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Zarząd
Beata Adamczyk – Prezes Zarządu
Agnieszka Kopniak – Wiceprezes Zarządu
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 edukacyjnoszkoleniowej 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 2017 r.
W roku 2017 odbyło się w 10 spotkań członków Stowarzyszenia na których
omówiono
i przygotowywano działania w ramach Stowarzyszenia.
Przedsięwzięcia zrealizowane przez Stowarzyszenie w 2017 r.
•

02 stycznia- zorganizowanie pomocy żywnościowej, odzieży, pościeli oraz
rowerka stacjonarnego dla Pana Zbyszka, który choruje na łuszczycowe
zapalenie stawów
https://www.facebook.com/StowarzyszenieTakNiewiele/photos/pcb.633434566
865153/633434486865161/?type=3&theater

•

06. Stycznia - współpraca z Chełmskim Domem Kultury, PRZEKAZANIE
DOCHODU Z CHARYTATYWNEGO Koncertu Noworocznego” Maleńka
Miłość” na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia Tak Niewiele.
https://chdk.chelm.pl/kategoria/zapowiedzi/malenka-milosc-charytatywnykoncert-koled-i-pastoralek

•

5 stycznia- pomoc w uzyskaniu kuchenki gazowej dla samotnej matki
wychowującej dwoje dzieci (11 miesięcy i 11 lat).

https://www.facebook.com/StowarzyszenieTakNiewiele/photos/a.11723207848
5407/635091613366115/?type=3&theater
•

24 stycznia- zakończenie akcji na rzecz Domu Samotnej Matki w Matemblewie
w Gdańsku, zbiórka kaszek, mleka itp.
https://www.facebook.com/StowarzyszenieTakNiewiele/photos/a.11723207848
5407/644654875743122/?type=3&theater

•

Styczeń/ luty - Współpraca z Urzędem Miasta w Chełmie - napisanie i
złożenie projektu w celu pozyskania środków finansowych na I Ogólnopolski
Festiwal TEATRÓW Alternatywnych „ Hesperia” im. Czesława Dopieralskiego
https://facebook.com/events/hesperia/373120569750918/

•

19 lutego- ogłoszenie akcji „ Pomaluj świat seniora”, zbiórka artykułów
plastycznych tj. wycinanki, kredki, farby, kartony, kolorowanki itp.
podopiecznym Domu Pomocy Społecznej w Nowinach.
https://www.facebook.com/StowarzyszenieTakNiewiele/photos/a.11723207848
5407/657872394421370/?type=3&theater

•

Akcja pozyskania Środków finansowych na leczenie 4 letniej Nadii chorej na
nowotwór . Współpraca z Chełmską Spółdzielnią Mieszkaniową i pozyskanie
pozwolenia na oplakatowanie drzwi wejściowych w blokach należących do
spółdzielni w celu wsparcia 5 letniej Nadii. Artykuły w lokalnej prasie,
https://www.nowytydzien.pl/nadia-4-lata-wyrok-rak/

•

marzec- grudzień- zakup materiałów budowlanych i sprzętu AGD I RTV dla
pogorzelców z miejscowości Kamień i Terasin.

•

6 kwietnia- zbiórka „ALE JAJA”, zbiórka żywności, artykułów chemicznych i
kosmetycznych, a także kartek świątecznych z życzeniami dla samotnych
seniorów.
https://www.facebook.com/StowarzyszenieTakNiewiele/photos/a.11723207848
5407/683639911844618/?type=3&theater

•

25 maja- zbiórka słodyczy z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z rodzin
najbardziej potrzebujących
https://www.facebook.com/StowarzyszenieTakNiewiele/photos/a.11723207848
5407/711208812421061/?type=3&eid=ARBIL0oupASC2kp0CtPWNzM49GX_WY3ZXVzwibY5cAcRtWG2jpFzR0IxGKNhLLWnTF8azGfpX79qkAR&
__xts__%5B0%5D=68.ARCCixEEcyzyWZUGA9IeeIpzYHJeNzHQAMwl7pMo
6s0kR70Jl0Mz9977LRvwbkX3ANobrhm0Riv33rYryQB80pD9OMSBXo_COiu7pebGI8e
VBGogOlzsgelxCcrhZC6QVRJchaUnPhxACwlDUrluGi3wFRqfD6glgVjo3sVtgLy

pqsiK5rS04pizThAwPNlVyuztxXD1NKin8U6dPxmpWZHPZlZBE1Mt5qd1_3ww
jBOrpVl6qkkj3nNgOzc5qnrdwRA76E0EqK9U1cJ1IKpPiIr9EyzdrbYHJmcJQCZ
80MUvzAWEdxLgR9TT5oNY34x2QwOSqdFS9t9Vr_pRin7sk&__tn__=EHH-R
•

27 maja - udział w CHEŁMSKIM DNIU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH,
prezentacja stowarzyszenia Tak Niewiele i zbiórka na rzecz podopiecznych
Stowarzyszenia Tak Niewiele.

