SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA TAK
NIEWIELE ZA 2018 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 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 2018 r.
W roku 2018 odbyło się w 8 spotkań członków Stowarzyszenia na których omówiono
i przygotowywano działania w ramach Stowarzyszenia.
Przedsięwzięcia zrealizowane przez Stowarzyszenie w 2018r.
•

•
•
•
•

06.01 Charytatywny koncert kolęd i pastorałek "Maleńka miłość” w CHDK na
rzecz podopiecznych Stowarzyszenia Tak Niewiele
http://chelm.naszemiasto.pl/artykul/chelm-charytatywny-koncert-koled-ipastoralek-malenka,4362991,art,t,id,tm.html
10.01 Zbiórka materiałów plastycznych (bloków, wycinanek, kolorowanek,
kredek i flamastrów itp.) i krzyżówek dla seniorów
https://www.facebook.com/114902318718383/posts/827085014166773/
20.02 Zbiórka artykułów plastycznych na rzecz Publicznej Salezjańskiej
Szkoły Podstawowej w Polanie we współpracy z firmą EXATEL S.A.
https://www.facebook.com/114902318718383/posts/848895841985690/
21.02 Zbiórka rzeczowa dla pogorzelców z Petryłowa
https://www.facebook.com/114902318718383/posts/849375431937731/
12.03 Świąteczna zbiórka żywności dla osób potrzebujących oraz zbiórka
kartek świątecznych dla samotnych seniorów

•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

https://www.facebook.com/114902318718383/posts/859523990922875/
16.03 Przekazanie kartek świątecznych, maskotek oraz cukierków seniorom z
Domu Pomocy Społecznej w Nowinach
https://www.facebook.com/114902318718383/posts/861952457346695/
25.03 Zbiórka płyt CD dla seniorów z Domu Pomocy Społecznej w Nowinach
https://www.facebook.com/114902318718383/posts/867153386826602/
19.03. Podpisanie umowy z Chełmskim Domem Kultury oraz Nadbużańskim
Oddziałem Straży Granicznej w Chełmie zobowiązującej do współorganizacji
Koncertu Charytatywnego Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej na
rzecz chorych dzieci z województwa lubelskiego.
06.04 Współorganizacja koncertu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży
Granicznej, na rzecz 10 chorych dzieci z województwa lubelskiego
https://www.facebook.com/114902318718383/posts/873454062863201/
12.04 Apel o pomoc przy wybudowaniu podjazdu dla niepełnosprawnej Majki
https://www.facebook.com/114902318718383/posts/876482195893721/
10.05 Zbiórka pieniędzy na kontener mieszkalny dla Pana Andrzeja, który
stracił cały dobytek w pożarze
https://www.facebook.com/114902318718383/posts/891496097725664/
Artykuł w Super Tygodniu Chełmskim o Panu Andrzeju, który stracił dom w
pożarze oraz o pomocy Panu Andrzejowi udzielonej przez Stowarzyszenie Tak
Niewiele
https://www.facebook.com/114902318718383/posts/898226513719289/
25.05 Zbiórka artykułów niezbędnych do pobytu w szpitalu dla podopiecznej
stowarzyszenia Pani Alinki
https://www.facebook.com/114902318718383/posts/899776910230916/
22. 05 Zbiórka słodyczy na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia Tak
Niewiele współorganizowana razem z pracownikami Starostwa Powiatowego
oraz pracownikami firmy Lispus
https://www.facebook.com/114902318718383/posts/902442576631016/
04.06 Zbiórka pieluch dla podopiecznej stowarzyszenia Pani Alinki
https://www.facebook.com/114902318718383/posts/904985899710017/
12.06 Przekazanie darów Pani Alince przez prezesa stowarzyszenia Beatę
Adamczyk
https://www.facebook.com/114902318718383/posts/909835779225029/
14.06 Zbiórka mebli pokojowych dla podopiecznej stowarzyszenia; samotnej
mamy z Chełma
https://www.facebook.com/114902318718383/posts/911240602417880/
23.06 Udział w Chełmskim Dniu Organizacji Pozarządowych w Parku
Miejskim, prezentacja Stowarzyszenia oraz przeprowadzenie zbiórki na rzecz
podopiecznych stowarzyszenia
Lipiec – zakup kontenera mieszkalnego dla Pana Andrzeja z Pawłowa
Lipiec /sierpień – zakup materiałów w celu wybudowania pomieszczenia na
łazienkę dla Pana Zbyszka
Lipiec /sierpień – zakup drzwi zewnętrznych oraz materiałów w celu
wybudowania podjazdu dla niepełnosprawnej podopiecznej
Sierpień – zakup kostki brukowej oraz sprzętu rehabilitacyjnego dla
niepełnosprawnej podopiecznej stowarzyszenia
24.08 Pomoc w pozyskaniu lodówki dla samotnej mamy
https://www.facebook.com/114902318718383/posts/988105138064759/
28.08 Przyjęcie od nowożeńców artykułów szkolnych

