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l4 stycznia,2018
Diabetycy Średzcy wspierali Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomacy. W restauracji ,,Max Marina"
nad Jeziorem Średzkim badania przesiewowe z których skorzystało ok 130 osób. Ponad 50 dzieci
uczestn iczyło w konkursie rysunkowym.
25 stycznia 2018
W ramach Sredzkiej SzkĄ Zdrowia dr Arkadiusz Wysocki wygłosił wykład na temat arytmii
sętca. W programie SzkoĘ Cukrzycy dr Andrzej Paciorkowski omówił lęki doustne stosowane w
leczeniu cukrzycy.
15 lutego 2018
Liczna gnrpa diabetyków uczestniczyła w zabawie walentynkowej zorganizowaną przez OPS w
Srodzie Wlkp.
22ltltąo2018
Wykład pt,,Zwierzęta w naszym domu" wygłosił lek. wet. Michał Mierkięwicz. W programie
SzkoĘ Cukrzycy mgr Marzena Nakonieczrra omówiła zagńnienia z;wiązane z zastosowaniem
insuliny w leczeniu cukrzycy.
5 marca 2018
Poczet sźandarowy uozesmiczył w uroczystym spotkaniu z prezydentem A.Dudą.
9 marca 2018
W Pławcach w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Artur Zys w ramach konkursu

,,Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach stmtegii rozwoju obszarów wiejskich"
ogłoszonego przez Marszałka Wojewódżwa Wielkopolskiego odbyĘ się zajęcia edukacyjne pod
hasłem ,,Gdy o śmieciach wiesz już wszyśtko lepiej chronisz środowisko".
Po zakończeniu zajęć związulych konkursem ekologicznym radośnie świętowano miniony Dzień
Kobiet, Za realizację tego pĄektu otrzymaliśmy nagrodę w wysokści 5000 zł..
29 marca 2018
W ramach Średzkiej SzkoĘ Zdrowia onkolog prof. dr hab. n. med. Jacek Wachowiak wygłosił
wykład ,,Nowotwory u dzieci, aktualne wyniki leczęnia i znaczenie wczesnego rczpoznania" .W
progmmie SzkĄ Cukrzycy diabetolog dr Andrzej Paciorkowski omówił powikłania cukrzycy.
26 kwietnia 2018
W programie Średzkiej Szkoły Zdrowia dr Joanna Kordeczka-Brzychcy wygłosiła wykład na temat
gruźlicy, a dr Andrzej Paciorkowski w ramach SzkoĘ Cukrzycy omówił przewlekłe powikłania
cukrzycy. Po wykładach przeprowadzono walne zębranie sprawozdawcze zarok2017
2 maja 2018
Nad Jeziorem Sredzkim z okazji Dnia Flagi zotgmizowano badania przesiewowe w celu
wczesnego wykryrvania cukrzycy, z badń skorzystało ok 80 osób, W konkursie rysunkowym
uczestniczylo ok. 30 dzieci.
22maja2018
W Ośrodku Kultury odbyła się podwójna uroczystośó, zakończenie XIII edycji Szkoły Cukrzycy i
IV edycji Sredzkiej Szkoły Zdrowia, oraz jubileusz 20 lat działalności organizacji zrzeszających
diabetyków w Srodzie Wielkopolskiej. Przybyli na nią licanie diabetycy, przedstawiciele władz
samorządowych, organizacji i instytucji wspieĄących diabetyków a także zaproszeni goście.
28 maj - 6 czerwiec 2018
Wczasy w Dźwirzynie w Ośrodku Wczasowym ,,Plaza Park".Udział wzięło 56 osób
7 czerwiec 2018
Z okazji III Gali Piosenki Seniorów przeprowadzanych nad jeziorem w "Max Marinie"
zorganizowano badania przesiewowe. Z badń Ęch skorzystało ok 190 osób. Badaniom
towarzyszył konkurs rysunkowy w którym uczestniczyło ok. 50 osób.
8 czerwiec 2018
Jak co roku średzcy diabetycy uozestniczyli w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Diabetyków na Jasną
Górę.