•

30 maja- pozyskanie pralki dla samotnej matki wychowującej dwójkę dzieci.
https://www.facebook.com/StowarzyszenieTakNiewiele/photos/a.11723207848
5407/713723398836269/?type=3&theater

•

Czerwiec – pozyskanie środków finansowych z Urzędu Miasta w Chełmie na organizację I Ogólnopolski Festiwal TEATRÓW Alternatywnych „
Hesperia” im. Czesława Dopieralskiego

•

30 czerwca – 2 lipca Współorganizacja razem z Chelmskim Domem Kultury
Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Alternatywnych „Hesperia”
https://chdk.chelm.pl/kategoria/inne/hesperia-po-raz-pierwszy

•

Czerwiec- grudzień- zakup leków oraz pokrycie kosztów dojazdów i leczenia
chorej na nowotwór Nadii.

•

13 lipca- przekazanie pieluch i artykułów chemicznych oraz kosmetycznych
dla chorej Zuzi
https://www.facebook.com/StowarzyszenieTakNiewiele/photos/a.11723207848
5407/713723398836269/?type=3&theater

•

04 sierpień- przekazanie dla Pana Zbyszka nowego bojlera, prysznica z
deszczownicą, brodzika, zlewozmywaka oraz artykułów żywnościowych

•

Wrzesień/ październik nawiązanie współpracy i podpisanie umowy z
Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o. w ramach
ogólnopolskiego programu „ Klub Rossmann”

•

5 listopada- zbiórka żywności, chemii, mebli i art. gospodarczych dla Pana
Zbyszka
https://www.facebook.com/StowarzyszenieTakNiewiele/photos/a.51877307166
4637/794452597430015/?type=3&theater

•

14. listopada nawiązanie współpracy z Grupą Azoty Puławy w sprawie
pozyskania środków na zakup drzwi dla pogorzelców z Kamienia, pozyskanie

środków, zakup drzwi pogorzelcom z Kamienia.
•

21 listopada- zbiórka funduszy na zakup węgla dla Pana Mieczysława z
Nowego Sącza.
https://www.facebook.com/StowarzyszenieTakNiewiele/photos/a.11723207848
5407/802263536648921/?type=3&eid=ARBEoNT8uxTKwOBvqvnUOJ7ANIm6
XUeMym6O8Hoib3HStoueOwpnYQ2foaVHQr8MGLJUaTx3DSb9iWg&__xts__%5B0%5D=68.ARBvJygNxM6y23HADuTEUtTd6afvfkDiHOytu
HoZOyRr8JqY1xC7b5Jjh882t06n-0ibZuvFePUhRdAVzjISCs49GXW5g8C3Rk4BihHTKPJ5AmzQiPxxPa8kbvwH
H8phMupcTwhO5TCJLy1QuCd1FX6nbFqDE01gG400epkTZPyfu7wDxIoN1ImzzY_CsSIBG7p44REWmCpsjm
_FRlL5p_0TbUC_0UBwPi2AqHG52kQkOaxogcuDYfx9bSOadNWYyI3oj8EZZgjoKbmBGNmLKKmFbS7Tq2WarCZXioFGxYPeU9Om9hECxBPwNPnFTebbu
_JaUyKWm2-1BXgdQRc&__tn__=EHH-R

•

24 listopada – zimowa zbiórka maskotek dla podopiecznych Domu Pomocy
Społecznej w Nowinach
https://www.facebook.com/StowarzyszenieTakNiewiele/photos/a.11723207848
5407/803734816501793/?type=3&eid=ARCMUb0YsiQVonpl8BY3FPCeKQh0
PLnWubYDOndOYSgpgycl4vD3h654MfgNadiWPqoqMpnPYuY9_lWi&__xts__
%5B0%5D=68.ARAhY5Bgu_czqADXuq3D1pR_l0J_48N5ZIAi90Unjj9FDWxq
mawIIStJWAx6K7b2unL9YRtb6EdZdS0C6gju5VQtCdIHneCQxAkg3lvOIGPnDb7XpzN8ePu7pzO3v_l1V8bF47m
RmdadHZfyjhDg9OE_NCT45nHch6c3fT9yBuQNJNukOf9AgXeyGB2vC_Ny6B4FVQwcEiPlSWn2Tox2smCMqNssB183tULnY_Pc8xGUEUs2wG4E9MNElPh7DipMPSx4
Gh1PvIIjUZ1ZJVmVGUxiE1_NYZK7YgN3kPlA0Lb2gN9fzW85U8ytv5T0TmjO9sPUimI0w77JRiEUJqs&__tn__=EEHH-R

•

29 listopada- Świąteczna zbiórka żywności
https://www.facebook.com/events/140015530053470/

•

29 listopada - Życzenia uśmiechu – akcja edukacyjna- tworzenie kartek z
życzeniami przez przedszkola i szkoły z Chełma i Lublina dla osób samotnych
z województwa lubelskiego .

