Załącznik do Uchwały Nr 03/2018 z dnia 16.06.2018 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE(RZECZOWE) Z DZIAŁALNOŚCI
ZARZĄDU STOWARZYSZENIA VivaMY KOSZALINIE
OD 1 STYCZNIA 2017 R. DO 31 GRUDNIA 2017 R.
Lp.
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WYSZCZEGÓLNIENIE
Stowarzyszenie VivaMY z siedzibą w Koszalinie przy ul. Władysława Andersa 26,
75-815 Koszalin.
Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS wraz ze statutem w dniu 24 czerwca
2016 r.
REGON : 364781969
NIP : 6692528682
KRS : 0000624899
W dniu 15 czerwca 2016 r. 12-osobowa grupa składająca się z osób kończących
aktywność zawodową z myślą o aktywności i organizacji środowiska osób
starszych, założyła Stowarzyszenie VivMY w Koszalinie.
Przez okres 6,5 miesięcy siedzibę dzieliła z Koszalińską Radą Seniorów przy ulicy
Łużyckiej 30/5, a od 1 lutego 2017 roku działalność statutową prowadzi już we
własnej siedzibie przy ulicy Andersa 26 (z wejściem od ulicy Racławickiej).
W okresie sprawozdawczym w składzie członków zarządu następowała rotacja.
Na dzień 31 grudnia 2017 r. Zarząd składał się z 6 osób w następującym składzie:
- Teresa Labisch
- prezes,
- Wiesław Gronkiewicz
- zastępca prezesa,
- Teresa Tomczyk
- zastępca prezesa,
- Ewa Karawacka
- sekretarz
- Violetta Pacholec
- skarbnik
- Bogdan Sicin
- członek zarządu
Skład 6-osobowy Zarządu Stowarzyszenia jest zgodny z zapisem rozdziału IV ust.
12 statutu i nie wymagał uzupełnienia.
W okresie sprawozdawczym w składzie Komisji Rewizyjnej także nastąpiła rotacja.
Na dzień 31 grudnia2017 r. Komisja Rewizyjna składała się z 3 osób w
następującym składzie:
- Jerzy Musiał
- przewodniczący komisji
- Maria Adamczyk
- członek komisji
- Anna Pyda
- członek Komisji.
Stowarzyszenie VivaMY w swoich szeregach na koniec 2017 roku zrzeszało 148
aktywnych członków.
Celem statutowym Stowarzyszenia jest działanie na rzecz osób starszych poprzez:
- aktywizację osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia
społecznego, kulturalnego i gospodarczego,
- rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających
integrowaniu osób starszych ze środowiskiem,
- rozwijanie zdolności i zainteresowań,
- promocję wolontariatu osób starszych,
- przeciwdziałanie wykluczaniu osób starszych z życia gospodarczego i
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politycznego,
upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki ,
niesienie pomocy socjalnej, rehabilitacyjnej, terapeutycznej,
działania w środowisku osób młodych na rzecz postrzegania osób starszych jako
równoprawnych partnerów w życiu rodzinnym, samorządowym, gospodarczym
i politycznym,
integrację środowiska.
działalność charytatywną.

