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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA „Arteria” W ROKU 2019

W roku 2019 Stowarzyszenie  „Arteria” kierowało swoje działania do osób

z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich otoczenia.

W ramach realizowanych zadań nawiązana/kontynuowana była współpraca z:

Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice,

Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych,

Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych,

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach,

Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego,

Warsztatami Terapii Zajęciowej,

Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zakładem Aktywności Zawodowej w Katowicach oraz instytucjami pomocowymi

działającymi w obszarze pomocy społecznej, asystenckiej i socjalnej.

W Stowarzyszeniu „Arteria” w roku 2019 podobnie jak w latach ubiegłych podejmowane były

działania na rzecz: edukacji, rehabilitacji, aktywizacji społecznej, zawodowej, promocji oraz

podejmowania aktywnego uczestnictwa i zwiększania udziału osób z niepełnosprawnością

w życiu społecznym, kulturalnym i artystycznym.

Dzięki dotacjom pozyskanym ze środków konkursowych tak jak w latach poprzednich kontynuowana

była realizacja następujących działań:

Stowarzyszenie w roku 2018 utworzyło Warsztat Terapii Zajęciowej „Arteria”, w którym także w roku

2019 prowadzi rehabilitację społeczną i zawodową 20 podopiecznych - osób

z niepełnosprawnością intelektualną.

Realizowana w warsztacie terapia zajęciowa wpływa na:

ogólne usprawnianie uczestników;

rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego,
w tym zaradności osobistej dzięki stosowaniu różnych technik z zakresu terapii

zajęciowej;
e przygotowanie uczestników do życia w środowisku społecznym

w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania,

komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz

rozwójinnych umiejętności niezbędnych w życiu, a także poprawę kondycji fizycznej
i psychicznej;

rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych,

umożliwiających późniejsze podjęcie pracy zawodowej w zakładzie aktywności
zawodowej, innej pracy zarobkowej bądź szkolenia zawodowego.

Zajęcia w warsztacie prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji
i terapii w 4 pracowniach:

- Pracowni Medialnej ze Społeczną Pracownią Digitalizacji,

- Pracowni Umiejętności Życia Codziennego,
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Pedagogiki i aktywizacji zawodowej oraz Pracowni Artystycznej

Dodatkowo uczestnicy warsztatów wspierani są przez rehabilitanta ora psychologa.

Działania Stowarzyszenia nakierowane były również na podniesienie świadomości oraz

wyrównywania szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeciwdziałania dyskryminacji

ze względu na płeć, status społeczny, niepełnosprawność oraz sposób życia.

W ramach działalności w minionym roku sprawozdawczym, kontynuowana była także

- rozpoczęta w listopadzie 2014 realizacja projektu: „Przeciąg w mieście - warsztaty wspierające

działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację

z otoczeniem i aktywizacje społeczną” w ramach zadania publicznego pn.: Wspieranie działań na

rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekłe chorych, poprzez integrację z otoczeniem

i aktywizację społeczną.

Zajęcia w ramach projektu prowadzone były w systemie dziennym dia  śrupy

8 podopiecznych - dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, 4 razy w tygodniu.

W ramach projektu prowadzone były następujące działania: kulinarne (3h w tyg.). arteterapeutyczne

(3h w tyg.) oraz zajęcia w Społecznej Pracowni Digitalizacji (6h w tyg.) Stowarzyszenie jest członkiem

Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. W minionym roku w Stowarzyszeniu digitalizowane były zbiory Biblioteki
Akademii Muzycznej w Katowicach

Stowarzyszenie „Arteria” w roku 2019 kontynuowało - rozpoczęty w styczniu roku 2018 Program

Aktywności Lokalnej dla osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego - Dzielnica

Śródmieście w projekcie: „Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich

środowiska rodzinnego - I etap”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX Włączenie społeczne dla

działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1. wzmocnienie potencjału społeczno -

zawodowego społeczności lokalnych — ZIT.

Wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach Stowarzyszenie zrealizowało

inicjatywę w ramach projektu Katowice Miasto Otwarte - Organizowanie Społeczności

Lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020 dia osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla

poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - ZIT.

W ramach wspomnianej wyżej inicjatywy Stowarzyszenie „Arteria” zaangażowało się w organizację

spotkania wiełkanocnego dla osób z niepełnosprawnością oraz osób starszych. Wspólne spotkanie

miało na celu promocję wołontariatu, organizację społeczności lokalnej, poprawę jakości życia oraz

integrację społeczną osób z niepełnosprawnością.

