SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA
„WYGRAJ SIEBIE”
28.06.2012 – 31.12.2012
1. Nazwa siedziby i adresy organizacji:
Stowarzyszenie „ Wygraj Siebie”
siedziba:
ul. Andrzejewskiego 8a/5
biuro :
ul. Leszczyńskich 20
64-100 Leszno
2. Podstawowy podmiot działalności wg PKD.
PKD 9499Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana
3. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu
prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz numer
identyfikacyjny u systemie Regon.
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000427837
Data rejestru:

27.07.2012

REGON:

302176387

NIP:

6972306209

4. Informacja o posiadanych kontach bankowych:
PKO Bank Polski SA
Rachunek bieżący nr 66 1020 3088 0000 8602 0076 0090

5. Dane członków Zarządu:
Teresa Rękosiewicz

Prezes

Leszno, ul. Andrzejewskiego 8a/5

Czesław Fabiański

Wiceprezes

Święciechowa , ul. Lipowa 21

Szymon Biernaczyk

Sekretarz

Leszno, ul. 17-go Stycznia /8

6. Dane członków Komisji Rewizyjnej
Czesław Kowalów

Przewodniczacy

Urszula Rynowiecka

Członek

Krzysztof Kubiak

Członek

7. Określenie celów statutowych organizacji z podaniem realizacji celów
statutowych.
Działalność Stowarzyszenia „Wygraj Siebie” określona jest statutem
z dnia 28.06.2012 r.
Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie, stosownie do potrzeb
wielokierunkowych działań na rzecz profilaktyki i leczenia chorób
onkologicznych , profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego niezależnie od
wieku, profilaktyki gerontologicznej oraz upowszechnianie w społeczeństwie
szeroko rozumianej pedagogiki społecznej
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
a) Promowanie zdrowego stylu życia.
b) Upowszechnianie i edukacja w zakresie profilaktyki i zwalczania chorób
nowotworowych, ochrony
zdrowia
psychicznego oraz profilaktyki
gerontologicznej.
c) Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy chorym, seniorom
i ich rodzinom poprzez grupy samopomocowe i grupy wsparcia, usługi
wspomagające rodzinę, jak informacja, doradztwo, poradnictwo.
d) Organizowanie i współorganizowanie warsztatów psycho-onkologicznych,
gerontologicznych.
e) Działania edukacyjne i wydawnicze.
f) Organizowanie seminariów, konferencji, kursów, szkoleń, debat, spotkań
itp.

g) Organizowanie akcji popularyzatorsko-informacyjnych
kulturalne, rozrywkowe, sportowe.

poprzez działania

h) Pomoc w ubieganiu się o status osoby niepełnosprawnej.
i) Działanie na rzecz aktywizacji i integracji społecznej osób chorych,
niepełnosprawnych, seniorów.
j) Niesienie wszechstronnej pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym,
seniorom w zakresie rekonwalescencji, rehabilitacji , opieki medycznej
i prawnej w zakresie zdrowia.
k) Rzecznictwo interesów grup społecznych w zakresie chorób onkologicznych,
ochrony
zdrowia
psychicznego,
profilaktyki
gerontologicznej,
niepełnosprawności.
l) Wspomaganie rozwoju naukowego osób leczonych i wspierających chorych
onkologicznie ,ochronie zdrowia psychicznego oraz osób leczonych
i wspierających w chorobach wieku podeszłego.
m) Wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie wiedzy medycznej oraz
sposobów zapobiegania chorobom onkologicznym, ochronie zdrowia
psychicznego i chorobom wieku podeszłego
n) Poszukiwanie i promowanie nowoczesnych form wielokierunkowej
racjonalnej stymulacji chorych onkologicznie.
o) Poszukiwanie i promowanie nowoczesnych form i wielokierunkowych
działań w ochronie zdrowia psychicznego.
p) Poszukiwanie i promowanie nowoczesnych form i wielokierunkowych
działań w profilaktyce chorób wieku podeszłego
q) Wskazywanie i zachęcanie do szukania własnych sposobów profilaktyki
zdrowienia.
r) Kształtowanie świadomości społecznej na temat chorób onkologicznych,
ochrony zdrowia psychicznego oraz profilaktyki gerontologicznej.
s) Działanie na rzecz wielopłaszczyznowej pomocy chorym dzieciom i osobom
dorosłym, niepełnosprawnym, seniorom, uzależnionym , wykluczonym.
t) Aktywizowanie społeczności do pomocy chorym dzieciom i osobom
dorosłym, niepełnosprawnym, seniorom, uzależnionym, wykluczonym.
u) Wspieranie pozytywnych postaw aktywności społecznej.
v) Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności
lokalnej.

w) Działanie na rzecz integracji europejskiej
i współpracy miedzy społeczeństwami.

oraz rozwijanie kontaktów

x) Pozyskiwanie wolontariuszy.
y) Organizowanie wolontariatu
i koordynowania ich pracy.

w

zakresie

szkolenia

wolontariuszy

z) Pozyskiwanie funduszy finansowych z funduszy lokalnych, krajowych
i unijnych.
aa) Pozyskiwanie środków finansowych od donatorów prywatnych oraz firm.
Organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych.
bb) Prowadzenie badań i analiz oraz diagnozowanie środowiska w zakresie
wiedzy i potrzeb wynikających z realizacji form działania.
cc) Współpracę z organizacjami pozarządowymi z kraju i zagranicy zajmującymi
się tematyką zbliżoną z działalnością i celami stowarzyszenia oraz
organizowanie wspólnie z nimi działań upowszechniających zasady
profilaktyki, higieny i zdrowego stylu życia.
dd) Współpracę z placówkami ochrony zdrowia i opieki społecznej, z władzami
samorządowymi i rządowymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.
ee) Współpracę z środkami masowego przekazu.

