utworzenia w Chojnicach Środowiskowego Centrum Pomocy.
11. Tworzenie tożsamości narodowej i regionalnej poprzez przybliżanie dóbr kultury i 

tradycji.
12. Pozyskiwanie funduszy na działalność pożytku publicznego poprzez:

a)  sprzedaż towarów wytworzonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności 
pożytku publicznego  
b) organizowanie aukcji, festynów, loterii i zbiórek publicznych  
c) sprzedaż przedmiotów i darowizn na ww. prowadzenie działalności pożytku publicznego.
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13. Składanie  ofert  i  udział  w  konkursach  ofert  na  realizację  działalności  pożytku 
publicznego.

14. Współpraca  z  samorządem  terytorialnym  w  zakresie  organizowania  pomocy 
społecznej oraz z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania.

 Stowarzyszenie "Szukam Drogi" działa od kwietnia 2010 roku i w tym czasie:

-  zakupiło pendrive do archiwizacji dokumentacji Stowarzyszenia  
-  pozyskało puchar dla drużyny, która pokonała najdłuższą drogę na III Turniej Piłkarski 
Środowiskowych Domów Samopomocy "Strzelam gole" Mistrzostwa Pomorza  
- ufundowało 2 puchary na III Olimpiadę Sportową Środowiskowego Domu Samopomocy     
- ufundowało upominek książkowy dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy  z 
okazji 6-lecia istnienia domu  
-  zakupiło napoje i suche produkty z przeznaczeniem na Spotkanie Noworoczne dla 
członków Stowarzyszenia z władzami samorządowymi  
- doposażyło kuchnię w Domu Dziennego Pobytu w artykuły gospodarstwa domowego   
- zorganizowało dla członków Stowarzyszenia grilla na pożegnanie lata     
- pozyskało podnośnik dla osób niepełnosprawnych i expres do kawy 
- wydało folder reklamujący Stowarzyszenie       
- pozyskało darowizny finansowe i rzeczowe  
- przedstawiciele Zarządu przeprowadzili rozmowę z władzami samorządowymi na temat 
utworzenia w Chojnicach Środowiskowego Centrum Pomocy.   
-  podpisano umowę o współpracy z p. Aleksandrem Knitterem, który – w ramach 
wolontariatu- zobowiązał się do prowadzenia drużyny piłkarskiej w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Chojnicach.

III. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 
przedsiębiorców w KRS.
W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej.

IV. Uchwały Stowarzyszenia.
W roku 2010 odbyło się 7 posiedzeń Zarządu: 28 kwietnia, 28 maja, 15 czerwca, 30 sierpnia, 
29 września, 26 listopada i 30 grudnia.  
Zarząd Stowarzyszenia podjął 10 uchwał: 6 w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia nowych 
członków, 1 o skreśleniu dwóch osób z listy członków, 2 uchwały dotyczące ufundowania 
pucharów dla uczestników zawodów sportowych oraz jedną uchwałę w sprawie imiennego 
wskazania osób upoważnionych do podpisywania dokumentów finansowych. ( Kserokopie 
uchwał w załączeniu).

V. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł oraz o 
odpłatnych świadczeniach realizowanych w ramach celów statutowych.

1. Przychody z działalności ogółem – 3.233,42 w tym:
 a) składki członkowskie – 1.745,00 
b) darowizny pieniężne – 1.487,71 
c) odsetki bankowe – 0,71                            

3



VI. Informacja o poniesionych kosztach -  
Koszty ogółem – 1.435,02 w tym poniesionych na:

a) realizację celów statutowych – 631,84
b) administrację – 109,24
c) pozostałe koszty finansowe :

- opłaty bankowe, prowizje  – 83,94
-  promocja, reklama – 610,00

VII. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
a) Stowarzyszenie nie zatrudniało osób na umowę o pracę i umowę zlecenie.
b) W związku z powyższym nie wypłacono żadnych wynagrodzeń.
c) Nie wypłacono wynagrodzeń, nagród, premii i innych świadczeń członkom zarządu 

lub innym osobom w Stowarzyszeniu.
d) Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – nie było
e) Stowarzyszenie nie udzielało żadnych pożyczek pieniężnych.
f) Informacja o kwocie na rachunku bankowym ze wskazaniem banku:

Na dzień 31.12.2010 r. zgromadzono środki w kwocie:
- 1.739,22  rachunek bankowy Stowarzyszenia  nr 45 8146 0003 0000 0568 2000 0010 
Bank Spółdzielczy w Chojnicach 89-600, ul. Kościuszki 23
- 59,18 pogotowie kasowe 

g) Stowarzyszenie nie nabywało obligacji i akcji w spółkach prawa handlowego
h) Stowarzyszenie nie nabywało nieruchomości.
i) Stowarzyszenie nie nabywało środków trwałych.
j) Wartość aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia wykazanych w sprawozdaniu dla 

GUS
Aktywa wykazane w sprawozdaniu dla GUS – 1.798,40, zobowiązań – nie ma.

VIII. Dane o działalności zleconej
         Stowarzyszenie nie prowadziło działalności zleconej przez podmioty państwowe i 
samorządowe.
IX. Informacja o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym nie składało deklaracji podatkowych.
X. Informacja o przeprowadzonej kontroli i o jej wynikach.

Dnia 01.03.2011 r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę całokształtu prac 
Zarządu Stowarzyszenia i oceniła działalność pozytywnie.
Sprawozdanie  merytoryczne  zostało  zatwierdzone  Uchwałą  Walnego  Zebrania  Członków 

Stowarzyszenia „Szukam Drogi” - nr 1 w dniu 10.03.2011 r.,

Osoba sporządzająca: Zarząd Stowarzyszenia:

4