W roku 2019 Stowarzyszenie zostało partnerem projektu „Mozaika rozmaitości powstań śląskich”

realizowanego przez Katowicką Spółdzielnię Mieszkaniową. W ramach projektu podopieczni

Stowarzyszenie wzięli udział w warsztatach tematycznych oraz przygotowali wydarzenie artystyczne

prezentując swój występ.
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W roku 2019 zrealizowany został również projekt w ramach Małych Grantów dofinansowany ze

środków Urzędu Miasta Katowice pn. „Święta Bożego Narodzenia 20197 w ramach. którego

zorganizowane zostało wspólne spotkanie wigilijne dla podopiecznych Stowarzyszenia zarówno

uczęszczających w warsztatach jak i Galerii Przeciąg w ramach projektu „Przeciąg w mieście”.

Działalność Stowarzyszenia „Arteria” w sposób istotny wspierała tworzenie warunków włączania osób

z niepełnosprawnością w tok życia społecznego. Umożliwiła podopiecznym korzystanie

z ogólnodostępnej infrastruktury społeczneji form życia społecznego z zapewnieniem odpowiedniego

wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty.

Podejmowane działania nakierowane były na integrację.  reintegrację zawodową

i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem, w szczególności działalności na rzecz osób

z niepełnosprawnością intelektualną. Podejmowaliśmy również działania na rzecz zapobiegania

bezrobociu poprzez promowanie i organizowanie różnych form aktywizacji zawodowej. Prowadzenie

działalności w zakresie rehabilitacji, aktywizacji zawodowej i społecznejoraz integracji osób, instytucji

i środowisk.

W minionym roku działalność Stowarzyszenia była promowana przez Stronę internetową

Stowarzyszenia: www.arteria.edu.pl, portal Facebook oraz

Podpisy Członków Zarządu Stowarzyszenia „Arteria”

WĄCEPREZES
STOW.

x

MAŁGORZATA MACHAJ 
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e-Sprawozdanie finansowe JPK_SF (v.1-2)
dia jednostek OPP w złotych

(jednostki, o których mowaw art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

Gd (dzioń - miesiąc - rok) Do (dzień miesiąc - rok)

a 01-01-2019 31-12-2019

A. Dane identyfikujące jednostkę

1a. Nazwe palna

ŚLĄSKIE CENTRUM EDUKACJI I REHABILITACJI "ARTERIA"

1h. Adres

Kraj Wojewódrtwo Powist

PakademUtca

M.

Kod pocztowy Poczta

Katowice

B. Data sporządzenia sprawozdania finansowego

Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

|

24-03-2020

Osoba, której powierzono sporządzenie Kierownik jednostki, a jeżel! jednostką kiesuje organ wieloosobowy -
sprawozdania finansowego - wszyscy tego organu z a

(imię, nazwisko, data i podpis) (imię, nazwisko, data i ERA

Małgorzata Michał Szyszka
24-03-2020 (KG A

*

Michał Szyszka

* - Małgorzata Machaj WICĘPREŻES

Mefgorzota Orlińska STOWAĄZY) 35 „ARTERIA

24-03-2020 AAC

Wydnkowana z programu SFJOPZ (1) (v.1-2) ARTERIA

Nr loksiu



Rachunek zysków i strat (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP) w złotych

  
  
A. Przychody z działatności statutowej

B. Koszty działalności statutowej

'|. Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

1. Przychody z odpłatnej działalności pożytku

1 Koszty nieodpłatnej działalności pożytku pubiicznego

lil. Przychody z pozostałej działalności statutowej

 
 

r

! Przekształcono dane

   
   
   
  
  

E. Koszty działalności gospodarczej

G. Koszty ogólnego zarządu

1. Pozostałe przychody operacyjne

J. Pozostałe koszty operacyjne

K. Przychody finansowe

IL Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

IM. Koszty pozostałej działalności statutowej

C. Zysk (strata) z działalności statutowej(A - B)

D. Przychody z działalności gospodarczej

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej E)

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)

Kwota na dzień ' Kwota na dzień

kończący bieżący kończący poprzedni porównawcze za

rok obrotowy | rak obrotowy poprzedni tok obrotowy

693 641 751,99

693 441,20; 641 751,99

I

t

678 330,40: 641 629,42

6768 330,40: 641 629,42

15 110,80 122,57 0.0

  
L. Koszty finansowe

M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K- L)

N. Podatek dochodowy

O. Zysk (strata) netto (M - N)

Osoba, której powierzono sporządzenie

sprawozdania finansowego

(imię, nazwisko, data i podpis)

Małgorzałł ZENIE
24-03-2020

Orińska

 
Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ -
- wszyscy członkowie tego oGFOWARZYŹ, ARTERIA”