1. Zebranie założycielskie 28.06.2012 r.
24 osoby o różnych zainteresowaniach, zawodach i pasjach założyło
Stowarzyszenie.
Podjęto 6 uchwał:
1 uchwała w sprawie powołania Stowarzyszenia WYGRAJ SIEBIE.
2 uchwała w sprawie przyjęcia Statutu Stowarzyszenia WYGRAJ SIEBIE.
3 uchwała w sprawie wyboru Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia
WYGRAJ SIEBIE.
4 uchwała w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszeni WYGRAJ SIEBIE.
5 uchwała w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
WYGRAJ SIEBIE
6 uchwała w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na rzecz
Stowarzyszenia WYGRAJ SIEBIE
2. Spotkania z Seniorami.
Z powodu braku własnego pomieszczenia spotkania z seniorami odbywały się
w różnych miejscach. Były to spotkanie informacyjne, integracyjne oraz
spotkania tematyczne.
a/ spotkanie informacyjne 3.08.2012 r. ul. Zielona 14
b/ spotkanie integracyjne 20.08.2012 r. Dominice
Nad jeziorem w Dominicach bawiliśmy się , tańczyliśmy ,rozmawiali, a główną
atrakcją był rejs po jeziorze Dominickim . Przyjemność tę zorganizowali nam
strażacy z Włoszakowic. Nie trudno było zauważyć radości na twarzach
seniorów.
c/ spotkania tematyczne:
1/ problemy ginekologiczne w starszym wieku - spotkane prowadziła położna
rodzinna
2/ przed inauguracyjne – omówienie spraw zawiązanych z inauguracją
Stowarzyszenia
3/ przed świąteczne – omówienie spraw związanych z spotkaniami
świątecznymi.
3. Pozyskanie lokum na statutową działalność Stowarzyszenia.
a/ podpisanie umowy najmu lokalu użytkowego w MZBK oraz przeprowadzenie
czynności wynikający z zawarcia umowy.
b/ rozpoczęcie adaptacji lokalu do prowadzenia działalności

4. Zawarcie „Porozumień o współpracy” z podmiotami współpracującymi
z Stowarzyszeniem.
5. Przystąpienie Stowarzyszenia „Wygraj Siebie” do Ogólnopolskiej Federacji
Organizacji Pozarządowych – wrzesień 2012r
6. Inauguracja Stowarzyszenia „Wygraj Siebie” 13. 11.2012 r.
W inauguracji Stowarzyszenia uczestniczyło 100 osób.
Zaproszonymi gośćmi byli Włodarze naszego miasta , przedstawiciele
administracji, posłowie, przedstawiciele organizacji pozarządowych, członkowie
stowarzyszenia.
Dzieci z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia uświetniły inaugurację
koncertem przygotowanym przez nauczycieli .
Tematem wykładu inauguracyjnego był „Senior w rodzinie. O dylematach opieki
i potrzebie wsparcia”.
7. Finansowanie działań.
Wszystkie ww. działania były finansowane z własnych środków Seniorów.
Stowarzyszenie koordynowało działania bezpłatnie.
8. Spotkania w grudniu
1/ Spotkanie wigilijne z inicjatywy seniorów 14.12.2012.
Spotkanie odbyło się w lokalu Stowarzyszenia w świątecznej atmosferze.
Seniorzy dzielili się opłatkiem, składali życzenia, życząc sobie aby na takiej
uroczystości spotkali się ponownie co najmniej w tym samym składzie. Podczas
kolacji słuchali i śpiewali kolędy.
Spotkanie finansowane było z własnych środków seniorów.
Stowarzyszenie koordynowało działanie bezpłatnie.
2/ „Spotkania międzypokoleniowe” umowa nr MOPR-OP/065/74/2012
zawarta w dniu 20.12.2012 r. w Lesznie.
Dofinansowanie 1500 zł
Termin wykonania: 03 – 28.12.2012 r.
a/ pierwsze spotkanie z seniorami członkami stowarzyszenia omówienie
działań projektu takich jak: zapoznanie seniorów z planem spotkań
z juniorami, uzgodnienie terminów spotkań.

b/ drugie spotkanie : seniorzy i juniorzy, wspólne przygotowanie ozdób
świątecznych, przygotowanie przez dzieci quizu świątecznego na temat
tradycji bożonarodzeniowych, konkurs śpiewania kolęd, wspomnienia
seniorów o świętach ich dzieciństwa
c/ trzecie spotkanie : seniorzy i juniorzy, wspólne biesiadowanie ,dzielenie się
wrażeniami z przeżytych świąt Bożego Narodzenia, wspólna zabawa
integrująca seniorów i juniorów przy dźwiękach muzyki, Wręczenie
upominków przez Św. Mikołaja.
Odbył się występ zaproszonych gości, grupy bębniarskiej i kuglarskiej
z Młodzieżowego Centrum Profilaktyki Alternatywa pod opieką Pani Kamili
Grzywacz.
Spotkania odbywały się w siedzibie Stowarzyszenia, prowadzone były przez
pedagoga.
W spotkaniu uczestniczyło 20 seniorów , 30 dzieci oraz 12 wolontariuszy
z MCP Alternatywa.