23 czerwiec 2018
Na pikniku w Lutyni wysfuchano wykładu na temat roli wysiłku flzycznego w leczeniu cukrzycy.
Następnie odbyĘ się ćwiczenia usprawniająco - relaksacyjne oraztrening i marsz nordic walking.
18-21 tipca 20t8
Diabetycy ze Srody Wielkopolskiej w ramach zorganizowanej wycieczki podróżowali Szlakiem
Renesansu na terenie Lubelszczyzny.
18 sierpień 2018
Grupa seniorów ze Środy Wielkopolskiej wraz z przedstawicielami diabeĘków uczestniczyła w
Warszawie w Ogólnopolskiej Pxńzie Seniorów
1 wrzesień 2018
Z okazii Dożynek Gminnych w Parku Łazienki zorganizowano badania przesiewowe Z bńania
poziomu cukru we krwi skorzystało ok l40 osób. Około 40 dzieci wykonało rysunki w ramach
konkursu rysunkowego.
9 wrzesień 2018
Na Dożynkach Gminnych w Dominowie zorganizowano badania przesiewowe. Z badń tych
skorzystało ok. 160 osób. Badaniom towarzyszył konkurs rysunkowy dla dzieci, rysowało ok. 30
dzięci.
17 wrzesień 2018
Przy okazji spotkania towarzyskiego seniorów i mieszkańców Domu Pogodnej Jesieni
zorganizowanego przez OPS w Środzie Wlkp, przeprowadzono badania przesiewowe. W badaniach
wzięło udział 46 osób,
9 październik ź018
W siedzibie Wielkopolskiej Wyźszej SzkoĘ Społeczno-Ekonomicznej w Srodzie Wielkopolskiej
odbył się wykład prozdrowotny zorganizowany przez Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku..
Przed wykładem Diabetycy Średzcy wykonali badania przesiewowe. Uczestniczyli w nich
sfuchacze w liczbie ok 35 osób, którzy przybyli na ten wykład.
18 październik 20l8
W Ośrodku Kultury w Srodzie Wlkp. |icznie zgromadzili się diabetycy oraz zątoszeni goście aby
utoczyście zainaugurować XIV edycję Szkoły Cukrzycy i V edycję Sredzkiej SzkĘ Zdrowia.
Po powitaniu diabetolog dr Andrzej Paciorkowski wygłosił wykład pt ,,Cukzyca wyzwaniem dla
nas wszystkich". Pani prezes Zarząótl GLównego PSD Anna Sliwińska wręczyła medale,,Za
zwycięstwo nad cuklzycą'' oraz Złotę ,,Oznaki honorowe zasłużonego dla Polskiego
Stowarzyszenia Diabetyków",
20 październik 20l8
Diabetycy ze Srody Wlkp uczestniczyli wtaz z seniorami z innych organizacji w imprezie pod
hasłem ,,Mva Seniorzy", która odbywała się na terenie MTP w Poznaniu.
22 - 28 październik 2018
Poby w sanatorium ,,Solanki" w Inowrocławiu zorganizowń zatząd Stowarzyszenia Diabetyków
Srędzkich.
11 listopad 2018
Poczet sztandarowy uczestniczył u uroczystej mszy św. celebrowanej z okazji Swięta l00 lecia
Odzyskania Niepodległości. Po mszy przemaszerowano pod pomnik J.H. Dąbrowskiego gdzie
odbyły się dalsze uroczystości i złożono wiązankę kwiatów.
14 listopad 2018
Diabetyiy uroczyście obchodzili Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. W kościele pw Św. Józefa
odprawiono mszę św. w intencji chorych na cukrzycę i ich rodzin. W restauracji ,,U Moniki"
diabeĘcy wysfuchali pogadanki psychologa dr Agaty Juruć na temat roli wsparcia rodziny i
przyjaciół w leczeniu cukrzycy. Następnie odbyło się spotkanie towarzyskie.
22 listopad ?018
W ramach Średzkiej SzkĄ Zdtowia wysłuchano wykładu kardiologa dr Arkadiusza Wysockiego
na temat rvłięany z ciśnieniem krwi. Diabetolog dr Andrzej Paciorkowski w programie SzkoĘ
Cukrzycy omówił zagadnienia dotyczące samokontroli i pozytywnej roli stosownego wysiłku



fizycznego w leczeniu cukzycy.

28 listopad i 5 grudzień
Akcja Radosna Kartką diabetycy wykonlrłali kartki świąteczne , które zostaĘ dostąrczone do OPS
w Srodzie Wlkp.
13 grudnia 2018
Sredzka Szkoła Zdrowia rłykład dt Anny Zejma-Olender na temat zakŁeń dróg moczowych. W
ramach Szkoły Cukrzycy wysĘpił dr Andrzej Paciorkowski z wykładem o fiieniu w cukrzycy.
27 grudnia 2018
Wysąpienie ze sztandarem na uroczystościach rvliązanych z Rocznicą wybuchu Powstania
Wielkopolskiego i odsłonięciu pomnika Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wlkp,
28 grudnia 2018
Spotkanie towarzyskie w restauracji ,,Max Marina", podsumowanie roku, bal przebierańców.

podsumowanie
Szkoła Cukzycy - 8 wykładów
Sredzka Szkoła Zdrowia - 6 wykładów
Badania przesiewowe - 7 akcji
przebadano ok. 780 osób
rysunki wykonało ok, 200 dzieci
Imprezy i spotkania towarzyskie - 5
Wycieczki, pielgrzymka do Częstochowy i wyjazdy - 4
Wczasy, sanatorium - 2
WysĘpienia oficjalne ze sztandarem - 5

Inne akcje - 1

Razem 37

ŚrodaWlkp 30.I2"2018
Opracował:
Andrzej Lewandowski

Zarząd Stow ar zy szenia,.