(imię, nazwisko, data I podpis)

Michał Szyszka
Michał Słyszka

Małgorzata Machaj PREZES
WAR/

24-03-2020 SUM
MACHAJ

15 110,80 122,57 0.0

15 422,57 00

15 140,80 122,57 00
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (v.1-2)

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP)

A. Dane identyfikujące jednostkę

1a Nazwa pełna

ŚLĄSKIE CENTRUM EDUKACJI I REHABILITACJI "ARTERIA"

1%. Adres

Kraj

m.Kotowice

Nr tokalu

kaowe a
Miejscowość Kod pocztowy

ZĘZ

 

TAK

Adres Zi iczny

p
Nr domu lokaiu

2. Czas trwania działalności jednoatśi, jeżeli jest ograniczony

ca TAK, czas działalności jes!

do

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

od 01-01-2019 do 31-12-2019

B. Założenie kontynuacji działalności

4a. Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założenie kontynuowania działalności gospodarczej przez w dającej się przewidziec

przyszłości:
X TAK NIE

Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

TAK (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowaria dzial ) X NIE (brak okokcznosc! wskazujących na zagrożeme kontynuowana dział

4%. Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Wydrukowano 2 programu nl SFJOPZ (1) (v.1-2) ARTERIA



C. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityka) rachunko: — -

w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

5a. Omówienie metod wyceny sktywów i panywów (lakże amortyzacji)

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa ustalono
z zastosowaniem metod wyceny wynikających z przyjętych zasad rachunkowości :

   

   
   

  

 

1. środki trwałe oraz wartości i prawne wycenia się wg cen nabycia

pomniejszone o umorzenia
2. należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty

3. środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycania się wg wartości nominalnej

4. kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa ujmuje się w księgach w wartości nominalnej

5. zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

   
  
  

Sb. Omówienie metod ustalenia wyniku finansowego

Ustalenie wyniku finansowego za rok obrotowy przebiega według następującego schematu księgowego:

Na koniec roku obrotowego zamyka się konta wynikowe i na konto "wynik finansowy” następuje przeniesienie

(przeksięgowanie) wszystkich zrealizowanych lub należnych przychodów oraz kosztów związanych z tymi
przychodami i innych obowiązkowych obciążeń wpływających na wynik.

Jeżeli konto "wynik finansowy" wykazuje saldo Ma, wtedy występuje zysk netto za rok obrotowy. Saldo Wn konta

"wynik finansowy” jest informacją o stracie netto.

Saldo Wn lub Ma wykazujemy w pasywach bilansu firmy, w pozycji - zysk (strata) netto - odpowiednio, jako wielkość

dodatnia (zysk) lub wielkość ujemna (strata).

Kwota zysku lub straty wykazana w tej pozycji bilansu musi odpowiadać kwocie zysku (straty) netto wykazanego w
rachunku zysków i strat.

$c. Omówienie metod ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.201 9r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie w
dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności.

Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o
rachunkowości ( Dz.U.1984 Nr 124 poz. 591 z późniejszymi zmianami)

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym

zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityki)

rachunkowości.

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stos
gospodarczych, jednakowej
finansowe tak, aby za kolej

uje się w sposób ciągły. dokonując jednakowego grupowania operacji
wyceny aktywów i pasywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie

ne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Z programu nu [1 (v.1-2) ARTERIA



7)
$d. Omówienie pozostałych zasad

Zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

 
D. Uszczegółowienie sprawozdania

Nazwa pozycji

Informacja uszczegółswiająca. wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

|

| Informacja dodatkowa
zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP)

Opis (treść) informacji dodatkowej

1) Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym tytułu dłużnych
instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowyc h

nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i farmy wierzytelności
zabezpieczonych rzeczowo Stowarzyszenie nie ma żadnych zobowiązań z tytułu
dłużnych informacji, gwarancji, poręczeń lub zobowiązań warunkowych

nieuwzgłędnionych w bilansie
2) informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów
administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania,

głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a
także zobowiązań zaciągnię tych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego

rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii Stowarzyszenie nie udziela

kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także
nie ma zobowiązań zacią gniętych w ich imieniu tytulem gwarancji i poręczeń

wszelkiego rodzaju.
3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Wydnukowano z prograrńnu nil SFJOPZ (1) (v.1-2) ARTERIA



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na majątek Stowarzyszenia składają się:
1. Aktywa trwałe 0,00 zł

