SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA TAK
NIEWIELE ZA 2016 ROK
I. Dane Stowarzyszenia
NAZWA : Stowarzyszenie Tak Niewiele
ADRES: 22-100 Chełm ul. J. Młodowskiej 16
DATA WPISU: dnia 17 września 2013 roku.
KRS 0000 477 241
REGON 061603900
NIP 5632423855
Zarząd
Beata Adamczyk – Prezes Zarządu
Agnieszka Kopniak – Wiceprezes
Ewelina Sitarz - Sekretarz

Celem Stowarzyszenia jest :
1. Rozwijanie postaw nastawionych na aktywne pomaganie ludziom, promowanie idei
”pomoc za pomoc” i edukowanie społeczeństwa w tym zakresie,
2. promocja i organizacja wolontariatu,
3. tworzenie, promocja i realizacja programów w zakresie prowadzonej przez
Stowarzyszenie działalności charytatywnej i społecznej. Głównie pomoc seniorom,
młodzieży, dzieciom, ofiarom gwałtów i przemocy, osobom chorym i niepełnosprawnym,
rodzinom oraz osobom w trudnej sytuacji życiowej i innych,
4. prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej oraz zajęć rekreacyjnych
i terapeutycznych dla dzieci, młodzieży, dorosłych,
5. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości;
promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób pozostających bez pracy lub
osób zagrożonych jej utratą,
6. działalność wspierająca działania w zakresie pomocy społecznej oraz edukacji społecznej
poprzez prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej,
7. działalność wspierająca rozwój agroturystyki i turystyki,
8. działalność wspierająca ochronę środowiska, ekologię, ochronę i poprawę stanu
środowiska naturalnego,

9. działalność wspierająca oświatę, kulturę, promocję zdrowia oraz profilaktykę, sport i
rekreację,
10 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
11. działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem
patologiom społecznym,
12. podtrzymywanie tradycji narodowej, kulturowej i obywatelskiej oraz działania na rzecz
integracji europejskiej,
13. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu terytorialnego,
14. działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:
1. Opracowywanie i realizację programów aktywnej pomocy zgodnej z ideą „pomoc za
pomoc”, tworzenie baz danych osób oraz osób i instytucji ofiarujących pomoc i
współpracujących ze stowarzyszeniem oraz osób potrzebujących,
2. Opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do: dzieci, młodzieży,
seniorów, osób niepełnosprawnych, ofiar przemocy i gwałtów, rodzin i osób w trudnej
sytuacji materialnej, życiowej oraz innych osób i grup potrzebujących wsparcia.
3. Działalność szkoleniową mającą na celu wdrożenie programów Stowarzyszenia
poprzez oddziały terenowe Stowarzyszenia bądź inne podmioty (w tym również
podmioty nieposiadające osobowości prawnej).
4. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno- szkoleniowej m. in.
poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz publikację materiałów w formie
plakatów, ulotek, broszur, gazet, książek itp..
5. Tworzenie centrum wolontariatu: organizację szkoleń dla wolontariuszy, tworzenie
bazy danych wolontariuszy.
6. Organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych głównie dla dzieci
i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej oraz osób
niepełnosprawnych i seniorów.
7. Organizowanie odczytów, konferencji, seminariów, spotkań dyskusyjnych,
warsztatów i wyjazdów studyjnych.
8. Organizowanie imprez, koncertów, mających na celu promocję działalności statutowej
Stowarzyszenia.
9. Organizowanie koncertów, imprez, eventów, zbiórek, wyjazdów integracyjnych i
innych form pomocy charytatywnej
10. Organizowanie programów i spotkań na tematy walki z przestępczością, szkodliwości
stosowanych używek, a także przemocy w rodzinie.
12. Prowadzenie klubu seniora.
13. Prowadzenie placówek wsparcia oraz placówek całodobowych dla osób starszych, ofiar
przemocy i kobiet w ciąży.
14. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci, młodzieży, osób bezrobotnych.