Andrzej Lewandowski - Prezes .....,.ł.... ,

Barbara Wicher - Wi""p."r". .k§x
Danuta Kowalska - Skarbnik OP^
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Danuia kolecka

l.ena olek§y
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fi nansowego Stowarryszenia Diabetyków
Sredzkich w Srodzie Wielkopolskiej za 2018 rok

1. Sprawozdanie sporządzone j esl przez ,,Stowarzyszenie Diabetyków Średzkich"
w Srodzie Wielkopolskiej,63-000 Sroda Wlkp. ul. Daszyńskiego 5.

2. Stowarzyszenie działa na ruecz poprawy sytuacji zdrowotnej, ekonomicmej
i prawnej osób chorych na cukrzycę.

3. Stowarzyszenie zarejestrowane j est w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd
Rejonowy Poznari Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numer§m - 0000395693.

4, Czas trwania działalności jest nieograniczona.
5. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 r. do 3lgrudnia 20l8 r,
6. Przyjęty rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa

12 kolejnych pełnych miesięcy.
7. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy zńożeniukontynuowania działalności

przez Stowarzyszenie przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy. Nie istnieją
okoliczności wskazujące na zagrożenie konĘnuowania działalności.

8. Sprawozdanie finansowę sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachuŃowych
prowadzonych w roku obrotowym 2018 zgodńe z dokumentacją ptzyjęĘch zasad
rachrrnkowości.

9. Organizacja posiada tylko środki finarrsowe w walucie polskiej i wycenia je wedfug
wańości nominalnej.

Środa Wlkp 15.03.2019 r.
Sporądziła: Jadwiga Rochowska

Barbara Wicher - Wicenrezes Ę
Danuta Kowalska _ StarUnił ..$,.1e

stanisław Tomaszewski - członek
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Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarz}szenia
Diabetyków Średzkich w Środzie Wielkopolskiej za 2018 rok

1 . Stowarzyszenie nie ma żadnych zobowiązń z §tułu dfuznych instrumentów
finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązń warunkowych
nieuwzględnionych w bilansie.

2. Stowarzyszenie nie udziela kredytów człoŃom organów administrujących,
zarządzających i nadzorujących, a tŃłże nie ma zobowiązń zaciągniętych w ich
imieniu §ćułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju,

3. Na majątek stowarzyszenia składają się :

Aktywa obrotowe
- środki finansowe wkasię 284,35 ń
- środki finansowe na rachuŃu banko\łym 11 856,01 zł
- kótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13 000,00 zł

Pasywa
- fundusz statutowy 5 058,43 zl
- zyskz roku bieżącego - 2 533,93 zl
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 15 

.100,00 ń
- zobowięania l 848,00 zł

4. Przychody z działalnośct stafutowej wynoszą:
- składki członkowskie
- dotacje
- dotacja z PFRON
-przychody z$.I%o
- wpłaty uczestlrików
- nagroda w konkursie ogłoszonym przez Samorząd
Województwa dot. ochrony środowiska
Razem

5. KoszĘ ewidencj onowane są według rodzaju i typu działalności.
W2018 roku koszty realizacji zadań statutowych wynosz ą: 132 669,27 zł
wtym:

- pielgrzymka do Częstochowy
- wycieczka ,,Szlak Renesansu"
- ,,Sredzka Szkoła Cukrzycy"
- badania przesięwowe w celu
wczesnego wykrywania cukrzycy

- spotkania. integracyj ne
- obchody Swiatowego Dnia Walki z Cukrzycą
- wycieczka do Dźwkzyna
- pobyt w sanatorium w lnowrocławiu
- jubileusz 20-1ecia działńności diabetyków
- pozostałe

- 5 145,00 zł
- 33 150,00 zł
- 4 950,00 ń
- 2208,20 zł
- 73 450,00 ń

- 5 000,00 zł
- l35 203,20 zł

- 2 505,97 zł
- 26.900,00 ń
- 4 424,33 ń

- 6 90I,82 zl
- 6 853,74 ń
- 3 ż20,00 ń
- 50 303,05 ń
- 17 140,14 ń
_ 11 036,06 ń
- 3 384,16 ń



Ą

Wytik finansowy zamyka się kwotą dodatrrią w wysokości 2 533,93ń,
Zysk tel przeanaczony zostanie na działalność statutową w roku 201 9.

6. Z tsĄllłll l % podatku dochodowego od osób ftzycznych w roku 2018
wpłynęło 2 208,20 zł. Z roku poprzedniego pozostało 386,78 zł.
Na działalność statutową nieodpłatną wydatkowano 2 479,34 ń.
Na działalność statutową odpłatną wydatkowano 101,9l zl .

Na koniec roku pozostało 13,73 ń.
7. Stowarzyszenie nie posiada firnduszu zńoirycielskiego,
8. Fundusz statutowy składa się z zysków z lat poprzednich.

Środa Wlkp l5.03.2019 r.
Sporządziła: Jadwiga Rochowska

Danuta kotecka - członek

Maria Pieczyńska - Członek

Irena C)leksv _

il
Stanislaw Tomaszewski - Członek .,.].,,.. j...,..,,..,...