Stowarzyszenie VivaMY w 2017r. Zawarło umowę:
1) na prowadzenie rachunku bieżącego, początkowo z PKO BP I Oddział w
Koszalinie, którą z powodu zbyt dużych kosztów wypowiedziało z dniem
30.08.2017 roku i od 26.07.2017 r. podpisało umowę z Raiffeisen POLBANK,
Oddział w Koszalinie.
2) przedłużyło z Politechniką Koszalińską umowę na utrzymanie domeny
www.vivamy.koszalin.pl,
3) w dniu 01.02.2017 r. na prowadzenie obsługi finansowo księgowej z Biurem
Finansowo-Księgowym „ZYSK” w Koszalinie w ramach umowy z OWES
4) w dniu 14.02.2017 r. umowę pożyczki z członkiem Zarządu na 5 000 złotych plus
odsetki 5% w skali roku ze terminem spłaty luty 2019 r., z przeznaczeniem jej na
rozruch działalności statutowej Stowarzyszenia,
5) w dniu 01.02.2017 r. z Fundacją HeartsWorldWide na podnajem lokalu o pow.
76,20 m2 przy ul. Władysława Andersa 26, a następnie 01.04.2017 r. z Gminą
Miastem Koszalin umowę najmu na w/w lokal z przeznaczeniem na statutową
działalność.
6) w dniu 05.04.20107 roku z ZBM w Koszalinie na najem lokalu przy ul. WŁ.
Andersa 26 o pow.97,14 m2.
7) w dniu 31.05.2017 r. o dofinansowanie na realizację zakupu wyposażenia biura w
urządzenia takie jak: rzutnik, ekran projekcyjny, stojak pod projektor, komputer i
mobilny zestaw nagłaśniający z dwoma mikrofonami, w ramach programu
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich „Mikrodotacje, lokalne przedsięwzięcia – małe
inicjatywy lokalne Edycja 2 na
5 000 złotych,
8) w dniu 30.06.2017 r. na udzielenie Mikrododotacji , w ramach Programu
Społecznik, na realizację projektu „Nasz Senior jak ryba w wodzie” w wysokości
3000 złotych,
9) w dniu 01.08.2017 r. z Zarządem Obiektów Sportowych Spółka
z o. o. w
Koszalinie na udostępnienie basenu wraz z instruktorem w celu realizacji
Projektu Społecznik,
10) w dniu 28.07.2017 r. z T-Mobile Polska SA, na świadczenie usług
telekomunikacyjnych (Internet, telefon komórkowy).
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Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w formie sklepu „Z domowej
szuflady”.
Idea sklepu opiera się na przyjmowaniu rzeczy w domu już nie potrzebnych,
zajmujących sporo miejsca, lecz w dobrym stanie, których szkoda wyrzucić, a nie ma
ich komu oddać. Są to bibeloty, dekoracje, zabawki, przybory szkolne, artykuły
gospodarstwa domowego, ozdoby, naczynia, książki, itp.
Rzeczy przyjmowane są w formie darowizny i sprzedawane w atrakcyjnych cenach,
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a całkowity dochód ze sprzedaży przeznaczany jest na statutową działalność
Stowarzyszenia,
Stowarzyszenie zamierza także uruchomić dla członków ogólnodostępne stanowiska
komputerowe.
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I. Zarząd Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym, tj. w 2017r. :
1) przeprowadził 22 posiedzenia Zarządu i podjął 110 uchwał w sprawach:
a) przyjęcia nowych członków (18),
b) wykreślenia z listy członków (9),
c) przyjęcia rezygnacji z członka zarządu Stowarzyszenia (4),
d) przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji sekretarza zarządu (1),
e) uzupełnienia składu Zarządu w drodze kooptacji (1),
f) podpisania porozumień z partnerami (6) z Centrum Kultury 105, Klubem
Amazonka, Stowarzyszeniem Roweria, Koszalińskim Muzeum, Restauracją
Prywatka, KSM Na Skarpie.
Aktualnie Stowarzyszenie współpracuje z 10 Partnerami z którymi ma
podpisane umowy o współpracy,
g) organizacyjnych (71),między innymi przyjęcie polityki finansowej, planu
finansowego na 2017 r., planów pracy na rok 2017, na kolejne kwartały 2017
r., wytycznych niezbędnych do wykonywania zadań statutowych,
uzupełniające dot. obowiązków i zadań członków zarządu, zaciągnięcia
pożyczki niezbędnej do realizacji zadań wynikających ze Statutu,
harmonogramu dyżurów członków zarządu w siedzibie Stowarzyszenia,
powołania sekcji zainteresowań, zasad przyjmowania rzeczy do sklepu „Z
domowej szuflady”, udzielenia pełnomocnictwa członkowi zwyczajnemu do
prowadzenia w ramach wolontariatu spraw biurowych wraz z częściowym
zakresem wykonywania obowiązków i czynności przypisanych do funkcji
sekretarza, zorganizowanie Balu Karnawałowego, Zabawy Walentynkowej,
