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WOLONTARIAT św. ELIASZA
ul. Por. Wąchały 5

30-608 Kraków

tel. 012/263 61 56
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www.eliasz.org.pl

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia jako organizacji
pożytku publicznego za rok 2013
1.Stowarzyszenie WOLONTARIAT ŚW. ELIASZA swoją
i biuro ma w Krakowie, ul. Porucznika Wąchały 5, 30-608 Kraków.

siedzibę

2.Stowarzyszenie WOLONTARIAT ŚW. ELIASZA zostało zarejestrowane w
Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 31.10.2003 r. pod numerem KRS
0000178336, NIP 6762252565, REGON 356767450
3.W skład Zarządu Stowarzyszenia WOLONTARIAT ŚW. ELIASZA wchodzą
następujące osoby:
a) Stanisław Wysocki (Prezes Zarządu), zamieszkały przy ul.
Karmelickiej 19, 31-131 Kraków
b) Agata Mamak (Wiceprezes Zarządu), zamieszkała przy ul.
Cyganka 27, 32-065 Krzeszowice
c) Maria Kaczorowska (Skarbnik), zamieszkała przy ul. Różyckiego
4/28, 31-324 Kraków
4.Celami statutowym Stowarzyszenia WOLONTARIAT ŚW. ELIASZA są:
a) działalność charytatywna,
b) promocja i organizacja wolontariatu,
c) świadczenie pomocy osobom starszym, chorym i biednym,
d) świadczenie pomocy sierotom, dzieciom z rodzin patologicznych i
ubogich,
e) świadczenie pomocy rodzinom i ludziom dysfunkcyjnym,
f) prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom biednym, z grup
dysfunkcyjnych, niepełnosprawnym i ich opiekunom,
g) promocja zatrudnienia i aktywizacji wśród osób dysfunkcyjnych,
h) pomoc w leczeniu, rehabilitacji i edukacji osób biednych,
starszych i dysfunkcyjnych,
i) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,
j) działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
k) podejmowanie działań w zakresie krajoznawstwa oraz
wypoczynku dla osób ubogich, starszych i dysfunkcyjnych,
l) podejmowanie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji,
m) podejmowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej oraz
ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
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n) podejmowanie działań w zakresie współpracy i kontaktów z

osobami fizycznymi i prawnymi w Polsce oraz poza jej granicami,
prowadzącymi działalność zgodną ze statutem Stowarzyszenia,
o) wspieranie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe
osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność zgodną ze
statutem Stowarzyszenia,
p) prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej
5.Stowarzyszenie WOLONTARIAT ŚW. ELIASZA realizuje cele statutowe
poprzez:
a)organizowanie pomocy materialnej i opieki socjalnej, świadczeń
medycznych, poradnictwa prawnego, psychologicznego, zawodowego
nad osobami starszymi, chorymi, samotnymi, bezdomnymi, biednymi,
dysfunkcyjnymi i innymi znajdującymi się w ciężkiej sytuacji
życiowej,
b)współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi,
instytucjami, kościołami i innymi organizacjami pozarządowymi,
c)współpracę z osobami i organizacjami fizycznymi oraz prawnymi, w
kraju jak i za granicą,
d)działalność wydawnicza i organizowanie konferencji, prelekcji,
poradnictwa, szkoleń z zakresu działalności charytatywnej, leczenia,
edukacji, promocji, zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, profilaktyki
i promocji zdrowia, pierwszej pomocy, ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych, praw człowieka, praw pacjenta,
e)promowanie idei wolontariatu,
f)organizowanie akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących
pomocy, w szczególności zbiórek publicznych, itp.
g)finansowanie i materialne wspieranie placówek prowadzących
działalność zgodną ze statutem Stowarzyszenia,
h)tworzenie, prowadzenie centrum wolontariatu,
i)tworzenie, prowadzenie centrum rehabilitacji,
j)organizowanie warsztatów, spotkań, punktów konsultacyjnoterapeutycznych,
k)organizowanie turnusów wypoczynkowych i rehabilitacyjnych,
l)organizowanie i pomoc finansowa materialna domom dziecka i
innym placówkom opiekuńczym dla sierot,
m)organizowanie i pomoc finansowa materialna osobom ubogim z
rodzin dysfunkcyjnych niepełnosprawnym, chorym,
n)dofinansowanie kosztów leczenia osobom biednym,
o)organizowanie i rozdział darów,
p)organizowanie wycieczek, konkursów, festiwali, zawodów, imprez i
zajęć o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym i
sportowym