15. Prowadzenie placówek opiekuńczo ? wychowawczych, całodobowych, dla dzieci i
młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
16. Prowadzenie infolinii dla ofiar pedofilii osób dotkniętych przemocą oraz osób nie
radzących sobie z problemami.
17. Wsparcie osób oraz rodzin na poziomie indywidualnym, instytucjonalnym i społecznym
poprzez organizowanie i udzielanie kompleksowej pomocy, z szeroko pojętą profilaktyką
oraz leczenie, rehabilitację i readaptację społeczną osób potrzebujących.
18. Prowadzenie punktu konsultacyjno- diagnostycznego.
19. Aktywizację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
20. Organizację szkoleń, kursów, praktyk i staży zawodowych.
21. Organizację i prowadzenie biura pośrednictwa pracy.
22. Prowadzenie bazy danych pracodawców.
23. Organizację targów, festynów promujących tradycję, kulturę, turystykę, kuchnię
regionalną rękodzieło i rzemiosło ludowe.
24. Prowadzenie baz danych twórców ludowych.
25. Promocję i tworzenie programów edukacyjnych i społecznych mających na celu
ochronę środowiska.
26. Organizację akcji społecznych na rzecz ekologii i ochrony środowiska oraz wspieranie
inicjatyw ekologicznych.
27. Tworzenie oraz realizacja programów i imprez turystycznych.
28. Organizowanie wyjazdów integracyjnych w celach poznawczych i rekreacyjnych.
a)

Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia w tym:

b)

organizację zajęć typu fitness np. taniec, aerobik itp.,

c)

organizację ćwiczeń z zakresu rehabilitacji.

29. Promocję profilaktyki zdrowia, aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania i stylu życia.
30. Działania na rzecz rozwoju edukacji i oświaty w szczególności poprzez:
a) pomoc w finansowaniu pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych,
b) wspomaganie organizacji zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,
e) finansowanie zajęć terapeutycznych dla dzieci wymagających szczególnej opieki,
f) organizację i wspieranie finansowania wycieczek szkolnych i wypoczynku dzieci i
młodzieży,
g) fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych dla uczniów pochodzących z rodzin

będących w trudnej sytuacji życiowej,
h) finansowanie nagród i innych form motywacji w procesie edukacyjnym,
i) wymianę międzynarodową dzieci i młodzieży.
31. Organizowanie kampanii społecznych w celu zwiększenia świadomości w zakresie celów
statutowych.
32. Prowadzenie działalności wydawniczej, materiałów szkoleniowych i innych wydawnictw
służących celom statutowym.
33. Prowadzenie badań i ośrodków analityczno- badawczych.
34. Zdobywanie i gromadzenie środków na działalność charytatywną oraz realizację celów
statutowych.
35. Pozyskanie funduszy unijnych na działalność związaną z celami statutowymi.
36. Wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej.
37. Udzielanie pomocy potrzebującym w uzyskiwaniu środków i zasobów trwałych.
38. Wyrażanie opinii w sprawach publicznych oraz czynne uczestnictwo w życiu publicznym i
kulturalnym.
39. Współpracę międzyregionalną i międzynarodową.
40. Współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi.
41. Współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi.
II. Przedsięwzięcia zrealizowane przez Stowarzyszenie w 2016 r.
W roku 2016 odbyło się w 8 spotkań członków Stowarzyszenia na których omówiono
i przygotowywano działania w ramach Stowarzyszenia.
Przedsięwzięcia zrealizowane przez Stowarzyszenie w 2016r.
1. 31 stycznia 2016 – „Akcja Złotówa” – akcja zorganizowana na rzecz chorej Bernadki –
informacja w Internecie - http://stowarzyszenietakniewiele.pl/2016/01/akcja-zlotowka-zausmiech/
Super tygodzień chełmski 1 luty 2016 nr 5, s. 14, artykuł ; „Pomóżmy chorej Bernadce”
2. 9 luty 2016 – zbiórka na rzecz Pani Kazimiery – leki, żywność, artykuły higieniczne
- https://www.facebook.com/StowarzyszenieTakNiewiele/?fref=ts
3. 6 marzec 2016 – pomoc dla rodziny pogorzelców z Wolawki – ogłoszenie zbiórkizapotrzebowanie na materiały budowlane – informacja w Internecie https://www.facebook.com/StowarzyszenieTakNiewiele/photos/a.117232078485407.107
3741828.114902318718383/487598091448802/?type=3&theater

4. 19 marca 2016 – włączenie się sklepu DELIKATESY PH "DOM-LUX" oraz wolontariuszy z
Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. K.A Jaworskiego w Chełmie w zbiórkę
żywności dla osób potrzebujących – informacja w Internecie -

http://stowarzyszenietakniewiele.pl/2016/03/dziekujemy-za-pomoc/
5. 19 marca 2016 – przekazanie żywności dla potrzebujących z Centralnego Ośrodka Informatyki w
Warszawie – informacja w Internecie - http://stowarzyszenietakniewiele.pl/2016/03/dziekujemy-zapomoc/