zorganizowania imprez integracyjnych w ramach działalności odpłatnej wraz
z przyjęciem kalkulacji do tych imprez (wyjazd do: Manowa na Ekologiczne
powitanie wiosny, Wolina, Dobrzycy, Sarbinowa, Parku Leśnika w Osetnie,
Swołowa), spotkań integracyjnych z okazji Świąt Wielkanocnych, Dnia Matki,
dnia Oktoberfest, Świat Bożego Narodzenia, 6-ciu Tanecznych Babskich
Poniedziałków, Spotkań z poetami i z Januszem Pietrzykowskim, przyjęcia
rozliczenia z imprez (Zabawa Karnawałowa, Zabawa Walentynkowa, wyjazd
do Manowa, Wolina, Sarbinowa, Dobrzycy, Osetna, Swołowa, Śniadanie
Wielkanocne, z okazji Świąt Bożego Narodzenia, wszystkich Tanecznych
Babskich Poniedziałków) i wszystkich innych imprez zaplanowanych
wcześniej, przystąpienia do konkursu o dofinansowanie z FIO i Programu
Społecznik oraz przystąpienia do kolejnych programów i konkursów mających
na celu pozyskiwanie dodatkowych funduszy na realizację celów statutowych,
przyjęcia Regulaminu prowadzenia sklepu „Z domowej szuflady”, powołania
komisji ds. przyjmowania i wyceny darowanych rzeczy z przeznaczeniem do
sprzedaży w sklepie „Z domowej Szuflady”, przyjęcia Regulaminu prowadzenia
Punktu krawieckiego – naprawczego „Igiełka”, przyjęcie regulaminu do
projektu „Nasz Senior jak ryba w wodzie”, powołanie komisji rekrutacyjnej do
Projektu „Nasz Senior jak ryba w wodzie”, wybór banku, powołanie sekcji
brydżowej, spacerowej, sekcji teatru, częściowej spłaty pożyczki oraz
wysokości opłat za udział w spotkaniach okolicznościowych w Klubie
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Prywatka.
Wszystkie zadania zatwierdzone w okresie sprawozdawczym uchwałami były
realizowane zgodnie z ich treścią.
2) Stowarzyszenie złożyło łącznie 4 wnioski o dofinansowanie z różnych źródeł, z
czego 2 zostały rozpatrzone pozytywnie. Obydwa zostały zrealizowane.
3) Nastąpiła realizacja zadań rzeczowych w miesiącu:
a) styczniu - zorganizowano wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni na Koncert
Sylwestrowy, zorganizowano Bal Karnawałowy, członkowie Stowarzyszenia
uczestniczyli między innymi w imprezach takich jak: Spotkanie z poezją
koszalińskich poetów, Karaoke dla Seniorów w CK 105, w Galerii Jednego
Artysty w Klubie Osiedlowym „Na Skarpie”, w spotkaniu autorskim z dr
Eugeniuszem Żuberem, w Karnawałowym spotkaniu z Panem Andrzejem
Pitakiem, z cyklu „Porozmawiajmy o Muzyce” z Panem Andrzejem
Zborowskim;
b) lutym - zorganizowano imprezę integracyjną pn. „Zabawa Walentynkowa w
kolorze czerwonym”, grupa 10-ciu członków rozpoczęła 10- tygodniowy kurs
komputerowy, członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli między innymi w
imprezach takich jak: przedstawienie amatorskie w Klubie Amazonka,
spotkanie autorskie z Panem Andrzejem Pitakiem zorganizowane w Klubie
„Nasz Dom”;
c) marcu – zorganizowano wyjazdową imprezę integracyjną do Ośrodka
Edukacji Ekologicznej w Manowie pod hasłem „Ekologiczne powitanie
wiosny”, gdzie jej uczestnicy wzięli udział w wykładzie z zakresu ekologii i
tematyki dotyczącej lasów oraz informacji ekologiczno-przyrodniczej,
zakończonej grillowaniem kiełbasek na świeżym powietrzu, w naszej nowej
siedzibie przy ulicy Andersa 26 członkowie spotkali się z Notariuszem na
temat darowizn, dziedziczenia i spadków, wzięli udział w warsztatach
kosmetycznych (2 w siedzibie Stowarzyszenia, 1 w siedzibie Firmy Oriflame),
w grupowych wyjściach do kina na filmy takie jak: MOONLINGHT, Maria
Skłodowska-Curie, LA LA LAND, członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli
między innymi w imprezach takich jak: występ zespołu „S5” Klubu Amazonki,
spektakl Sianowskiej Akademii pt. „Serdeczne Życzenia”, Karaoke dla
Seniorów w CK 105, warsztaty etnograficzne w Muzeum, premiera
„Konopielki” wystawiona przez Grupę Teatralną Janusza P.;
d) kwietniu – zorganizowano imprezę integracyjną z okazji świąt pn. Śniadanie
Wielkanocne, wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni na spektakl „DUCH”,
wyjście grupowe do Teatru Dramatycznego w Koszalinie na sztukę „Księżyc
na Buffalo” i do kina na film „Planetarium”, do Obserwatorium
Astronomicznego w Koszalinie, udział w spotkaniu z Panem Andrzejem
Zborowskim z cyklu „Porozmawiajmy o Muzyce”;
e)

