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Sprawozdanie merytory czne z dział alnoś ci
Stowarry§zenia Tak dla Pomocy
za tok2014.
1.

Dane organizacjl

STOWARZYSZENI E ,,TAK dla POMOCY"
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2. Zasady, formy i zakres dział alnoś cistafutowej.

Misja Stowarryszenia.

STO\ ilARZYSZENI E ,,TAK dla POMOCY" został o powoł ane do
podej mow arńa dzińń nnieruaj ących do
- marginalizacji i eliminowania zjawisk wykluczenia społ ecmrcgo u dzieci,
:

mł odzieĘ i osób dorosĘch;

-

zmiany negatywnych postaw, uprzedzeń i stereoĘpów społ eczrych wobec
osób ubogich, chorych, niepeł nosprawnych, niezaradnych ż yciowo oiaz
popularyzowaniu wzorów godnego Ęcia osób
obszaru szeroko
pojmowanego wykluczenia społ eczrego;
- zapobieganie i mvalczańe patologii wyĘpujących w ś rodowiskach rodzin z
mał olefirimi dzieć mi, nieletnich, osób samotnych
starszych, takich jak:

-

z

i

niezaradnoś ć w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholiarr,
narkomania, przernoc, przestęp czoś ći inne.

Dla kogo jesteś my ?
Adresatem naszrych dzińń §ą wszyscy odbiorcy inicjatyw w zakresie
profilaktyki zagroż eń patologią społ eczną (dzieci, mł odzieĘ i ich rodzin,
osoby niepehrosprawre intelektualnie w kazdym wieku, ich rodziny i
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przelrazanie darowizny rzeczowej placówce

opielał ńczoWychowmł czej w Cheł mnie w postaci odzieĘ dziecięcej w iloś ci115

sztuk.

W

2014 roku wsparcie finansowe realizowanych celów Stowarzyszenia

przedstawiał o się w następujący sposób:

-Lutv 2014n§k Remont pokoi mieszkalnych dzieci z BiZ?OY,I przy ul. Stolarskiej
2- t.476ń zł .
ć b Organizacja

ferii zimowych dta dzieci z BZPOW prny

ul.

Stolarskiej 2 -7.0O0ń
-Marzec 2014& Zakupiono leki na potrzeby dzieci pray ul. Stolarskiej
t.843r40 zł
,ł l" Pozyskane darowŁny z 40O zl
-Kwi.ecień

2

na lrwotę

2014-

& zakupiono okulary

dla wycho} yanka BZPOW przy ul.§tolarskiej

2

-3fi)zł
* lr Zakupiono leki na potrzeby dzieci przy ul. Stolarskiej 2 na krivotę
-856ó0zl
& Opł ata zaięó z zakresu Ęnoterapii dla dzieci pray ul. Stolarskiej 2
-1.000zł

& Zakupiono lody dla dzieci na ,rFestyn Powitanie' wiosny-ll7 r92d
& Organizacja Festynu ,rPowitanie wiosnyon dla dzieci z BZ?OY,I l.777163zł
,ć ł r Zakupiono

&

meble dla wychowanków prTy

ul

Grunwaldzkiej

2.a08zł
Poryskane darowizny z3.238r2lzł .

-Mai 2014nŁ Wyjazd dzieci na Piknik do stadniny koni Kopytkowo -3.500zł
& Wyjazd dzieci do Dąbrowy Cheł mińsl< lej -2| 6zł
& Zakup wyposaż enia dla mieszkania usamodzielnienia pruy ul.Plac
Chelmiński -2.020,7 8zł
Ą Pozyskane darowizny:3.600 zł
-Cz,ewiec2014& Pozyskane darowŁny
-Liniec 2014-

: 7.003189

zl
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* L Optata za pobyt dzieci zBZPOW Stolarska 2 w Chł apowie -4.081zł
,t! Opł ata za pobyt dzieci zBZPOW Grunwaldzl< a w Chł apowie2.968zł
,* Zakup biletów N.f.ZK na potrzeby rvychowanków BZPOW przy ul._.
Stolarskiei2 -ż 25zl

"bPozyskane

darowizny : 9.400

ń

-§ierpień 2014-

* OrganŁacja wakacji letnich-

,rwakacje w mieś cie'odla
wychowanków BZPOW Stolarska 2-898zł
-* ' Zakup obrazu do stoł ówki pr"y ul. Stolarskiej 2 -139ń
* & opł ata atrakcji podczas pobytu dzieci zBzpoy,l Grunwaldzka w
Chlapowie -849,08
dl Opł ata atrakcji podczas pobytu dzieci z BZPOW Stotarska 2 w
Chlapowie-L.934r97zł
,* Zakup paliwa na przewózdzieci do Chł apowa - 1.050zł
nl" Poz.yskane darowizny zt.841:ń
-Wrzesień 2014_

nviąnnych z organizacją wakacji letnich
wychowanków mieszkania usamodzielnienia przy ul. Plac

dL Rozliczenie wydatków

6zl
x5 Pozyskane darowizny z 263zł
Ch eł m i ń s ki-l.49 5,7

-?aź dziernik2014-

*

rorrycie kosztów związanych z udział em wychowanka w konkursie

fotograficzno-literackim- 1 8zł
alr Poryskane darowizny : 100 zł
-Listopad 2014* h Zakup wyposaż enia meblowego dla mieszkania usamodzielnienia
pray ul. Plac Cheł miński 198zl
,ł | . Pozyskane darowizny : 4.076 ń

-Grudzień 2014'S Wyjś cie dzieci zBZPOY,I Stolarska 2 do kina Helios -52O16Ozł
* Zakup frytek na zorganizowanie wieczoru §ylwestrowego dla
dzieci zB7.POW §tolarska 2 -31,96zl
* Zakup prezentów Gwiazdkowych dla wychowanków BZPO\ ry
Mieszkanie Usamodzielnienia ul. Grunwaldzka -2.04l 168zł
xL Zakupiono leki dta dzieci zBZPOY,I Stolarska 2 -299,91zł
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& Zakup artykuł ów do zajęó ż ańetapii dla dzieci z BiZPOY,I
§tolarska 2 -299,90
& Zakup pralko- suszarki dla wychowanków BZPOW Mieszkanie
Usamodzielnienia ul.

&

Grunwaldzka-1569r99zł

ę=

rozyslrane darowizny z 23.163154 zł
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