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

https://www.facebook.com/114902318718383/posts/990999757775297/
18.09 pomoc w pozyskaniu odkurzacza dla samotnej mamy podopiecznej
stowarzyszenia
https://www.facebook.com/114902318718383/posts/1003571733184766/
19.09 Zbiórka mebli kuchennych, pokojowych, biurek, krzeseł dla samotnej
mamy z trójką dzieci
https://www.facebook.com/114902318718383/posts/1004087049799901/
20.09 Pomoc w pozyskaniu lodówki dla mamy z dwójką dzieci
https://www.facebook.com/114902318718383/posts/1004427796432493/
04.10 Zbiórka artykułów niezbędnych do pobytu w szpitalu dla Pani Alinki
https://www.facebook.com/114902318718383/posts/1012440378964568/
31.10. Podpisanie umowy z Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i
Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. o współpracy w
ramach pozyskania funduszy Ligi Charytatywnej.
06.11 – 15 grudnia Świąteczna zbiórka żywności i artykułów chemicznych
https://www.facebook.com/114902318718383/posts/1032996976908908/
https://www.facebook.com/114902318718383/posts/1042402552635017/
21.11 Stały kiermasz na rzecz podopiecznych stowarzyszenia
Artykuł w Super Tygodniu Chełmskim
http://www.supertydzien.pl/wiadomosci/5098,sklep-ktory-pomaga
23- 24.11 Zbiórka żywności i artykułów chemicznych w Lublinie w sklepie
Stokrotka przy ul. Kunickiego
https://www.facebook.com/114902318718383/posts/1045445675664038/
03.12 -18.12 Akcja edukacyjno - społeczną: „Życzenia Uśmiechu” ,

•

wykonanie świątecznych, kolorowych kartek z życzeniami, które z okazji Świąt
Bożego Narodzenia zostaną przekazane samotnym seniorom oraz
podopiecznym Domów Opieki Społecznej w powiecie chełmskim.

•

03.12 -18.12 Akcja „Pokoloruj świat seniora”, zbiórka kolorowanek i
krzyżówek, na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowinach .

•

03.12- zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Pani Magdy chorej na boreliozę.

III. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
IV. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów i kosztach w 2018 r.
Informacje ukażą się w sprawozdaniu finansowym za rok 2018 w roku 2019.
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 2018 r. Stowarzyszenie nie realizowało zadań publicznych.
VII. Informacja o Walnych Zgromadzeniach Członków Stowarzyszenia w 2018 r.
Zebranie walne 16 kwietnia 2018 r.
VIII. Informacja o Członkach Stowarzyszenia

Na dzień 01.12.2018 r. Stowarzyszenie liczy 21 członków.
Stowarzyszenie Tak Niewiele nie ma osób zatrudnionych na etatach, nie posiada lokat bankowych, obligacji, nieruchomości, zobowiązań wobec ZUS’u i Urzędu
Skarbowego.