•

2 grudnia – Akcji „Tak Niewiele”, zbiórka żywności oraz artykułów
chemicznych i kosmetycznych na rzecz osób najbardziej potrzebujących
https://www.facebook.com/StowarzyszenieTakNiewiele/photos/a.51877307166
4637/807702539438354/?type=3&eid=ARB8_Wor3eOMvkjaVz3UTknA_pRKK
aKLlP4NnIU_bL8IU-na2GCQOHdpTLKvSBSiIkw_D8VAoVKO07p&__xts__%5B0%5D=68.ARDGnQNDL
NtcU4r-pkqLvJy-cfiy2vRgXgAGFqbHiadHzNbWCKaoGiAX2gV8NJawkBX4t-

xSkotzpvIvDLrchbvedAcEgec4MREcPPUXCGWfnMpWPBAMjPRl4yrwJXsHc
UqZByDYlUCZuUnb22g9OlUwFsCm3rT4l9b6O8VTyWVQs_BbLgL90U3Q_lIFx75EquNaeo5qBWXsdDTgVBHHagpHdm20Z-1y1uMxUKf6fyV4K-yr4FfvEPCLbDsYtZ4Yjy_fuoytedWBcghPTjat8OcegUBReb5mndmeV0Mi-1gWkObKraXPffETrCIFfU9PRNjTflO2Qtf11ArulCk&__tn__=EEHH-R
•

14 grudnia- przekazanie darów ze świątecznej zbiórki żywności osobom
najbardziej potrzebującym
https://www.facebook.com/StowarzyszenieTakNiewiele/photos/a.51877307166
4637/813446125530662/?type=3&eid=ARDfq25qCLHRtZ7_b570ocP7e9s0ns
VAm523r7pjCEaXWHu3bFTM8zV4KKFZglRVuNHKHayTWNa1C_z&__xts__%5B0%5D=68.ARBCGHrioA5qsKQqsIvPU
8M0FAk6j076dIzTVDY_vm4MjzOAZCJaU9HtCwvsq_MI6lqXnLtJVOMEFZyID
vwytiue4zjSwvZmbDzQBNZajzKLcoaFKrB1Pmr3EJfexQWP5Oahrmsp8ft5Um
zo6ul-7_AAns7VHQB8EHSf_zN7o0RSg7eh4U49pabShAsGp7p8fndA8iGT_OqhJ2J2i2EhCLlyDEisCpedEMLflCcCvmijGfUvtqRDradT9hN_JYz2CaEnUg2O7VcS_DxJ
nYyULmBlCShZecqI79onPUAIuHo4dW6DJn6_AltH4S8PlY_wIoUIxOOhV_LM
NZ1fi37v0&__tn__=EEHH-R

•

14- 22 grudnia- otrzymanie darowizny rzeczowej ( środków drogeryjnych,
chemicznych, celulozowych itp. O wartości 14 964,57 zł ) od Rossmann
Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o. w ramach ogólnopolskiego
programu „ Klub Rossmann”

•

14- 22 grudnia odbiór darów od firmy Rossman Polska i przekazanie ich
osobom potrzebującym
https://www.facebook.com/StowarzyszenieTakNiewiele/photos/pcb.813650515
510223/813649828843625/?type=3&__tn__=HHR&eid=ARBboEOiasxggmcWUSeG_Rp4opcC2XCgfw7C2gO9aA73sSSgfaS7
ffQVDudPiOG5fEeuRcyKNc9DJCx&__xts__%5B0%5D=68.ARBR9PcCyvWiNSc9nf4MKSrJQOn56lTiNq
S4RLUu6FA6bNSeSVfr6WOS5kSayPhD-L0ZnZvHgH-1rQ40Asl5yDrG3q39fXoMsvUHCXmY59tfOnEAarKdz621wxHny0jlsqTsDjdNhvI
YP05pLph1-CP4nYgU5_XhKRorT1odo0chwNShWwbe7WcCj9xhEVj76NseNUiOwXCGs4khy9MN2JB
WpEPzTskKEwSGmvJE5P_5VdFibArepM5rs1nN36ORk9uc4HMmgx82W6qz7ZUbk8DiFlLZMoVgewPPMFqaROqH1vh6CVP7V2kHJd-cilgJqqYSzoX4plChO-4FaOo

•

14- 22 grudnia - przekazanie kartek z życzeniami świątecznymi oraz
maskotek podopiecznym DPS w Nowinach, samotnym seniorom oraz życzeń
osobom bezdomnym z Bractwa Miłosierdzia Brata Alberta w Lublinie i
Chełmie.