2. Aktywa obrolowe 19.484 ,34 zł

środk i finansowe w kasie 1.152,37 zł

$rodki finansowe na rachun kach bankowych 18.331,97 zł

należności 0,04 zł

krótkoterminowe rozliczeni a międzyokresowe 309,38 zł

3. Pasywa Fundusz Własny 18.121.86 zi

fundusz statutowy 3.011,06 zł

zysk (strata) roku bieżąceg o 15.110,80 zł
4. Pasywa Zobowiązania i Rezerwy zł

zobowiązania 1.671,90 zł

rezerwy i przychody przyszłych okresów 0,00 zł

4) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów, ze wskazaniem ich źródeł:

Przychody statutowa ogółem 693.441,20 zł
w tym :

a) dotacje 658.543,10 zł
1. „Przeciąg w mieście” - warsztaty wspierające działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

w tym przewiekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizacje społeczną”

w ramach zadania „Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym

przewiekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną”

Realizacja styczeń-grudzień 2019r.
(dotacja pozyskana w ramach środków konkursowych z Urzędu Miasta Katowice)
33.000,00 zł
2. Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Arteria”

Realizacja: styczeń — grudzień 2019r.
(rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r.
w Sprawie warsztatów terapii zajęciowej)

402.133,40 zł

3.Realizacja Programu Aktywności Lokalnej dla osób w wieku senioralnym i ich
środowiska rodzinnego- Dzielnica Śródmieście.

Stowarzyszenie „Arteria” jest partnerem realizacji Programu Aktywności Lokalnej
dla osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego - Dzielnica Śródmieście

w projekcie: „Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz

ich środowiska rodzinnego — I etap", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata dla osi priorytetowej: IX Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna
integracja dla poddziałania: 9.1.1. Wzmocnienie potencjału społeczno — zawodowego społeczności
lokalnych — ZIT
221.909,70 zł
4. „Obchody Świąt Bożego Narodzenia 2019"

Realizacja: grudzień 2019r.

(Mały Grant dotacja -art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie) środki Urzędu Miasta Katowice
1.500.00 zł

b) darowizny osób fizycznych 7.260,00 zł
c) składki członkowskie 18.200,00 zł
d) 1% podatku dochodowego 5.534,90 zł
e) przychody z dz. statutowej nieodpłatnej 90,00 zł
f) inne przychody statutowe 122,57 zł
(dodatnia różnica między przychodami a kosztami roku ubiegłego przeznaczona
na zwiększenie przychodów roku obrotowego)

g) pozostałe przychody 3.690,63 zł
5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów
Koszty statutowe ogółem 678.330,40 zł
w tym :

a) koszty dotacji 657.631,73 zł
b) koszty działań statutowych, zł
c) koszty prowadzenia
działalności pożytku publicznego 8.198.62 zł

d) pozostałe koszty 3.88 zł

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
stan na początek roku 3.011,06 zł

zwiększenia -

0i m EE ADP AV 4.

 

 
 



zmniejszenia -
Stan na koniec roku 3.011,06 zł

7) Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczeństwa.

w roku 2019 w szczególności podejmowało działania na rzecz wszechstronnej edukacji
i rehabilitacji zarówno społecznej jak i zawodowej, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. osób z

niepełnosprawnością intelektualną oraz osób starszych.
Ważnym elementem podejmowanych działań było podniesienie świadomości społecznej na temat dyskryminacji,
zagrożenia wykluczeniem społecznym oraz szeroko pojętego zdrowia psychicznego. istotnym elementem działań
podejmowanych przez Stowarzyszenie są również działania kulturalne.

Celem Stowarzyszenia było działanie na rzecz ochrony zdrowia i pomocy w tym:

integracji,
rehabilitacji zawodowej i Społecznej osób zagrożonych wykluczeniem,
tworzenie warunków włączania osób zagrożonych marginalizacją i wykłuczeniem w tok normalnego życia,

korzystanie przez nich z infrastruktury społecznej oraz form życia
zapewnienie odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty.

Stowarzyszenie swoje cele statutowe realizowało przez m.in: zaspokajanie potrzeb osób
z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie leczenia, rehabilitacji, edukacji, szkolenia zawodowego, pracy,

opieki, udziału w przedsięwzięciach kulturalnych oraz służących rekreacji, integracji a także wspierania w

samodzielnym, niezależnym życiu.

