
Sprawozdanie merytoryczne 

Stowarzyszenia "Szukam Drogi" w Chojnicach za rok 2011 
z uwzględnieniem wytycznych Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 23 marca 2011 r.

 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. tel./fax : (52)3976625; www.szukamdrogi.pl
4. Data wpisu w KRS:   20.04.2010 r.
5. Numer KRS: 0000354286
6. REGON:   221012650
7. Dane dotyczące członków Zarządu:
    Prezes - Anna Gmurowska
    Zastępca prezesa - Brygida Mechlin
    Skarbnik - Anna Werochowska
    Sekretarz - Katarzyna Lis 
    Członek - Janina Cherek
8. Dane dotyczące członków Komisji Rewizyjnej:
    Przewodnicząca – Maria Karnowska
    Członek -  Elżbieta Gierszewska
    Członek -  Elżbieta Gawron
    
9. 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

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 Zespołu Ośrodków Wsparcia.
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.
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.



III.Działalność  Stowarzyszenia  „Szukam  Drogi”  w  okresie  od  1.01.2011  r.  – 
31.12.2011r.

1. Zorganizowanie spotkania noworocznego z władzami miasta Chojnice.
2.Współorganizacja IV Balu Poselskiego, z którego dochód przeznaczono na realizację celów 
statutowych Stowarzyszenia.
3. Zorganizowanie spotkania z władzami samorządowymi w celu omówienia możliwości 
budowy nowego obiektu dla Domu Dziennego Pobytu.
4. Współorganizacja konferencji prasowej z udziałem Burmistrza Chojnic połączonej z 
prezentacją wstępnego projektu Domu Dziennego Pobytu.
5. Ufundowanie pucharu i krawatów, a także pokrycie kosztów transportu dla uczestników IV 
turnieju Piłkarskiego Środowiskowych Domów Samopomocy „Strzelam Gole” – Mistrzostwa 
Pomorza.
6. Zorganizowanie spotkania przy grillu na pożegnanie lata dla członków Stowarzyszenia 
„Szukam Drogi”.
7. Współorganizacja  IV Jesiennej Olimpiady Sportowej Środowiskowego Domu 
Samopomocy – ufundowanie pucharów i nagród.
8. Nawiązanie współpracy z Gimnazjum nr 1 w zakresie nieodpłatnego użyczenia sali 
gimnastycznej na treningi drużyny piłkarskiej. 
9. Utworzenie prowadzonej przez psychologa grupy wsparcia dla rodzin osób z chorobą 
Alzheimera i chorobami neurodegeneracyjnymi uczęszczających do Domu Dziennego Pobytu 
oraz dla rodzin uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.
10. Podpisanie porozumienia o współpracy na rok 2012 z Niepublicznym Zakładem Opieki 
Zdrowotnej „Gemini” reprezentowanym przez p. Katarzynę Karpus.
11. Podpisanie porozumienia o współpracy w ramach wolontariatu z p. Iwoną Jaskólską 
dotyczącej nieodpłatnego prowadzenia grupy wsparcia dla rodzin osób z chorobą Alzheimera 
uczęszczających do Domu Dziennego Pobytu oraz dla rodzin uczestników Środowiskowego 
Domu Samopomocy.
12. Przedłużenie porozumienia o współpracy w ramach wolontariatu  z p. Aleksandrem 
Knitterem, członkiem Stowarzyszenia, dotyczącej nieodpłatnego prowadzenia treningów z 
drużyną piłkarską ŚDS i pomocy w organizacji innych imprez sportowych.
13. Uaktualnienie zezwolenia wydawanego przez Urząd Miejski na prowadzenie zbiórek 
publicznych.
14. Prowadzenie kroniki Stowarzyszenia.
15. Przygotowanie projektu i wykonanie  baneru z logo i numerem KRS Stowarzyszenia 
zachęcającego do przekazania 1% odpisu podatkowego na rzecz Stowarzyszenia „Szukam 
Drogi”.
16. Uaktualnienie strony internetowej Stowarzyszenia.
17. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową.
18. Założenie lokaty oszczędnościowej w Banku Spółdzielczym w Chojnicach.
19. Przekazanie darowizny w formie 1 zestawu komputerowego i kuchenki gazowo-
elektrycznej dla Domu Dziennego Pobytu.