maju - udział w wyjeździe organizowanym przez Marcina Machockiego do
Kluk na „Czarne Wesele” wraz ze zwiedzeniem starówki w Słupsku, wyjazd
do Teatru Muzycznego w Gdyni na spektakl GEAS (GIS), w imprezie „Karaoke
dla Seniorów” zorganizowanej przez CK105, uczestnictwo w imprezach
miejskich z okazji obchodów Dni Koszalina, między innymi w Galerii Scena na
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naszym dziedzińcu z udziałem w malowaniu trafostacji i w spektaklu
teatralnym pn. „Czas Matek”, Noc Muzeów, Noc Tajemnic, w naszej siedzibie
udział w spotkaniu ze specjalistą ds. podologii, zbiorowe wyjście do kina na
film „Jutro będziemy szczęśliwi”, do Teatru Dramatycznego na spektakl pt.
„Rewolta” i „Dom Wschodzącego Słońca”, w spotkaniu integracyjnym
zorganizowanym z okazji Dnia Matki, podpisanie zakwalifikowanego wniosku
Stowarzyszenia VivaMY do otrzymania MIKRODOTACJI w ramach Projektu
„MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA - MAŁE INICJATYWY
LOKALNE EDYCJA 2” jako młoda organizacja pozarządowa (tytuł naszego
projektu „SENIORZY W AKCJI”), w dniu 31.05.2017 r. podpisanie umowy z
Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego w Koszalinie o dofinansowanie
na realizację projektu w ramach programu „MIKRODOTACJE, LOKALNE
PRZEDSIĘWZIĘCIA-MAŁE INICJATYWY LOKALNE EDYCJA 2;
f) czerwcu - na zaproszenie Janusza Pietrzykowskiego uczestnictwo w
wernisażu artystki Teresy Turkiewicz, udział w spotkaniu z Panem
Andrzejem Zborowskim z cyklu „Porozmawiajmy o Muzyce”, uczestnictwo w
słuchaniu czytanej przez aktorów koszalińskiego Teatru sztuki MUZUŁMANY
w Centrali Artystycznej oraz w imprezie „Młodzi i Film”, zawiązano sekcję
brydżową, uczestniczono w pikniku zorganizowanym przez Archiwum
Państwowe, w ramach „Akademii Zdrowia” zorganizowano spotkanie z lek.
med, (…….), wyjazd do Wolina na Noc Kupały, wyjście grupowe do Teatru
Dramatycznego na spektakl Rewolta, zorganizowano pierwszą imprezę
integracyjną z cyklu Taneczny Babski Poniedziałek, integracyjny wyjazd
edukacyjny do Sarbinowa z okazji pierwszej rocznicy powstania i działania
Stowarzyszenia, udział w występie Zespołu Mazowsze w Amfiteatrze,
cykliczne uczestnictwo w „Etnograficznych Warsztatach Rękodzielniczych” w
Muzeum , zakwalifikowanie naszego wniosku pn. „NASZ SENIOR JAK RYBA W
WODZIE” do mikrodotacji w PROGRAMIE SPOŁECZNIK (zachodniopomorski
system wspierania inicjatyw oddolnych) oraz podpisałnie umowę na
udzielenie mikrodotacji z Programu Społecznik na realizację projektu pn
„NASZ SENIOR JAK RYBA W WODZIE” i na ten cel otrzymaliśmy 3 000
złotych;
g) lipcu - jednodniowy
wyjazdy integracyjne na Jarmark do Wdzydz
Kiszewskich i na Festiwal Kwiatów Jadalnych do Ogrodów w Dobrzycy, udział
w przedstawieniu Dirty Dancing i Zespołu Mazowsze w Amfiteatrze,
uczestnictwo w imprezie integracyjnej Taneczny Babski Poniedziałek, udział
w Akademii Zdrowia w spotkaniu z psychoterapeutą, utworzenie sekcji
spacerowej, wyjazd do Malborka na imprezę „Oblężenie Malborka”, cykliczne
uczestnictwo w „Etnograficznych Warsztatach Rękodzielniczych” w Muzeum,
uruchomienie i prowadzenie sklepu „Z domowej szuflady”;
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h) sierpniu - organizacja zajęć gimnastyki w wodzie i uczestnictwo w nich w
ramach podpisanej umowy (Programu ”Społecznik”), uczestnictwo w
imprezie integracyjnej Taneczny Babski Poniedziałek, z cyklu „Akademia
Zdrowia” udział w spotkaniu z bioenergoterapeutą, udział w warsztatach z
doradcą stylu i wizerunku, wyjazd do Bo” Etnograficznych Warsztatach
Rękodzielniczych” w Muzeum, uczestnictwo w spacerach organizowanych
przez sekcję spacerową, uczestnictwo w pikniku w mundurze z okazji Święta
Wojska Polskiego oraz w XII w Spotkaniu Kultur, prowadzenie sklepu „Z
domowej szuflady”;
i) wrześniu - zakup sprzętu (laptop, rzutnik, ekran, zestaw mobilny, stolik pod
