SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2006 ROK
Stowarzyszenia Wspierania Onkologii Unicorn w Krakowie

1. DANE REJESTROWE

Nazwa: Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN
Adres: 31-501 Kraków, ul. Kopernika 19E
Nr KRS: 0000118043
Regon: 357025740
Zarząd:
Iwona Nawara – Prezes Zarządu
Danuta Ochał – Wiceprezes Zarządu
Ewa Małgorzata Preisner - Skarbnik
Joanna Maria Dunikowska – Członek Zarządu
Barbara Jadwiga Stuhr – Członek Zarząd
Cele statutowe:
Stowarzyszenie prowadzi działalność w celu:
1) ochrony i promocji zdrowia w zakresie onkologii oraz wspomagania
działalności leczniczej i diagnostycznej;
2) nauki i edukacji w zakresie onkologii oraz samokształcenia członków
Stowarzyszenia;
3) działalności charytatywnej w zakresie udzielania wsparcia chorym
onkologicznie i ich rodzinom;
4) promocji i organizacji wolontariatu w zakresie szkolenia wolontariuszy i
koordynacji ich prac.
§ 5.2. Realizacja celów wskazanych w ust. 1 odbywa się stosownie do bieżących
możliwości Stowarzyszenia.

§ 6.1. Cele określone w § 5 ust. 1 Stowarzyszenie osiąga poprzez następujące
formy działalności:
1)
wspomaganie rozwoju naukowego osób leczących i wspomagających
chorych onkologicznie;
2)
wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy
medycznej oraz sposobów leczenia w zakresie onkologii;
3) finansowe wspieranie wydatków na zakup sprzętu medycznego, leków
oraz na utrzymanie aparatury i sprzętu medycznego, mających zastosowanie w
pracy szpitali, szkoleniu i pracy naukowej kadry medycznej;
4) finansowanie wydatków na zwiększenie dostępności najnowszych metod
diagnostycznych i leczniczych dla chorych onkologicznie oczekujących na
leczenie w placówkach medycznych;
5)
finansowanie działalności na rzecz poprawy warunków hospitalizacji i
leczenia chorych onkologicznie w placówkach medycznych;
6)
wspieranie działalności mających na celu poprawę warunków pracy i
warunków socjalnych leczących i wspomagających chorych onkologicznie;
7)
współpracę z krajowymi, zagranicznymi oraz międzynarodowymi
stowarzyszeniami i instytucjami prowadzącymi działalność o profilu zbliżonym
do działalności Stowarzyszenia;
8)
rozwijanie działalności naukowej i wydawniczej związanej z realizacją
celów statutowych;
popularyzowanie wiedzy z zakresu profilaktyki i zwalczania chorób
nowotworowych;
9)

prowadzenie i rozwój ośrodka wspierania pacjentów onkologicznych i ich
rodzin;
10)

inicjowanie innych form działania, mających na celu realizację założeń
statutowych;
11)

12)

Tworzenie oraz prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej;

Oddawanie do korzystania pomieszczeń Stowarzyszenia, osobom lub
podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych;
13)

§ 6.2. Działalność, o której mowa w § 5 i § 6 ust. 1 stanowi wyłączną statutową
działalność Stowarzyszenia i jest prowadzona na rzecz ogółu społeczeństwa, a w
tym w szczególności na rzecz chorych onkologicznie, ich rodzin oraz członków
Stowarzyszenia. Działalność Stowarzyszenia, o której mowa w zdaniu
poprzedzającym, dotyczy realizacji zadań publicznych w sferze: ochrony i
promocji zdrowia, nauki i edukacji, działalności charytatywnej oraz promocji i
organizacji wolontariatu.
§ 6.3. Działalność Stowarzyszenia wymieniona w ust. 1, pkt 1, 8, 9, 10, 12, 13
może być prowadzona zarówno jako odpłatna jak i nieodpłatna. W pozostałym
zakresie Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną.