•

15 grudnia- ogłoszenie zapotrzebowania na pralkę dla samotnej matki

https://www.facebook.com/StowarzyszenieTakNiewiele/photos/a.51877307166
4637/814166418791966/?type=3&eid=ARCP-xvNtkBiGD7S2KwSGEnbbwNA_HjOmIdpBW4KkdB8ln1XWknxiQzDtaDX8nLiPMZ3J3amHp
hRhWg&__xts__%5B0%5D=68.ARA6SagldnjZPy-enbiWf6IixUVUMPPFCCHnfQ2ZYCqOoER1RRr9ubLR1uikj0OuR4GQBooxeXqSS2w3nHAPJmlYhrn5woCk5G
jnX3fpivjbA2aVEng6wuyWVWwIqTml8gRSa5PqQTuCzJEOYZkQffor0EgwszT
GQuMSs5vOVDxfsCIwEqYs9GoT7gLWPFkGrolQY4c7uQrCSuH7SWGDYY9
13U04MWiLV-Rhg4EABbBUS7Rp_sWC0iIoJlBoBmmpQk9BcY7T8m9seW42ynefUFgUDRKK6TGHZ74xygXWRc6SV5UUIgbiR
upPQFYrY27hAfU-ENGcIoQf97T5k9X8&__tn__=EHH-R
•

18 grudnia- ogłoszenie zapotrzebowania dla 17-letniego chłopca
https://www.facebook.com/StowarzyszenieTakNiewiele/photos/a.51877307166
4637/815359948672613/?type=3&eid=ARAAJ3k4di4EG88wZcAiIO8VfeL2biQ
a7ni7wxezFhAEmDBsT7Dkc3339mZOPDU5j5cy9wC29nRpZlR&__xts__%5B0%5D=68.ARCGQbOHxfyZhI1APNNAkeN52ICwxALvE6XjFToHXt_L77hKZDumU0dcQkyefgcmi8SGOZj
s9FqVRpawcFuU7mkRpH-gOcaqli6mPynJb1EU7kkVOaZjFyeJ94gqrBa7NJyrHJ2qhcoKJNSQUSdsk4G2TWXYZUDV9i4rYjKDDYvgNAznCMofrJfVJUCRmb8pjNJryH5b3anulhD60e
IAiBFHkizGpRN1OZ2JkqMj8rrTEseKsjhIoQfALXJIia_maeSIzJTUeXSJPS6LK
Ryuk1G1W20XiIlSewsB_S8ePMhy2gWxhs3OBtAWOx5pJ7s64KckFVaV68w4
R1X75y8w&__tn__=EHH-R

•

22 grudnia- przekazanie podopiecznym Domu Pomocy Społecznej kartek
świątecznych oraz artykułów plastycznych i maskotek
https://www.facebook.com/StowarzyszenieTakNiewiele/photos/pcb.817644201
777521/817635595111715/?type=3&__tn__=HHR&eid=ARAWoencGX67ma7lrqAX5KCYmEfmVI74yQ2OnYyXRzFtVmKuWbw
D1jinZee-9XGSDcXUt4xROaJ0_Pa&__xts__%5B0%5D=68.ARC85OK5yLpq3VJDBctNrqKNhbGrceid2
Q281EOEQMwaY2IXo84YTygauZ2qrQts1QTwcyr1BRSAIGCEgLTtZLspSwx5
RHqnDmoCSB_DSryLMqMxHlMsyg5EG63Z6tWDYJ2wnfCwbg9PEsQ-DfvZBI5AygxCBH4ufn9Odj4dLT_Jrl4UO1eFa8_PHTwjGUgAVX8gqAq5JYk1NN
5-lpdbLWyMYEKEh40quV5D-jG7TUazW3M-tyrviIvlWZdW6GL4eSUWa1vkPLMQIq75DxmHruRqOdrgDwNX4KvIqucUM0cHoQ8k5E29HG6-_Ge-5xdSIZ_VEQ_yeD753pxanNs

III. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
IV. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów i kosztach w 2017 r.
Informacje ukażą się w sprawozdaniu finansowym za rok 2017 w roku 2018.
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 2017 r. Stowarzyszenie nie realizowało zadań publicznych.
VII. Informacja o Walnych Zgromadzeniach Członków Stowarzyszenia w 2017 r.
Zebranie walne 27 kwietnia 2017r.
Zebranie walne 18.wrzesnia 2017r.

VIII. Informacja o Członkach Stowarzyszenia
Na dzień 15.12.2017 r. Stowarzyszenie liczy 22 Członków.
Stowarzyszenie Tak Niewiele nie ma osób zatrudnionych na etatach, nie posiada lokat bankowych, obligacji, nieruchomości, zobowiązań wobec ZUS’u i Urzędu
Skarbowego.