komputer) w ramach realizowania umowy Mikrodotacji, prowadzenie sklepu
„Z domowej szuflady”, wyjście grupowe do Teatru Dramatycznego na
spektakl „Czekamy na sygnał”, uczestnictwo w imprezie integracyjnej
Taneczny Babski Poniedziałek, wyjście na imprezę integracyjną do
Restauracji Kowal na święto Piwa ”Oktoberfest”, cykliczne uczestnictwo w
„Etnograficznych Warsztatach Rękodzielniczych” w Muzeum, uczestnictwo w
sekcji brydżowej, uczestnictwo w wycieczce zorganizowanej przez Firmę
Wycieczka z Przewodnikiem Wrocław - Kotlina Kłodzka - Adrspach,
uczestnictwo w spacerach organizowanych przez sekcję spacerową, udział w
ramach „Akademii Zdrowia” w spotkaniu z dietetykiem, uczestnictwo w
grach planszowych organizowanych w Klubie Gier Planszowych, powitanie
pierwszego dnia jesieni w Osetnie z pieczeniem kiełbasek i wykładem
ekologicznym (impreza integracyjna wyjazdowa), uczestnictwo w Klubie CK
105 w imprezie integracyjnej Karaoke dla Seniorów, prowadzenie sklepu „Z
domowej szuflady”, w dniach 06.09-15.09.2017r spotkania z członkami
naszego Stowarzyszenia (ze względu na ograniczone warunki lokalowe
odbyły się w pięciu grupach);
j) październiku - udział w spotkaniu z Panem Andrzejem Zborowskim z cyklu
„Porozmawiajmy o Muzyce”, wyjście grupowe do Teatru Dramatycznego na
spektakl „Balladyna”, organizacja Dnia Otwartego z okazji Tygodnia
Organizacji Pozarządowych, na zaproszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku
PWSZZ uczestnictwo w rozpoczęciu roku akademickiego 2017/2018, udział
w koncercie Piosenki Turystycznej w Klubie Kawałek Podłogi , wyjazd
(zorganizowany przez Firmę Wycieczka z Przewodnikiem) do Gdyni i
Gdańska do Muzeów Emigracji i II Wojny Światowej pn. ”Muzea nie są
nudne”, udział w Gali z okazji Koszalińskiego Dnia Organizacji
Pozarządowych na którym Stowarzyszenie otrzymało z rąk Prezydenta
Miasta pisemne podziękowanie za działalność w 2016 r. oraz wkład w
rozwój Miasta, udział członka Stowarzyszenia w bezpłatnej nauce florystyki
w Szkole Policealnej Żak, udział w koncercie Macieja Maleńczuka w Teatrze
Variette „Muza”, cykliczne uczestnictwo w „Etnograficznych Warsztatach
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Rękodzielniczych” w Muzeum, udział z zajeciach sekcji brydżowej i
spacerowej, prowadzenie sklepu „Z domowej szuflady, w ramach Akademii
Zdrowia udział w spotkaniu z lek. medycyny (……..), uczestnictwo w imprezie
integracyjnej Taneczny Babski Poniedziałek, udział członka zarządu w
wyjeździe studyjnym „Dobre praktyki ekonomii społecznej w woj.
Wielkopolskim”;
k) listopadzie - rozliczenie umowy na Mikrodotację, (zakończono zakupy,
zrealizowana ostatnia partia zamówienia w ramach tej umowy: rollap z logo
Stowarzyszenia VivaMY, foldery i ulotki), w dniu 20.11.2017r. zostało
zatwierdzone sprawozdanie, odbyły się ostatnie zajęcia gimnastyki w wodzie
w koszalińskim Parku Wodnym organizowane w ramach Projektu „Nasz
Senior jak ryba w wodzie” (Program SPOŁECZNIK) sprawozdanie z tego
Projektu zostało zatwierdzone; udział w spotkaniu na temat metody ćwiczeń
pilates , uczestnictwo w spotkaniu z dietetyczką na temat ”Żywienie Seniora”,
wyjazd do Swołowa na Święto Marcina i gęsinę, grupowe wyjście do kina na
film Listy do M.3, w ramach Akademii Zdrowia udział w spotkaniu z
trychologiem, w ramach cyklicznych spotkań Opowieści Dziwnej Treści
uczestnictwo w spotkaniu z Januszem Pietrzykowskim nt. „Oj działo się
Koszalinie”, grupowe wyjście do Teatru na spektakl „Prawda”, prowadzenie
sklepu „Z domowej szuflady”, uczestnictwo w zajęciach sekcji spacerowej,
wyjście na ponadczasowe widowisko Dziadek do Orzechów, uczestnictwo w
imprezie integracyjnej
Andrzejkowy Taneczny Babski Poniedziałek,
cykliczne uczestnictwo w „Etnograficznych Warsztatach Rękodzielniczych” w
Muzeum;
l)