OPIS GŁÓWNYCH ZDARZEŃ
W marcu, kwietniu i październiku odbyły się imprezy charytatywne w ramach
cyklu „Spotkania Nadziei” (spektakl w PWST oraz „Aukcja Jednego
Przedmiotu”)
Przeprowadzono skuteczną kampanię na rzecz pozyskiwania 1% .
Zorganizowano:
- 6 wyjazdowych sesji psychoonkologicznych prowadzonych metodą Simontona
- 2 wyjazdy rehabilitacyjne do Pogorzan k/Szczyrzyca z zajęciami jogi i
warsztatami tańców w kręgu.
- Wykład otwarty prof. J. Łazowskiego nt. „Rola i znaczenie medycyny
niekonwencjonalnej ”.
Kontynuowano rozpoczęte w poprzednim roku comiesięczne spotkania
warsztatowe ze studentami Wydz. Lekarskiego CMUJ zatytułowane „Pacjent w
ujęciu holistycznym”.
Co tydzień odbywały się zajęcia rehabilitacyjnej jogi i gimnastyka dla kobiet po
mastektomii.
Raz w tygodniu odbywały się spotkania Klubu Pacjenta czyli uczestniczenie w
wydarzeniach kulturalnych i rozwijanie zainteresowań.
Działał wolontariat. Pomoc, poza Domem Unicornu, otrzymało dziesięciu
pacjentów (wśród nich są długoterminowi podopieczni Stowarzyszenia). Oprócz
standardowej pomocy jaką mogą świadczyć dla osób chorych wolontariusze,
zainicjowaliśmy działalność nietypową np. archiwizowanie dorobku pacjenta artysty fotografika, organizowanie wystawy malarstwa naszego podopiecznego
itp.

Udział w konferencjach wyjazdowych:
- 2 osoby uczestniczyły w warsztatach dla przedstawicieli organizacji pacjentów
z chorobami nowotworowymi „Rzecznictwo interesów pacjentów”
zorganizowane w Warszawie przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji
Zdrowotnej.
- 2 osoby uczestniczyły w warsztatach zorganizowanych przez Akademię Walki
z Rakiem w Toruniu
- 2 osoby uczestniczyły w II Jesiennej Szkole Onkologii zorganizowanej w
Falentach przez Polską Unię Onkologii, Polskie Towarzystwo
Psychoonkologiczne i Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.
W siedzibie Unicornu działa Studencka Poradnia Prawa Medycznego CM UJ.
Jest to wspólne przedsięwzięcie UNICORNU, Collegium Medicum – Wydziału
Ochrony zdrowia i Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wydziału Prawa.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

UCHWAŁY
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków
Stowarzyszenia
z dnia 29 listopada 2006

Uchwała nr 1
„Dokonano wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia
głosowań. Do Komisji zaproponowano następujące osoby:
1. Anna Zaleska
2. Anna Sikora
3. Irena Czeszyk

Uchwała nr 2
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Wspierania
Onkologii UNICORN, postanawia odwołać z dniem 29 listopada 2006 roku
dotychczasowych członków Zarządu tj. Panią J. Dunikowską – Wiceprezesa
Zarządu, Panią B. Stuhr – skarbnika, Panią D. Ochał – Członka Zarządu, Panią
E. Preisner – Członka Zarządu, Pana A. Szczepanika – Członka zarządu, Pana
A. Ziębę – Członka Zarządu .”
Uchwała nr 3
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Wspierania
Onkologii UNICORN powołuje z dniem 29 listopada 2006 roku do zarządu
Stowarzyszenia Panią Joannę Dunikowską, Panią Danutę Ochał, Panią Iwonę
Nawara, Panią Ewę Preisner, Panią Barbarę Stuhr.”
Uchwała nr 4
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Wspierania
Onkologii UNICORN powierza z dniem 29 listopada 2006 roku funkcję Prezesa
Zarządu Stowarzyszenia Pani Iwonie Nawara.

STRUKTURA PRZYCHODÓW

Przychody wykazane w rachunku zysków i strat to kwota 326.676,83 pln
Składki statutowe 800,00 pln
Przychody z działalności odpłatnej ( częściowe refinansowanie przez
pacjentów pobytu na warsztatach terapeutycznych oraz uczęszczania na basen) –
60.001,15 pln
Dotacje celowe na zorganizowanie warsztatów dla pacjentów – 28.020,00 pln
Zysk z roku 2005 – 61.938,17pln
Przychody inne w tym
- zbiórki podczas imprez charytatywnych 24.417,00
- wpływ darowizn dot. 1% podatku przekazywanego dla OPP 50.157,93

- darowizny od osób prawnych i fizycznych 101.331,06 pln
Przychody finansowe 11,52 pln to odsetki na rachunku bankowym.