2

6.W 2013 roku Stowarzyszenie WOLONTARIAT ŚW. ELIASZA realizowało
cele statutowe według następujących działań:
Ad. 4. pkt a) działalność charytatywna:
Szpital im J. Dietla
Wolontariusze w szpitalu im. J. Dietla codziennie odwiedzali pacjentów na pięciu
oddziałach. Każdego dnia osoby potrzebujące zostały objęte pomocą w spożywaniu
posiłku, poruszaniu się po terenie szpitala, zakupach, realizacji recept, wspierane były
poprzez rozmowę. Dzięki współpracy z krakowskimi szkołami z okazji Dnia Chorego,
Świąt Wielkanocnych, Mikołajek, Świąt Bożego Narodzenia pacjenci otrzymywali
drobne upominki przygotowywane przez wolontariuszy i uczniów. W sumie
pacjentom szpitala w roku 2013 wolontariusze ofiarowali ok. 2333 godziny. Na dzień
31.12.2013r. grupa ta liczyła 30 wolontariuszy.
W szpitalu im. J. Dietla prężnie funkcjonują dwie podgrupy.
Pierwsza z nich nazywana przez wolontariuszy „grupą rekreacyjną” jest zespołem
wolontariuszy, którzy organizują wolny czas dla pacjentów szpitala. Zainicjowali
przedsięwzięcie pod hasłem „KINO ELIASZA” i poprzez wyświetlanie filmów w
kaplicy szpitalnej urozmaicają szpitalne popołudnia. Do końca roku 2013 wyświetlone
zostały 57 filmy, w sumie odbyły się 72 seanse filmowe, a także zorganizowano 6
FAMILIOZABAW.
Druga podgrupa skupia wolontariuszy, którzy towarzyszą pacjentom szpitala podczas
mszy św., nabożeństw religijnych. W niedziele wolontariusze i pacjenci uczestniczą
wspólnie we Mszy Św. w kaplicy szpitalnej (wolontariusze przygotowują liturgię
słowa: czytanie czytań, śpiew psalmów). Wolontariusze przygotowują i prowadzą
m.in. w pierwsze soboty miesiąca „Wieczór Jana Pawła II” (czuwanie modlitewne i
śpiew). W piątki wolontariusze wraz z pacjentami odmawiali Koronkę do Bożego
Miłosierdzia. Pod koniec roku wprowadzono dla pacjentów krótką lekturę Biblii tzw.
„Spotkanie z Pismem Świętym”. W okresie Wielkiego Postu prowadzona jest Droga
Krzyżowa. W Niedzielę Palmową i Wielki Piątek przygotowywane jest odczytanie
Męki Pańskiej. Grupa modlitewna prowadzi także nabożeństwa majowe oraz w
październiku odmawia z pacjentami modlitwę różańcową.
Szpital św. Ludwika
Wolontariusze w szpitalu im. św. Ludwika w Krakowie odwiedzali chore dzieci na
trzech oddziałach: noworodki, oddział pulmonologiczny i na oddziale nefrologicznym.
Podczas swojej obecności wolontariusze w zależności od specyfiki danego oddziału
organizowali dla dzieci gry, zabawy, spędzali z nimi wolny czas oraz opiekowali się
najmłodszymi pacjentami pod nieobecność rodziców. Dzięki współpracy z
krakowskimi szkołami Stowarzyszenie organizowało drobne upominki dla małych
pacjentów z okazji świąt Wielkanocnych, Dnia Dziecka, Bożego Narodzenia. Małym
pacjentom wolontariusze w ciągu roku 2013 poświęcili ok. 320 godzin. Przez rok w
szpitalu dziecięcym pojawiło się 33 wolontariuszy, z czego 8 odwiedzało małych
pacjentów regularnie.
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Pomoc rzeczowa i finansowa – dopłaty do leków i inne formy wsparcia
Kolejną formą działania była również pomoc potrzebującym, którzy zwracali się z
prośbą
o
wykupienie
leków
czy
pomoc
żywnościową.
W każdym z przypadków decyzja o odmowie bądź udzieleniu pomocy poprzedzona
była wywiadem środowiskowym oraz rozmową. Prowadzona była imienna ewidencja
osób objętych tą formą pomocy.
Udzielano pomocy materialnej w postaci paczek żywnościowych oraz środków
czystości i odzieży dla bezdomnych i potrzebujących pacjentów szpitala.
Dzięki współpracy z Caritas Archidiecezji Krakowskiej wolontariusze naszego
Stowarzyszenia uczestniczyli w akcjach zbiórek żywności dzięki czemu Caritas