grudniu - od 1 grudnia 2017 r. pod auspicjami i opieką merytorycznoorganizacyjną Stowarzyszenia VivaMy działa „Grupa Teatralna Janusza P”,
udział w wyjazdach na Jarmarki Bożonarodzeniowe (Straslung, Drezno i
Berlin) organizowanych przez Firmę Wycieczka z Przewodnikiem, grupowe
wyjście do kina na film „Cicha Noc”, z okazji Mikołaja przekazanie do Domu
Samotnej Matki 36 zabawek zebranych przez Seniorów, udział w
Mikołajkowym koncercie piosenki Turystycznej w Klubie Kawałek Podłogi, w
ramach Akademii Zdrowia udział w spotkaniu z psychoterapeutą na temat
„Wdzięczność”, cykliczne uczestnictwo w „Etnograficznych Warsztatach
Rękodzielniczych” w Muzeum i udział w spacerach Sekcji Spacerowej;
powołanie kolejnej sekcji – sekcja gimnastyki w wodzie (jest to kontynuacja
zakończonego Projektu pn. „NASZ SENIOR JAK RYBA W WODZIE”), udział w
Wieczorze Poetyckim z udziałem koszalińskich Poetów w Klubie Prywatka,
spotkaniu z okazji Bożego Narodzenia organizowanym w Klubie Prywatka,
wyjście grupowe na Sylwestra do Teatru i tam powitanie Nowego Roku,
uczestnictwo przedstawicieli zarządu w Gali w Szczecinie podsumowującej
Program Społecznik, dwukrotne wyjście do Fabryki Bombek,, wystąpienie
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członka Zarządu z wykładem na Uniwersytecie III Wieku w Koszalinie,
uczestnictwo członka Komisji Rewizyjnej w dwudniowym szkoleniu o
ochronie danych osobowych.
Wszystkie imprezy szczegółowo
www.vivamy.koszalin.pl i Facebook.

