SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ROCZNE UPROSZCZONE Z DZIALALNOŚCI
ORGANIZACJI AMAZONEK FEMINA FENIX
ZA ROK 2015
Stowarzyszenie Amazonek ”Femina - Fenix” Wrocław pL.Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
Data wpisu do rejestru sądowego 30-01-2002, Nr KRS 000085940
Regon 930107459, NIP 899-206-81-97
I. Dane dotyczące członków zarządu:
Skład organu zarządzającego organizacji:
Elżbieta - Magdalena Salamon Przewodnicząca
Maria Jakubska z-ca Przewodniczącej
Jadwiga Kuczkowska – skarbnik
Joanna Beata Szychowiak – sekretarz generalny
Ewa Kulma – członek zarządu
Grażyna Anna Wojciechowska – członek Zarządu
Anna Lachowska – członek Zarządu
Anna Wasek – członek Zarządu
Halina Karkowska –członek Zarządu
Skład organu kontroli:
Wiesława Kasterka –Przewodnicząca
Anna Koziarz –członek
Halina Kilarska –członek
II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie
sprawozdawczym:
1. Opis głównych działań podjętych przez organizację:
 zajęcia indywidualne i grupowe w każdy wtorek godz. 15-18 : relaksacja, zajęcia integracyjne
i tematyczne, rozmowy psychologa indywidualne z kobietami, które pierwszy raz przyszły
do Stowarzyszenia oraz z kobietami w depresji, potrzebującymi wsparcia,
 warsztaty ze specjalistami z różnych dziedzin /dietetykiem, lekarzami, rehabilitantami itp.
 zajęcia rehabilitacyjne na sali 6 godz. tygodniowo, basenie 3 godz. tygodniowo, konsultacje
amazonek dot. obrzęków limfatycznych 4 godz. miesięcznie,
 warsztaty malarskie 3 godz. tygodniowo,
 warsztaty rękodzieła w każdy wtorek 1,5 godz,
 warsztaty dla wolontariuszek – ochotniczek,
 działalność dot. profilaktyki chorób nowotworowych oraz zdrowego trybu życia:
• IX Dni Promocji Zdrowia Wyspa Słodowa,
• Organizowanie wystaw „Nim rak da znak,”
• „Wolontariuszka pomaga, wpiera uczy”- Piknik Wyspa Słodowa,
• Dolnośląskie Targi Wolontariatu,
• XVI Forum Kobiet Wiejskich- Światowy Dzień Kobiet Wiejskich-Dolnośląski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego,
• „Dbajmy o zdrowie”- Galeria Arkady Wrocławskie, Galeria Dominikańska ,Centrum
Onkologii,
• Profilaktyczna Wystawa i prelekcja -Urząd Gminy Długołęka, prezentacja wszystkich
wystaw była połączona z punktem nauki samobadania piersi oraz punktem
informacyjnym dot. profilaktyki nowotworowej.
 Prowadzenie wolontariatu na oddziałach onkologicznych,
 Udział w spotkaniach, szkoleniach i konferencjach na temat chorób onkologicznych
we Wrocławiu i ościennych powiatach.
2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie
sprawozdawczym:
- 500 osób chorych i ich rodzin, około 2500 osób - profilaktyka onkologiczna.
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji
Osoby fizyczne – 3000 osób

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym:
Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po chorobie nowotworowej piersi, praca wolontariuszek
na oddziałach onkologicznych, prowadzenie działalności informacyjno-profilaktycznej w szkołach
centrach handlowych, imprezach kulturalnych, piknikach, wystawach, telefon zaufania.
4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie
sprawozdawczym.
− dopłata 20zł/miesiąc do gimnastyki na basenie,
5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym:
Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej
III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach
w okresie sprawozdawczym.
1. Informacje o przychodach organizacji.
1.1 Łączna kwota przychodów organizacji ogółem – 69 355,74 zł w tym:
a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego- 65 895,74 zł
b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego - 3460,00zł
c) Pozostałe przychody w tym przychody finansowe – 580,65 zł
1.2 Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 35 000,00 zł
1.3 Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i prawnych)
Ogółem: 3 260,00 zł
2. Informacje o kosztach organizacji.
2.1 Łączna kwota kosztów organizacji ogółem – 78 979,89 zł
2.2 Informacja o poniesionych kosztach:
a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego 66 476,39 zł
b) koszty z tytułu odpłatnej działalności pożytku publicznego 3 460,00zł
c) koszty administracyjne 2 000,89 zł
3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego w okresie
sprawozdawczym wyniósł minus 11044,39 zł
4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych
oraz sposobie wydatkowania tych środków.
4.1
Przychody z 1% podatku w roku 2015 to 14 148,74 zł
4.2
W okresie sprawozdawczym z 1% wydano 14 000,00zł na opłacenie psychologa
i rehabilitantek pozostałe środki przechodzą na następny rok rozliczeniowy.
IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym:

1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień.
Z tytułu podatku od nieruchomości
V. Personel oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej
1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilno prawnej

1.1
1.2

Organizacja nie zatrudnia osób na podstawie stosunku pracy.
W 2014 roku było 9 osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilno
prawnej: 2 psychologów,3 rehabilitantów, artysta plastyk, artysta malarz,
koordynator, księgowa,
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2. Członkowie:
2.1
Organizacja posiada 150 członków
2.2

Liczba członków organizacji wg stanu na dzień okresu sprawozdawczego
Osób fizycznych 150
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym:
3.1
Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy – amazonek
z własnej organizacji.
VI. Wynagrodzenie w okresie sprawozdawczym
1.1 Łączna kwota wynagrodzeń brutto w okresie sprawozdawczym to 9500,00 zł

a) Z tytułu umów cywilnoprawnych ze środków Stowarzyszenia opłacono:
wynagrodzenie psychologa 2250,00zł, wynagrodzenie rehabilitantek 5100,00 zł,
malarz 150 zł, wynagrodzenie księgowej 2000,00 zł zakwalifikowane w informacji
dodatkowej, w kosztach własnych umowy zlecenia oraz kosztach własnych dotacji.
Opłacono także koszty ZUS społeczne pokontrolne z tytułu umów zlecenia 5495,74 zł.
Pozostałe wynagrodzenia opłacono z dotacji Gminy Wrocław.
VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy
Administracji publicznej w okresie sprawozdawczym:
1. Organizacja realizowała następujące zadania zlecone przez organy samorządu
terytorialnego:
B. „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zlecanych ze Środków PFRON
I - Edycja Umowa Nr D/PFRON/WZD/1593/5/2015
VII. Informacja o kontrolach przeprowadzonych w organizacji w okresie sprawozdawczym.
Przeprowadzono kontrolę ZUS dotycząca umów zleceń
Sporządziła:
Elżbieta Magdalena Salamon
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