przekazywał naszym podopiecznym artykuły spożywcze i inne artykuły codziennego
użytku.
Akcja zeszyt
Dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi krakowskimi szkołami uczniowie zbierali
różne artykuły szkolne, które następnie nasi wolontariusze przekazywali we wrześniu
jako wyprawki szkolne dla podopiecznych Ośrodka Wychowawczego dla Dziewcząt
Sióstr Służebniczek NMP w Krakowie oraz Domu Dziecka bł. Celestyny Faron w
Łętowni.
Akcja cukierek
Uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 2, Prywatnego Gimnazjum nr 2 im.
Noblistów Polskich w Krakowie zebrali, a następnie, dzięki współpracy, nasi
wolontariusze przekazali cukierki oraz inne słodycze dla wychowanków Ośrodka
Wychowawczego przy ul. Lenartowicza oraz dla 6 ubogich wielodzietnych rodzin z
gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Słodkie upominki dołączono również do upominków
dla małych pacjentów ze Szpitala im. św. Ludwika.
Ad. 4 pkt b) promocja i organizacja wolontariatu:
Plebiscyt „Wybieramy Miłosiernego Samarytanina roku”
Jak co roku propagując ideę wolontariatu w marcu zorganizowaliśmy plebiscyt
„Wybieramy Miłosiernego Samarytanina roku 2012”, podczas którego nagrodziliśmy i
wyróżniliśmy osoby bezinteresownie pomagające innym w dwóch kategoriach:
pracownik służby zdrowia oraz osoba nie związana z żadną organizacją. Podczas gali
zostało przyznane szczególne wyróżnienie dla mieszkańców Szczekocin za
Samarytańską postawę podczas katastrofy pociągów. Statuetki wykonał dla nas
krakowski Instytut Odlewnictwa AGH.
Kursy szkoleniowe
Zorganizowano 2 kursy formacyjne (kwiecień, grudzień). W sumie udział w nich
wzięło 31 kandydatów na wolontariuszy, z których 23 ukończyło kurs.
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Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Karmelitańskiej – Sanktuarium Matki Bożej
Bolesnej w Oborach
W lipcu odbył się wyjazd do Sanktuarium Ojców Karmelitów w Oborach na
Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Karmelitańskiej. Od czterech lat nasz wolontariat
uczestniczy w tym wydarzeniu, przybliżając tym samym swoją ideę oraz propagując
działalność.
Czwartkowe spotkania
W każdy czwartkowy wieczór (z wyjątkiem dni świątecznych) w siedzibie
wolontariatu odbywały się spotkania dla wszystkich wolontariuszy oraz dla
kandydatów na wolontariuszy. Wspólne spotkania stanowią okazję do promowania
idei wolontariatu, rozwiązywania zaistniałych problemów, itp.
Ad.4 pkt c) świadczenie pomocy osobom starszym, chorym i biednym
Domy prywatne
Grupa domowa w ciągu całego roku opiekowała się 15 podopiecznymi – zarówno
dziećmi jak i osobami w średnim i podeszłym wieku oraz udzieliło pomocy ok. 30
osobom potrzebującym Wolontariusze odwiedzali podopiecznych w ich domach
pomagając im w podstawowych czynnościach dnia codziennego jak sprzątanie,
robienie zakupów, spacer czy wyjście do lekarza. Podopieczni zawsze wspierani byli
rozmową. W razie potrzeby udzielana była doraźna pomoc jak np. zakup żywności,
zakup leków czy ubrań lub środków czystości.
Podopieczni będący w trudnej sytuacji materialnej otrzymali paczki
(w których znajdowała się m.in. żywność, art. chemii gospodarczej przekazane przez
naszych wolontariuszy dzięki współpracy z Caritas Archidiecezji Krakowskiej) na
Święta Wielkanocne oraz Boże Narodzenie. Dodatkowo w ciągu roku dla najbardziej
potrzebujących organizowano regularną pomoc żywnościową. Wolontariusze grupy
domowej w roku 2013 poświęcili swoim podopiecznym w sumie – 704 godziny.
Ad. 4 pkt e) świadczenie pomocy rodzinom i ludziom dysfunkcyjnym:
Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie prowadzony