6. 21 marca 2016 – zbiórka pieniędzy na rzecz chorej na autoimmunologiczną chorobę Tuśki – cel –
zakup peruki, która kosztuje 6 000 zł - informacja w Internecie http://stowarzyszenietakniewiele.pl/2016/03/warkocz-dla-tuski/

7. 23 marca 2016 - Spotkanie dla wolontariuszy w Szkole Podstawowej nr 7, ul. Synów Pułku oraz
segregowanie i robienie świątecznych paczek dla rodzin potrzebujących! – infomacja w Internecie
https://www.facebook.com/StowarzyszenieTakNiewiele/photos/a.117232078485407.1073741828.
114902318718383/493115544230390/?type=3&theater

8. 27 marca – finał zbiórki żywności oraz chemii dla osób potrzebujących w ramach akcji
„Ale Jaja!” oraz przekazanie kartek świątecznych dla Seniorów z DPS w Nowinach –
informacja w Internecie - http://stowarzyszenietakniewiele.pl/2016/03/swiateczne-paczkidla-rodzin-potrzebujacych/
9. 4 kwietnia 2016 – artykuł w Super Tygodniu nr 15 Chełmskim „Tak Niewiele a Tak Wiele”
dotyczący zbiórki „Ale Jaja” na rzecz najbardziej potrzebujących osób
Super tydzień chełmski nr 14 z dnia 4 kwietnia 2016 s. 14, artykuł: Tak niewiele a tak
wiele.
10. 8 kwietnia – zbiórka na rzecz Pana Władka mieszkającego w przyczepie – żywność,
artykuły chemiczne, odzież – informacja w Internecie http://stowarzyszenietakniewiele.pl/2016/03/pomagamy-dla-pana-wladka/
11. 22 kwietnia 2016 – reportaż „Zdarzenia” o sytuacji Pana Władka

12. 25 kwietnia- Nowy Tydzień Artykuł o Panu Władku http://www.nowytydzien.pl/zyje-wzapomnieniu/
13. 27 maja 2016 – zbiórki dla wielodzietnej rodziny – żywność – informacja w Internecie https://www.facebook.com/StowarzyszenieTakNiewiele/photos/a.117232078485407.107
3741828.114902318718383/523580054517272/?type=3&theater
14. 31 maja 2016 – pomoc rzeczowa dla wielodzietnej rodziny – obuwie, odzież =
dokumentacja stowarzyszenia (potwierdzenie przekazania darów)
15. IV edycja akcji „Daj dla smyka batonika” – informacja w Internecie http://stowarzyszenietakniewiele.pl/2016/05/iv-edycja-akcji-daj-dla-smyka-batonika/
16. 9 czerwca 2016 – zbiórka żywności dla matki samotnie wychowującej 4 dzieci –
informacja w Internecie -

https://www.facebook.com/StowarzyszenieTakNiewiele/photos/a.117232078485407.107
3741828.114902318718383/528980653977212/?type=3&theater
17. 17 sierpnia 2016 – audycja radiowa na temat otwarcia Kiermaszu Dobroczynnego
Stowarzyszenia Tak Niewiele – Rozgłośnia radia Bon Ton w Chełmie
18. 20 września 2016 – wsparcie Stowarzyszenia Tak Niewiele przez firmę EXATEL S.A z
Warszawy – informacja w Internecie –
http://stowarzyszenietakniewiele.pl/2016/09/mamy-nowego-przyjaciela-firma-exatel-s-a-zwarszawy-dziekujemy/
19. 20 sierpnia – otwarcie stałego Kiermaszu Dobroczynnego na rzecz osób potrzebujących
z Chełma i okolic – wzmianka w prasie, Internecie i radio 20. 22 sierpnia 2016 – ukazał się artykuł o Stowarzyszeniu w Nowym Tygodniu Dobroczynny
Kiermasz” – www.nowytydzien.pl
21. 20 październik 2016 – ogłoszona zbiórka dla rodziny potrzebującej – matki, trójki dzieci zapotrzebowanie na rozkładany fotel oraz meble kuchenne – informacja w Internecie https://www.facebook.com/StowarzyszenieTakNiewiele/photos/a.117232078485407.107
3741828.114902318718383/592861564255787/?type=3&theater
22. 23 października 2016 r. – Apel o wsparcie dla chorego na miażdżycę Pana Krzysztofa –
potrzebna pomoc w postaci zlecenia Panu Krzysztofowi drobych prac remontowo –
naprawczych w celu podreperowania jego bardzo skromnego budżetu domowego –
informacja w Internecie https://www.facebook.com/StowarzyszenieTakNiewiele/photos/a.117232078485407.107
3741828.114902318718383/594436887431588/?type=3&theater
23. 27 październik 2016 – zorganizowanie zbiórki na rzecz pogorzelców z miejscowości
Pilczka pod Wrocławie – informacja w Internecie https://www.facebook.com/StowarzyszenieTakNiewiele/photos/pcb.615183018690308/61
5182235357053/?type=3&theater
24. 30 październik – ogłoszenie zbiórki na rzecz potrzebującego pana Marka –
zapotrzebowanie na odzież, buty, koce, kołdry – informacja w Internecie https://www.facebook.com/StowarzyszenieTakNiewiele/photos/a.117232078485407.107
3741828.114902318718383/599787103563233/?type=3&theater
25. 03 listopad 2016 – Ogłoszenie zbiórki rzeczy – artykuły gospodarstwa domowego,
odzież, zabawki, meble itp. – Dochód ze sprzedaży w całości zostanie przekazany na
rzecz potrzebujących – informacja w Internecie https://www.facebook.com/StowarzyszenieTakNiewiele/photos/a.117232078485407.107
3741828.114902318718383/602982369910373/?type=3&theater
26. 27 listopad – Ogłoszenie zbiórki dla rodziny pogorzelców z miejscowości Pilczce pod
Wrocławiem – zbiórka odzieży – odzież, ręczniki, zabawki itp. – informacja w Internecie https://www.facebook.com/StowarzyszenieTakNiewiele/photos/pcb.615183018690308/61
5182235357053/?type=3&theater