opisywane

są

na

naszej

stronie

Zarząd Stowarzyszenia zamierza zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w 2018
roku utworzyć kolejne sekcje, między innymi : rowerową, filatelistyczną, kulinarną,
plastyczną, teatralną i inne wynikające z zapotrzebowania naszych członków.
Wszystkie wymienione wyżej wykonane zadania zostały szczegółowo opisane i
przedstawione na stronie internetowej Stowarzyszenia : www.vivamy.koszalin.pl
Po podpisaniu umowy najmu lokalu z ZBM oraz otrzymaniu pożyczki w wysokości
5.000 złotych brutto zarząd rozpoczął działania i prace polegające na urządzaniu i
dostosowaniu do własnych potrzeb pomieszczeń, aby móc sprawnie prowadzić
statutową działalność.
Do nich należy zaliczyć:
a) zakup, zamontowanie zamków i klamek do wszystkich drzwi – prace wykonane
przez członków Stowarzyszenia,
b) pozyskano od sponsora drzwi do pomieszczenia głównego naszego lokalu i do
pomieszczenia przeznaczonego na sklep „Z domowej Szuflady” oraz
zamontowanie ich w ramach sponsoringu,
c) zakupiono do toalety kompakt WC, a prace wymiany tego urządzenia wykonał
ZBM,
d) prace naprawcze ścian, uzupełnienie gładzi i malowanie po zamontowaniu drzwi
do głównego pomieszczenia wykonał z-ca prezesa,
e) pomieszczenia umeblowano meblami od darczyńców, są to osoby zaprzyjaźnione
z członkami zarządu,
f) transport, przewożenie i pomoc w przenoszeniu wszystkich przedmiotów i
mebli, zaoferował członek zarządu, a pomagał jemu z-ca prezesa,
g) sprzątaniem po remontach pomieszczeń i ustawieniem mebli zajęli się aktywni
członkowie zarządu, komisji rewizyjnej i członkowie zwyczajni,
h) wiele prac bieżących , między innymi: zawieszenie lustra, ściennego wieszaka na
ubrania, pojemnika na papier toaletowy, na ręczniki papierowe, tablicy korkowej
wykonał członek zarządu i członek zwyczajny Stowarzyszenia,
i) w ramach sponsoringu zaprzyjaźniona ze Stowarzyszeniem osoba w
pomieszczeniu kuchennym zdemontowała umywalkę i zamontowała
zlewozmywak,
j) w ramach darowizny od osób fizycznych jak i członków zarządu, komisji
rewizyjnej i członków zwyczajnych Stowarzyszenia otrzymaliśmy komputer,
drukarkę wraz ze stolikiem pod komputer, lodówkę, meble kuchenne, zegar
ścienny, naczynia stołowe, czajnik bezprzewodowy, zlewozmywak, umywalkę
zestaw do sprzątania, tablice korkowe, suszarkę do naczyń, pojemnik na papier
toaletowy, pojemnik na ręczniki papierowe, 2 maszyny do szycia (1-na
podarowana, 2-ga wypożyczona), stół pod maszynę do szycia, szafki kuchenne,
stoły, stojący wieszak na ubrania, termosy, tapetę do oklejenia mebli, cyklicznie:
kawę, herbatę, cukier, ciastka, słodycze oraz wodę mineralną (kilkanaście
zgrzewek),
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k) z Powiatowego Biura Pracy Stowarzyszenie w ramach darowizny otrzymaliśmy
dwa zestawy komputerowe, (komputery i drukarki)
l) z własnych środków Stowarzyszenia zakupiono 20 składanych krzeseł, stojący
wieszak na ubrania, skrzynkę na listy, 3 kasety na przechowywanie pieniędzy (do
kasy, sklepu), Internet z telefonem, puszkę na zbiórkę pieniędzy, półki na
doposażenie sklepu oraz wiele drobnych rzeczy usprawniających pracę.
4) Na wniosek członków Zarządu w dniu 10.06.2017 r. zwołano Walne
Zgromadzenie, na którym podjęto 4 uchwały w sprawie: zatwierdzenia
sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, zmian w statucie
Stowarzyszenia VivaMY, zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok,
zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu.
5