przez Siostry Służebniczki NMP w Krakowie
Dla Ośrodka Wychowawczego dla Dziewcząt prowadzonego przez Siostry
Służebniczki NMP w Krakowie dostarczano pomoc materialną w postaci artykułów
szkolnych, materiałów piśmienniczych. Trzech wolontariuszy dwa razy w tygodniu
udzielało niepełnosprawnym wychowankom korepetycji z j. polskiego, matematyki,
historii, j. angielskiego.
Z okazji Świąt Wielkanocnych, Dnia Dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego i Świąt
Bożego Narodzenia podopieczne otrzymywały drobne upominki, we wrześniu
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wyprawki szkolne przekazane przez wolontariuszy w imieniu darczyńców, instytucji
współpracujących ze Stowarzyszeniem.
Ad. 4 pkt h) pomoc w leczeniu, rehabilitacji i edukacji osób biednych, starszych i
dysfunkcyjnych
Lekarze medycyny i pracownicy służby zdrowia – członkowie naszego
Stowarzyszenia świadczyli nieodpłatne usługi, tj.: porady lekarskie, zabiegi
rehabilitacyjne czy konsultacje medyczne w stosunku do potrzebujących
podopiecznych.
Udzielanie specjalistycznych porad i konsultacji medycznych
Biała Niedziela
W czerwcu przy współudziale firm farmaceutycznych „UNIPHARM” i „ROCHE
POLSKA” została przeprowadzona akcja „BIAŁA NIEDZIELA - profilaktyka i
leczenie osteoporozy”.
W ramach akcji wykonywane były:
- badania densytometryczne,
- konsultacje lekarzy specjalistów z Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologii przy
Szpitalu im. Józefa Dietla w Krakowie oraz wydawano sponsorowane przez firmę
UNIPHARM bezpłatne skierowania na badanie poziomu witaminy D3.
Z akcji skorzystało 85 osób, w tym z konsultacji lekarskich 60. W akcji wzięło udział
22 wolontariuszy
Ad. 4 pkt l) podejmowanie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
tradycji.
Wakacje dla Polskich dzieci na Ukrainie
Na przełomie lipca i sierpnia wolontariusze Stowarzyszenia na prośbę Krakowskiego
Zakonu OO. Karmelitów na Piasku włączyli się w przygotowanie wakacji dla Polskich
dzieci mieszkających z rodzinami na Ukrainie, w miejscowości Sąsiadowice.
Cracovia Sacra
W sierpniu tradycyjnie już w krakowskim klasztorze Ojców Karmelitów na Piasku
odbyła się noc Cracovia Sacra, w przygotowaniu której pomogli wolontariusze
naszego Stowarzyszenia.
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7.Stowarzyszenie WOLONTARIAT ŚW. ELIASZA w roku 2013 prowadziło
wyłącznie działalność statutową. Rok obrotowy 2013 Stowarzyszenie zamknęło
wielkością dodatnią wysokości 112.176,87 zł.
8.Przychody stowarzyszenia realizowane były z następujących źródeł:
darowizny
5.030,50 zł
darowizny 1%
10.900,10 zł
składki członkowskie
2.797,00 zł
dotacje
22.692,48 zł
pozostałe przychody
6,74 zł
przychody finansowe
0,00 zł
9.Koszty administracyjne w roku 2013 wyniosły:
amortyzacja
0,00 zł
usługi obce
18.415,04 zł
zużycie materiałów i energii
11.471,42 zł
wynagrodzenia
20.588,80 zł
ubezpieczenia społeczne i inne
4.470,22 zł
pozostałe koszty
0,00 zł
podróże służbowe
0,00 zł
koszty finansowe
0,00 zł
10.W roku 2013 nie nastąpiły żadne zmiany w funduszu statutowym.
11.Stowarzyszenie WOLONTARIAT ŚW. ELIASZA nie udzieliło żadnych
gwarancji, poręczeń oraz pożyczek.
12.Środki na rachunkach bankowych na dzień 31.12. 2013 wynosiły:
PKO BP
77.973,86 zł
PKO BP BIZNES PARTNER 32.799,94 zł
13.W roku 2013 w Stowarzyszeniu WOLONTARIAT ŚW. ELIASZA
zatrudnione były 2 osoby na umowę o pracę, w okresie od 01.03.2013 do
31.08.2013, których wynagrodzenia refundowane były ze środków Grodzkiego
Urzędu Pracy w ramach robót publicznych.
14.Wynagrodzenie z tytułu umów o pracę wyniosło

