„ AXIS” Stowarzyszenie Pomocy dla Chorych po Urazie
Rdzenia Kręgowego
ul. Bierutowska 23
51-317 Wrocław

Tel/fax (071) 799 89 70

e-mail aksonaxis@wp.pl www.aksonaxis org.pl

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne organizacji pożytku publicznego „ AXIS”
Stowarzyszenia Pomocy dla Chorych po Urazie Rdzenia Kręgowego
Sprawozdanie merytoryczne.
Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego za okres 01.01.2010r. do 31.12.2010 r.
Informacje o Stowarzyszeniu .
„ AXIS” Stowarzyszenie Pomocy dla Chorych po Urazie Rdzenia Kręgowego jest niedochodową
organizacją zarejestrowaną w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu w Rejestrze Stowarzyszeń – nr
rej 378/92 w dniu 22.12.1992 roku.
Założycielami Stowarzyszenia jest Stefan Okurowski , Czesława Piotrowicz i Ireneusz
Ciepliński.
Od dnia 24.08.2004 roku Stowarzyszenie posiada status pożytku publicznego zarejestrowanej w
Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Krzyki we Wrocławiu, Wydział VI Krajowego Rejestru
Sądowego 0000070747
Stowarzyszenie jest organizacją społeczną zrzeszająca osoby po urazie rdzenia kręgowego oraz
osoby działające w ruchu rehabilitacji.
Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych.
Stowarzyszenie zostało powołane w celu prowadzenie działalności w sferze działań zadań
publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych po urazie rdzenia kręgowego znajdujących się w
trudnej sytuacji życiowej lub materialnej .Celem stowarzyszenia jest umożliwienie chorym po
urazach rdzenia kręgowego rehabilitacji prowadzącej do pełnego powrotu funkcji ruchowych,
upowszechnianie metod rehabilitacji prowadzącej do możliwości najpełniejszego powrotu do
zdrowia i podjęcia pracy zawodowej.
Stowarzyszenie zgodnie ze statutem realizuje swoje cele poprzez :
- prowadzenie banku informacji o metodach i możliwościach leczenia konsekwencji po urazach
rdzenia kręgowego,
- udzielenie pomocy finansowej umożliwiającej kompleksową rehabilitację ,
- współpracę ze środkami masowego przekazu w celu propagowania nowych metod leczenia i
usprawnienia ruchowego,

- współpracę z krajowymi , zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnych
celach i założeniach statutowych,
- prowadzenie działalności w sferze działań zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych
po urazach rdzenia kręgowego znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
- przeznaczenie środków na utrzymanie i rozwój ośrodków rehabilitacji osób po urazach rdzenia
kręgowego.
Zarząd , Komisja Rewizyjna, wolontariusze
Zarząd
Andrzej Kobusiński - Prezes Zarządu
Krystyna Świderska - Zastępca Prezesa
Diana Bulanda

- Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna
Beata Włodzimierska - członek
Anna Wargocka

- członek

Tomasz Sysło

- członek

Wolontariusze
Na stałe ze Stowarzyszeniem współpracuje 25 wolontariuszy .
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów w roku 2010
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego
Pozostałe przychody określone statutem
Ogółem przychody

276.532,89 zł

464.108,59 zł
740.641,48 zł.

Informacja o poniesionych kosztach na realizację celów statutowych w roku 2010
Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 240.489,33 zł
Koszty administracyjne
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty

11.991,73 zł
2.492,21 zł
2.413,60 zł
1.071,16 zł

Amortyzacja
Pozostałe przychody
Przychody finansowe

6.014,76 zł
3.370,71 zł
16.641,75 zł

Koszty finansowe

61,34 zł

Wynik finansowy brutto na całokształcie działalnośći statutowej 508.111.54 zł
Informacja o zrealizowanych zadaniach w roku 2010
1.1. Pomoc finansowa udzielona osobom niepełnosprawnym po urazie rdzenia kręgowego z
funduszy uzyskanych z akcji 1% oraz darowizn imiennych:
- finansowanie zabiegów rehabilitacyjnych,
- zakup wózków inwalidzkich, sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego,
- dofinansowanie zajęć sportowych,
- przystosowanie samochodów,
- przystosowanie mieszkań.
Łączna wysokość pomocy wyniosła około 227 651,70 tys. zł.

1.2. Realizacja cyklu wykładów w okresie lipiec-grudzień 2010 w ramach konkursu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań publicznych ze
środków PFRON w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej
ich rehabilitacji zawodowej i społecznej. Uzyskana kwota dofinansowania wyniosła
10 000,00 zł.

1.3. Remont elewacji z dociepleniem metodą lekką-mokrą budynku Stowarzyszenia we
Wrocławiu przy ul. Bierutowskiej 23 wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku.
Prace zostały wykonane w okresie kwiecień-listopad 2010 przez ZHU BUD-WES
Sławoszowice ul. Kolejowa 14, 56-300 Milicz. W ramach w/w robót powstały miejsca
parkingowe dla osób niepełnosprawnych wraz z chodnikami dojazdowymi. Koszt
wykonanych prac wyniósł 302 961,38 zł.

1.4. Wykonanie instalacji antenowej umożliwiającej pacjentom mieszkającym na terenie
naszego ośrodka dobry jakościowo odbiór programów telewizyjnych. Koszt 5 940,00 zł.

1.5. Zorganizowanie

przyjęcia

wigilijnego

dla

osób

rehabilitowanych,

członków

Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości w dniu 17.12.2010.

1.6. W roku 2010 przyjęliśmy w poczet członków Stowarzyszenia 11 osób.

3. Przewidywane zadania na rok 2011
3.1. Dalsze wspieranie materialne potrzeb osób po urazach rdzenia kręgowego w zakresie
rehabilitacji. Podstawowe źródło finansowania tych działań to środki uzyskiwane w
ramach 1% podatku dochodowego oraz darowizny imienne.

3.2. Przygotowywanie do realizacji projektu „OGRÓD REHABILITACJI” w celu
umożliwienia uprawiania ćwiczeń, zajęć sportowych i rekreacji na świeżym powietrzu.

3.3. Drugie wydanie poradnika „Porażenia po urazach kręgosłupa” – planujemy poszukiwanie
źródeł finansowania tego przedsięwzięcia.
3.4. Udział w programach mających na celu wspieranie potrzeb osób niepełnosprawnych.

3.5. Inne działania mające na celu wspieranie potrzeb osób po urazach rdzenia kręgowego.

Wrocław, dnia 21.03.2011r.
Podpisy Członków Zarządu:
1. Andrzej Kobusiński -

Prezes Zarządu ………………………………………………

2. Krystyna Świderska - Zastępca Prezesa………………………………………………
3. Diana Bulanda

- Członek Zarządu ……………………………………………

