
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010. 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OSÓB Z CHOROBĄ PARKINSONA I 

ICH RODZIN SŁONIK ZA OKRES 1.01.2010 – 31.12.2010. 

I.Dane podstawowe 

Data wpisu do KRS: 31.01.2007r. 

Członkowie Zarządu: 

   Julian Tomalczyk   - prezes 

   Jolanta Tądel   - zastępca prezesa 

   Zofia Dalecka   - skarbnik 

   Krystyna Stasiak   - sekretarz 

 

II.Cele statutowe: 

1. Udzielanie różnorodnej pomocy i tworzenie warunków dla wydłużenia okresu 

aktywności zawodowej i społecznej członków stowarzyszenia i chorych cierpiących na 

chorobę Parkinsona. 

2. Działania na rzecz integracji osób cierpiących na chorobę Parkinsona. 

3. Organizowanie i prowadzenie edukacji w chorobie Parkinsona. 

4. Propagowanie profilaktyki zdrowotnej i uzależnień. 

5. Reprezentowanie interesów członków i chorych cierpiących na chorobę Parkinsona 

wobec władz państwowych i samorządowych. 

6. Działalność charytatywna na rzecz chorych cierpiących na chorobę Parkinsona. 

7. Prowadzenie gabinetu udzielającego porad członkom stowarzyszenia w zakresie 

neurologii, psychiatrii, logopedii, rehabilitacji. 

III.Opis działalności statutowej w roku 2010. 

1. Regularne rozprowadzanie materiałów odnośnie choroby i działań profilaktycznych 

podejmowanych w celu zmniejszenia uciążliwości choroby. 

2. Cotygodniowe spotkania w Domu Kultury Łódź-Górna, gdzie mieści się siedziba 

stowarzyszenia, mające na celu integrowanie środowiska osób z chorobą Parkinsona 

poprzez wymianę doświadczeń. 

3. Zorganizowanie okolicznościowych spotkań na Wielkanoc i Boże Narodzenie. 

4. Zorganizowanie obchodów z okazji Dnia Parkinsona 

5. Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego do Dźwirzyna dofinansowanego przez RCPS z 

funduszu PEFRON 

6. Prowadzenie działalności wydawniczej – wydanie biuletynu( w formie broszury) 

informującego o działalności Łódzkiego Stowarzyszenia 

7. Prowadzenie prac do powstania Łódzkiego kwartalnika przeznaczonego dla osób z 

chorobą Parkinsona 

8. Założenie strony internetowej 

9. Prowadzenie zajęć z logopedii 

10. Systematyczne prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w NZOZ Creator 



IV.Zdarzenia finansowe 

Umowa o dotację ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego 

V.Przychody 

Osiągnięte przychody to: 

 składki członkowskie  1907,-zł 

 przekazane na nasze konto 1%podatku  5093,-zł 

 dotacja z RCPS  16950,-zł 

VI.Koszty 

1.na realizację celów statutowych  19783,-zł 

2.administracyjne  3732,-zł 

3.umowy o dzieło  2105,-zł 

4.pozostałe 1097,-zł 

Za 2010r osiągnięto stratę w kwocie 2767,-zł, która zmniejsza kapitał podstawowy. 

VII.Zatrudnienie 

W 2010r Stowarzyszenie nie zatrudniało osób na etacie. 

Zatrudniono tylko na umowę o dzieło – informatyka do strony internetowej oraz 

koordynatora i księgową organizujących wyjazd do Dźwirzyna. 

 

Łódź, dn.15.04.2011r. 

                                                                                  

 

 