Działalność rehabilitacyjno-rekreacyjną, sportową wynikającą z idei aktywnego życia społecznego

Stowarzyszenie „Arteria” realizowało w minionym roku m.in. poprzez realizację działań:

Kontynuację projektu „Przeciąg w mieście - warsztaty wspierające działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym
przewiekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem

i aktywizacje społeczną” w ramach zadania „Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym

chorych, poprzez integrację z otoczeniem
i aktywizację społeczną”

Prowadzenie powstałego w roku 2018 Warsztatu Terapii Zajęciowej „Arteria”

Kontynuację realizacji Programu Aktywności Lokalnej dla osób w wieku senioralnym i ich
środowiska rodzinnego - Dzielnica Śródmieście realizowanego w ramach w projektu: „Wzmocnienie systemu wsparcia

osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego — I etap", projekt skierowany jest do mieszkańców

dzielnicy Śródmieście, którzy ukończyli 60 r.ż.

Inicjatywę Oddolną w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Katowicach w ramach projektu Katowice Miasto Otwarte — Organizowanie Społeczności Lokalnej w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: 1X.
Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału

społeczno-zawodowego społeczności lokalnych — ZIT. W ramach wspomnianej wyżej inicjatywy Stowarzyszenie
„Arteńia” zaangażowało się w organizację spotkania wielkanocnego dla osób

z niepełnosprawnością oraz osób starszych. Wspólne spotkanie miało na celu promocję wolontariatu, organizację

społeczności lokalnej, poprawę jakości życia oraz integrację społeczną osób z niepełnosprawnością.

W roku 2019 Stowarzyszenie zostało partnerem projektu „Mozaika rozmaitości powstań śląskich” realizowanego

przez Katowicką Spółdzielnię Mieszkaniową. W ramach projektu podopieczni Stowarzyszenie wzięli udział w

warsztatach tematycznych oraz przygotowali wydarzenie artystyczne prezentując swój występ.

Jak co roku także i w 2019 Stowarzyszenie „Arteria” zorganizowało dla podopiecznych spotkanie bożonarodzeniowe

oraz w ramach działań statutowych paczki świąteczne, które zostały sfinansowane ze środków pochodzących z 1%

podatku dochodowego.
Ponadto ze środków przekazanych Stowarzyszeniu w ramach 1% podatku dochodowego

w roku 2019 zakupione zostały także: kartki świąteczne, materiały do zajęć, dokumentacja projektowa p/poż

(sfinansowana częściowo) oraz zakup komputera (sfinansowany także częściowo).

8) Brak innych informacji mających wpływ na ocenę sytuacji majątkowej
i finansowej.

Wydrukowano z programu muli SFJOPZ (1) (v.1-2) ARTERIA



Osoba, której powierzono sporządzenie

sprawozdania finansowego

(imię. nazwisko. data i podpis)

24-03-2020 KSĘBOWA,
Małgorzata Orhńska

9 radi GE WDT PWM 1.71 ARTERIA

Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kkieruje or! -

+ wszyscy członkowie tego

(imię, nazwisko, data i podpis) PREZES .

Michał Szyszka

EPREZES
Małgorzata Machaj ARTERIA”

A> id

24-03-2020 MAŁGORZATA MACHAJ

 

 

 
 

 



Bilans (v.1-2)
zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości (jednostka OPP) - w złotych

Przekształcona dane

kańczący bieżący kończący poprzedni porównawcze za

| ok obrotowy rok obradowy poprzedni rok obroto
A. Aktywa trwałe ma i 0,00 0,00 0x

1. Wartości niematerialne i prawne

 

  
 

   
  
  

   
  

Il. Rzeczowe aktywa twałe

Ill. Należności długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe

v. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe 19 793, 76) 5891,08 0!

l. Zapasy

II. Należności krótkoterminowe 0,04)

[M Inwestycje krótkoterminowe 19 484,34 5 246,04
sw

Iv. Krótkoterminowe rozliczeniaa międzyokresowe 309,38

c. Należne wpłaty na fundusz. statutowy  
 

  

   Kwoła na dzień Przekształcone dane

kończący bieżący kończący poprzedni porównawcze za
rok obrotowy rok obrotowy poprzedni rok obrot

A. Fundusz własny 18 121,86 3 133,63 0,1

l. Fundusz „statutowy 301 1,06 301 1,06

Pozostałee fundusze.

"fl. Zysk (strata) z lat ubiegłych

Iv. Zysk (strata) netto 15 110,80

e.|. Zobowiązania i ri rezerwy na zobowiązania 1671,90

 
    a

  [- Rezerwy na zobowiązania
  ll. Zobowiązania długoterminowe

 
 

„WI. Zobowiązania krótkoterminowe

       _|M Rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem

Osoba, której powierzono sporządzenie Kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy -

Małgorzaa NE Michał Szyszka

24-03-2020 KIĘG OWA

Małgorzta
24-03-2020
 

Wydrukowano z progrzen null SFJOPZ (1) (v.1-2) ARTERIA