27. 01 grudnia – Ogłoszenie zbiórki na rzecz osób najbardziej potrzebujących. Świąteczna
zbiórka żywności i artykułów higienicznych, chemicznych „Tak Niewiele” dla
najuboższych mieszkańców województwa lubelskiego- informacja w Internecie http://stowarzyszenietakniewiele.pl/2016/12/podaruj-usmiech-na-swieta/
28. 3 grudnia 2016 – Ogłoszenie zbiórki na rzecz Domu Samotnej Matki w Matemblewie –
zbiórka artykułów niemowlęcych, higienicznych, przyborów, akcesoriów, zabawek oraz
odzieży w akcji – „Pieluszka dla Maluszka” – informacja w Internecie https://www.facebook.com/StowarzyszenieTakNiewiele/photos/a.117232078485407.107
3741828.114902318718383/618768171665126/?type=3&theater
29. 11 grudnia 2016 – IV Targi Rękodzieła w Chełmskim Domu Kultury. Całkowity dochód ze
sprzedaży rękodzieł wykonanych przez członków, wolontariuszy oraz podopiecznych
Stowarzyszenia Tak Niewiele, zostanie przekazany na zakup paczek na Święta Bożego
Narodzenia dla najbardziej potrzebujących – informacja w Internecie http://stowarzyszenietakniewiele.pl/2016/11/iv-przedswiateczne-targi-rekodziela-2/
30. 15 grudnia 2016 r. Finał świątecznej zbiórki żywności Tak Niewiele
https://www.facebook.com/StowarzyszenieTakNiewiele/
31. 16 grudnia 2016 r. Finał akcji edukacyjno- społecznej: Życzenia uśmiechu.
32. 04-15 grudnia 2016r. – Zbiórka artykułów spożywczych oraz kosmetycznych „TAK
NIEWIELE”
III. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
IV. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów i kosztach w 2016 r.
Informacje ukażą się w sprawozdaniu finansowym za rok 2016 w roku 2017.
V. Informacja o rachunku bankowym
Stowarzyszenie Tak Niewiele posiada rachunek bankowy w Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
56 2030 0045 1110 0000 0424 1780
VI. Zadania publiczne realizowanie przez Stowarzyszenie
W 2015 r. Stowarzyszenie nie realizowało zadań publicznych.
VII. Informacja o Walnych Zgromadzeniach Członków Stowarzyszenia w 2016 r.
Zebranie walne 28 kwietnia 2016 r.
Zebranie walne 17 września 2016 r.
VIII. Informacja o Członkach Stowarzyszenia
Na dzień 15.12.2016 r. Stowarzyszenie liczy 28 Członków.
Stowarzyszenie Tak Niewiele nie ma osób zatrudnionych na etatach, nie posiada - lokat
bankowych, obligacji, nieruchomości, zobowiązań wobec ZUS’u i Urzędu Skarbowego.