Rachunek zysków i strat oraz bilans za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. ujęty
jest w sprawozdaniu finansowym Stowarzyszenia, które stanowi załącznik do
niniejszego sprawozdania.

6.

Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym nikogo nie zatrudniało. Wszystkie prace
i czynności w zakresie zarządzania jak i prowadzenie biura, remontu, sprzątania,
napraw i urządzania pomieszczeń w najmowanym lokalu, a także organizowania
różnego rodzaju imprez wykonywane było w ramach wolontariatu przez członków
zarządu, komisji rewizyjnej i członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

7

Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym nie prowadziło żadnych
zamówień publicznych zleconych przez podmioty państwowe i
Obecnie, z uwagi na stale powiększającą się ilość członków oraz
realizowanych imprez integracyjnych, Stowarzyszenie stara się o
powierzchni w lokalu na zasadzie zamiany.
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Stowarzyszenie
podatkowych.
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Przebyte kontrole:
1. W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna:
1) po zapoznaniu się z przedstawionymi materiałami dotyczącymi sprawozdania
finansowego za 2016 r. wydała opinię pozytywną,
2) przeprowadziła
kontrolę dokumentów z zorganizowanego Balu
Karnawałowego i integracyjnej Zabawy Walentynkowej oraz spotkania
integracyjnego pn. Śniadanie Wielkanocne – nie stwierdziła uchybień.
3) dokonała sprawdzenia:
- stanu kasy na dzień 29.12.2017r.
- stanu i ilości członków Stowarzyszenia VivaMY oraz płatności składek na
dzień 29.12.2017r.
- realizacji i rozliczenia uchwał Stowarzyszenia VivaMY w Koszalinie za okres
2017r.(wyrywkowo)Szczegółowo sprawdziła Uchwały ; 1.Nr 30/2017 z dnia
30.03.2017r –wyjazd do Ośrodka Edukacji Ekologicznego w Manowie (nie
stwierdzono uchybień)2.Nr.40/2017r. z dnia 05.05.2017r.-wyjazd na
imprezę integracyjną do Sarbinowa na pierwszą rocznicę powstania
Stowarzyszenia(nie stwierdzono uchybień)3.Nr 97/2017r. z dnia

w

okresie

sprawozdawczym

nie

posiadało

usług, zadań i
samorządowe
o dużą ilość
powiększenie
zobowiązań
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30.11.2017r.-impreza z okazji Świąt Bożego Narodzenia(nie stwierdzono
uchybień)
Komisja podsumowała wnioskami: „Działalność statutowa Stowarzyszenia
VivaMY jest prowadzona prawidłowo i realizowana przez Zarząd w sposób
bardzo zaangażowany (bieżąco informacja o wszelkich imprezach jak i inne
instytucje drogą e-mailową, SMS-mi i w formie papierowej oraz na stronie
internetowej ). Dokumentacja jest prowadzona przez Zarząd w sposób przejrzysty
i czytelny”
Członkowie Komisji Rewizyjnej zapraszani są na posiedzenia zarządu
Stowarzyszenia i służą głosem doradczym w zakresie statutowej działalności
Stowarzyszenia.
2. Inne organy nie kontrolowały Stowarzyszenia.

Koszalin, ___.06.2018 r.
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