Działalność  Stowarzyszenia  w  okresie  sprawozdawczym  miała  charakter  nieodpłatny. 
Adresowana była  głównie  do  uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy i  Domu 
Dziennego Pobytu oraz ich rodzin, a także innych członków Stowarzyszenia. Miała zatem 
zasięg lokalny.



W minionym roku Stowarzyszenie „Szukam Drogi” nie  prowadziło odpłatnej  działalności 
statutowej, ani działalności gospodarczej.

IV. Informacja o pracy Zarządu w okresie sprawozdawczym.

W roku 2011 odbyło się 8 posiedzeń Zarządu: 21. lutego, 2. marca, 10. marca, 23. maja, 
12.sierpnia, 5. września, 23. listopada i 28. grudnia.

Zarząd  Stowarzyszenia  podjął  11  uchwał  –  6  z  nich  dotyczyło  spraw  członkowskich 
(przyjęcia w poczet członków lub skreślenia z ewidencji),  zaś 5 uchwał odnosiło się do spraw 
finansowych  –  określenia  wysokości  pogotowia  kasowego  (  2  uchwały),  wydatkowania 
środków na działalność statutową ( 2 uchwały) oraz założenia lokaty terminowej w banku
(1 uchwała).
Wszystkie uchwały znajdują się do wglądu w dokumentacji Stowarzyszenia.
Na mocy wymienionych wyżej uchwał w poczet członków Stowarzyszenia przyjęto 12 osób, 
zaś z ewidencji skreślono 2 osoby w tym jedną, p. Gerarda Kałduńskiego , z powodu śmierci.
Na koniec okresu sprawozdawczego Stowarzyszenie liczyło 63 członków, z których 1 osoba 
nie opłaciła składek członkowskich.

V. Przychody i koszty w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach Stowarzyszenia.
    Łączna kwota przychodów Stowarzyszenia ogółem  - 27.455,28 zł
    w tym:
   -  środki przeniesione z roku 2010  - 1.798,40
  -  składki członkowskie -  3.440
  -  darowizny  -  12.478,05
  -  przychody z 1% podatku  - 9.723,60
  -  przychody finansowe  -  15,23
                
 2. Informacja o poniesionych kosztach
     Koszty Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym ogółem  -  1.975, 34 zł
    w tym: 
    - koszty zakupu materiałów biurowych  -  387,14
    - koszty usług bankowych  -  159,45
    - koszty promocji i reklamy  -  480,64
    - koszty podróży służbowych  -  38,24
    - koszty realizacji zadań statutowych  -  909,87                     

3.Informacja o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych  - środki te nie zostały wydane, pozostawiono je na rachunku bankowym.

4. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2011 r.  -  25.479,94 zł
    w tym:
  -  w kasie (pogotowie kasowe)  -  161,03
  -  na rachunku bankowym  -  3.318,91
  -  na lokacie bankowej  -  22.000,00
  



VI. 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) Stowarzyszenie nie udzielało żadnych pożyczek pieniężnych
e) Stowarzyszenie nie nabywało obligacji i akcji w spółkach prawa handlowego
f) Stowarzyszenie nie nabywało nieruchomości.
g) Stowarzyszenie nie nabywało środków trwałych.

VII. 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.
W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie „Szukam Drogi” nie miało zobowiązań 
podatkowych, a wymagane deklaracje złożyło w terminie.

X. Informacja o przeprowadzonej kontroli i o jej wynikach.
Kontrolę działalności Stowarzyszenia za rok 2011 przeprowadziła Komisja Rewizyjna, która 
nie stwierdziła uchybień. Szczegółowa informacja o wynikach kontroli zawarta została w 
sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej.

   Osoba sporządzająca:                                            Zarząd Stowarzyszenia:

 

.


