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Stowarry§zenia Tak dla Pomocy
za rokzaffi.

1. Dane otganizacji.

STOWARZYSZENIE,TAK dta POMOCY'
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2. Zasady, formy i zakres dzińalnoś ci statutowej.

Misja §towarryszenia.
sTowARZYszEME ,,TAK dla PoMocY" został o
podejmowan ia dział ań nrtierzających do :

{

powoł ane do

- marginalizacji i etiminowania zjawisk wykluczenia społ ecznegg u dzieci,
rńodzieĘ i osób dorosł ych;
, zmiany negatywnych postaw, uptzedzeń i stereotypów społ e cnrycb wobec
osób ubogich, chorych, niepehrosprawnych, niezaradnych zyciowo oraz- popularyzowaniu wzorów godnego zycia osób z abszaru szeroko
poj mowane go wykl uc zenia społ ecznego ;
- zaPobieganie i zlł ,lńczanie patologii występujących w ś rodowiskach rodzinz
mał oletnimi dzieĆml nieletnich, osób samótlrych i starszych, takich jak:
niezaradnoś ć w sprawach opielcuńc"o-* Yóho* u* "ry.ir, alkoh oll* .,
narkomani a, przemoc, przestęp czoś ć i inne.
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Dla kogo jesteś my ?
Adresatem naszych dzińń są wszyscy odbiorcy inicjatyw w zalrresie
profilaktyki zagroż eń patologią społ ecną (dzieci, mł odzieĘ i ich rodzin,
osoby niepehrosprawre intelektualnie w każ dym wieku, ich rodziny 

=  i
opiekunowie) oraz osoby, które udzielają im wsparcia w pł aszczyntach
niematerialnych i materialnych.

Cel nadrzędny.
Naszym celem nadrzędnym jest prowadzenie dział alnoś ci zapobiegającej

marginalizacji i wykluczeniu społ ecznemu w przestrzeni zyciowej
umozliwiającej godne Ęcie dzieciomo mł odziezy i osobom dorosĘm.

Zgodńe zę stafutem Stowarzyszenie dzińa gł ównie w obszarach

ochrony zdrowia i pomocy społ eczrej, resocjalizacji terapii i rehabilitacji
zawodowej i społ ecznej oraz beryieczeństwa, edukacji, zapobiegania
patologiom społ ecmlym, kultury i rozywki, a ponadto sportu i ekologii;
ksź ał towanie wł aś ciwych postaw społ ecznych poplzez m.in. informowanie
społ eczeństwa o charakterze ww. zjawisk i moż liwoś ci zapobiegania im;

rozrvijanie wspoł pracy z vńadzami i organami administracji rządowej i
samorządowej oraz innymi stowarzyszeniami i fundacjami i inicjatywami
społ ecznymi w zaŁ,sesie zapobiegania patologiom społ ec mym; odejmowanie
przedsięwzięó mających na celu kształ towanie odpowiednich zachowań

wś ród dńeci, rŃodzieĘ i dorosĘch, aby niestĄ się ofiarą przestępstwa;

udzielanie pomocy i wsparcia osobom w rodzinie, których występują

zjawiska patologiczre i bieda; upowszechnianie i ochrona praw dziecka
szczególńe | < rzyw dzonego ;  wspóĘraca z insĘrtucj ami odpowiedzialnymi za
bezpieczństwo i wychowanie dzieci i rńodzieĘ (sądy, policja, pomoc

społ eczna, sł uż ba zdrowa i inne);  inspirowanie i wspieranie placówek i tych
form dział alnoś ci, które tozsame są z celami.

Dział alnoś ć społ eczna { arowwny atrzyman€ w 2015r.:
/  ZSO NR 5 klasa I I  A ,wychowawca M.CH.Ruszczewska -270 ń
{  Mńgorzata Matysiak -5aań
r' Miejskie Wodociągi i Kanalizaqa -1000zł
/  Darowima Kancelaria Doradztwa Podatkowego PROFIT -57 ń
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{  Darowinta nacele statutowe Stowarzyszenia -3000zł
/  Pomoc dla dzieci od lwonki i Adama -sa\ń
{  WpŁata anonimowa -300ń
{  Darowi;nra Kancelaria Doradztwa Podatkowego PROFIT -59zł
{  Wł ata anonimowa -3aOń
/  Dobrowolna wpł ata -574ń
/  Uś miech dla Hostelu -ZaOń
{  DarowimaKancelaria Doradź wa Podatkowego PROFIT -65zł
/  DarowinnKancelartaDoradztwa Podatkowego PROFIT -46 ń
{  DlaHostelu -IaOń
{  Darowizna Kancelaria Doradztwa Podatkowego PROFIT -68ń
/  Darowinn - 1000ż
/  Wielki Bydgoski Mecz CharytaĘwny saań
/  Darowlma -IaOOń
/  'Wsparcie 