20.588,80 zł.

15.Członkowie Zarządu pełnili swoje funkcje społecznie. Nie otrzymali z tego
tytułu żadnego wynagrodzenia.
16.Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wyniosły łącznie 0,00 zł brutto.
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17.Stowarzyszenie WOLONTARIAT ŚW. ELIASZA nie nabyło żadnych akcji,
obligacji oraz nie objęło żadnych udziałów w spółkach prawa handlowego.
18.Wartość aktywów oraz zobowiązań Stowarzyszenia wykazuje załączony
bilans.
- aktywa
115.094,44 zł
- zobowiązania
2.865,57 zł
19.Stowarzyszenie WOLONTARIAT ŚW. ELIASZA w ciągu roku podatkowego
zgodnie z obowiązującymi przepisami nie składało deklaracji podatkowych. Były
wpłacane zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu zawartych
umów o pracę. W dniu 28.01.2014 roku została wysłana deklaracja roczna PIT
4R, do dnia 31.03.2013 r. została złożona deklaracja CIT 8.
20.Kwota zobowiązań krótkoterminowych wykazanych w bilansie obejmuje:

wobec dostawców
2.865,57 zł.

wobec ZUS
0,00 zł.

wobec US
0,00 zł.
21.Stowarzyszenie WOLONTARIAT ŚW. ELIASZA nie prowadzi działalności
gospodarczej. Nie prowadzi również działalności odpłatnej pożytku publicznego.
Stowarzyszenie prowadzi wyłącznie działalność nieodpłatną pożytku
publicznego. Stowarzyszenie posiada budynek będący siedzibą stowarzyszenia,
wykorzystywany na potrzeby działalności statutowej. W związku z powyższym
nie podlegał on amortyzacji a wydatki na jego nabycie zostały zaliczane do
kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio w dacie poniesienia.
22.W okresie sprawozdawczym nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne.
23.Uchwały podjęte w 2013 roku:
- o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012
- o zatwierdzeniu pisemnego sprawozdania merytorycznego z działalności
Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego w roku 2012
Data sporządzenia: 31.01.2014
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