finansowe -500ź
{  Maraton Zumby -loteria -500zł
{  Darowima -3500ń
{  Wpł ata Pani Mał  gorrata Krzemkowska - 1 000zł
/  Darowiana Kancelaria Doradź wa Podatkowego PROF| T -46 ń
/  Darowimn dlaHostelu -AaOń
/  Darowizrra Kancelaria Doradź wa Podatkowego PROFIT -67 ń
/  Darowima dlapodopiec nrychBZPOW - 1 000zł
/  Darowizrn dlawychowanków MU przy ul.Grunwaldzkiej -250ń
{  Darowinn dlapodopiec zrrych BZPOW -7 00zł
/  Darowimta óla wychowanków MU przy ul. Grunwaldzkiej - 1 00zł
{  Dar ow trfia na cele statutowe Stowarzy szenia -5 000ż
/  Darowimana cele stafutowe Stowarzyszenia -500ń
/  Darowizra Kancelaria Doradź wa Podatkowego PROFIT -55ń
/  DarowiznaKalcelaria Doradztwa Podalkowego PROFIT -41'ń
/  DarowimnKancelaria Doradztwa Podatkowego PROFIT -50 ń
/  Darowima Kanc elartaDoradztwa Podaftowego PROFIT -63zł
r' Darowi zrta Kance| anaDoradztwa Podatkowego PROFIT -60zł
{  DarcwiznaKancelaria Doradź wa Podatkowego PROFIT -7Iń
/  BBF Kujawy Sp.Z O. O. -4aaań
/  Darow ima Mńgoruata Krzemkowska o,Gwi azdka 20 1 5' -5 00ź
/  P.P.H.U. REM MARCO- 1000zł
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Kreacja Studio Elż bietaZukowska -50 ń
ł  Związek Zawodowy Pracowników Dozoru -2000ń
r' P.H.U. EL-WTA sP. Z o.o _300ż
/  Rodzina Pństwa Ctracjasz -5ań
{  DarawiznaKancelaria Doradztwa Podatkowego PROFIT-63 ń/  Darowi mta P an Radosł aw Gąsiorow sh.t -7 68,4azł
/  Darowizra Pani Krystyna Rogowska -100ń
{  Darawizrta Pani Krystyna Rogowska -Laazł
/  Darowim'a P ań Krystyna Rogowsk a -10ań
/  Darowizra Pani Krystyna Rogowska -t} Ozlł
{  Darawima -4ahzł
{  Darawizr'a P antKrystyna Rogowsk a -I00ń
ł  Darowima Artln Michalski -504,12ń
y' DarowimlaPani Krystyna Rogowska -l00ń
/  Darowizra Maraton ZUMBY -278ań
r' Darowizra Pan Leszek Roztocki- IaOń
{  Darowizna Pani Krystyna Rogowska -I00ń
{  Darowizna Pani KrysĘna Rogowska -100zł
/  Darowizna Mali Bud -300zł
{  Darowizna Lodziarnia,,Przystań na lody'' -ł aazł
{  Darowizna Szkoł a Podstawowa nr 20 kl. lV B-320zł
/  Darowizna Szkoł a Podstawowa nr 20 kl. lY D-232 zł
ł  Darowizna Mali Bud-300zł
/  Darowizna Pani KrysĘna Rogowska -100zł
/  Darowizna Pani Krystyna Rogowska -1,00zł
y' DarowiznalSŁ nr 24 -150zł
y' Darowizna Pani Krystyna Rogowska -100zł
{  Darowizna Pani Krystyna Rogowska -100zł
/  DarowiznaZSZ nr ż 4 -300zt

W 2015 roku otrrymane darowimry i wsparcie finansowe pozwolił o na
rcalizację celów Stowarąlszenia w następujących formach :

ąE rzpoW ul. Stolarska 2
§ Prace remontowe - t2,30ń
§ Zakup ortaczków dla dzieci na wyjazd do Zakopanego-26,2.5ń
§ V/spół organizacja ferii zimo} vych Zakopane20l5r. - 7.273,88ń
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Zal< llp 2 pralko-s.rsra,
4.a42,89ń

!sp9| org arł izacja kolonii w Chł apowie - 6.53 6,53 ń
§poł orsanizacjawypoczynkuwChomiązySziacheckiej-7.578,36ń
Usł uga przewozl1- 7a0,00ń -J '-- ' -'ęv' -:

Zakup tuszy do drukarek-585,48ń
Zalł lp ozdób ś wiątecznych *  2l0,87zł
Wspoł orgańzacja festynu - 341.45ń
zakw nagrody do loterii organizowanej podczas charytatywnego
maratonu - saa,Oań

1* "p basenu ogrodowego dla maluszków - 24,99ń
Zakup arlykuł ów papiemicry ch-60,02ń

. 
ł L Zespół  Mieszkań Usamodzielnienia BZPOW

? 1* up szafy na potrzeby MU ul. Plac Cheł mińs kJ 7 / 9 -1.274,4ań
|  } Vspoł org anizacjafestynu - 34t,45ń
I  Zakup artykuł ów na festyn - 230,Iań
§ ?Mp wyposaż enia dia Placówki MU ut. Grunwaldzka 4gl2-

1.2a0,0ań
§ wspoł org anlzacja wypoczynku dla wychowanków Mu ul.

Grunwaldzka 4912 - 6.100,00zł
§ ZakuP biletów do kina w} chowanków MU ul. plac Cheł mińs vJ 7 / g _

99,49ń
Zakup lodów dla wychowanków MU ul .Plac Cheł miński -51,0ań
Wyjś cie do Mc Donalda wychowanków MU ul. Plac cheł miński 7lg -
l25,62ń
Wyposazenie mieszkania ul Grunwal dzka 4gl2 -8.1at,68ń
Zakup biletów dla wychowanków BZPOW MU -3.00 0,00ń

ąL Phcówki Wsparcia Dziennego nr !r2r3 BZPOW
P Zakup prezenów dla wycho* uikó*  PWD 1,2 - l50,00zł
P Zakup produktów dla wychowanków PwD 3 - 102,41ń
I  Zakup upominków dla wychowanków PWD1,2, - 4a5,53ń
? Zah,ry pomocy dydakĘc zł rych - 4a0,00ń§ Zakup sł odkoś ci -2a7,94ń
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