STRUKTURA KOSZTÓW

A. Koszty statutowe to kwota 155.567,54pln, w tym:
koszty utrzymania Domu Unicornu – 30.485,85pln
koszty warsztatów terapeutycznych, szkoleń dla pacjentów i wolontariuszy,
basenu, jogi w ramach realizowania zadań statutowych – 43.379,46 pln
koszty organizacji imprez charytatywnych mających na celu zdobycie
środków na działalność statutową – 40.012,14 pln
kwoty przekazane bezpośrednio na leczenie dla pacjentów 41.690,09 pln

B. Koszty administracyjne – 10.652,45 pln
zużycie materiałów – 911,90 pln
pozostałe usługi obce – 8.577,17 pln
wynagrodzenia – 1.085,80 pln
pozostałe koszty – 77,58 pln

STRUKTURA ZATRUDNIENIA

Stowarzyszenie zatrudnia na 1/2 etatu pracownika do obsługi recepcji w Domu
Unicornu.
Zadania statutowe stowarzyszenie realizuje w oparciu o pracę wolontariatową
swoich członków oraz umowy zlecenia i o dzieło zawierane z osobami z
zewnątrz.

ŁĄCZNA KWOTA WYNAGRODZEŃ

Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę za rok 2005 wynoszą 6305,91 pln
brutto

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło wynoszą 26.226,70
pln brutto

WYNAGRODZENIA DLA ZARZĄDU

Zarząd Stowarzyszenia pełni swoje funkcje w oparciu o pracę wolontariatową.

ŚRODKI W BANKACH

Stowarzyszenie dysponuje rachunkiem bankowym w banku PEKAO BANK
POLSKI nr rachunku 34102028920000580201281500.
Saldo na koniec roku 2006 na powyższym rachunku wyniosło
161.057,16 pln

OBLIGACJE, UDZIAŁY, NIERUCHOMOŚCI
Nie dotyczy

ŚRODKI TRWAŁE

Środki trwałe Stowarzyszenia to głównie inwestycje w obcych środkach
trwałych, w konkretnym przypadku w wynajmowanych pomieszczeniach
„Domu Unicornu” obecnie są w całości zamortyzowane . Na wyposażeniu

Stowarzyszenia znajdują się również przedmioty niskowartościowe , których
jednostkowa wartość nie przekracza kwoty 3.500 pln. W związku z tym były w
100% zamortyzowane i ujęte w ewidencji środków trwałych.

ROZLICZENIA DOTACJI

Fundacja Kronenberga
Umowa dotacji nr WNO/35/9/2006 zawarta w dniu 31 stycznia 2005 roku.
Kwota 14 020 zł na realizację przedsięwzięcia na rzecz dobra publicznego pod
nazwą „Żyj z chorobą nowotworową”.
Dotacja została przeznaczona w całości na organizację warsztatów
terapeutycznych dla pacjentów i ich rodzin i zgodnie z umową została
rozliczona przed właściwym urzędem.

Urząd Wojewody Małopolskiego
Umowa nr 59/PS/2006 o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
Z dnia 20.07.2006
Kwota 14 000 zł na realizację projektu „Nie jesteś sam”
Dotacja została przeznaczona w całości na organizację warsztatów
terapeutycznych dla pacjentów i ich rodzin i zgodnie z umową została
rozliczona przed właściwym urzędem.

INFORMACJA O DEKLARACJACH PODATKOWYCH
SKŁADANYCH W ROKU 2006
W roku 2006 Stowarzyszenie składało deklaracje na zaliczkę miesięczną na
podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat – PIT 4
1. styczeń
2. luty
3. marzec

9
18
0

4. kwiecień
5. maj

88
1.367

6. czerwiec

0

7. lipiec

0

8. sierpień

0

9. wrzesień

0

10.październik

1.011

11.listopad

691

12.grudzień

43

RAZEM

3.227

KONTROLE I ICH WYNIKI
W roku 2006 Stowarzyszenie nie miało przeprowadzonych żadnych kontroli

Iwona Nawara - Prezes

Danuta Ochał - Wiceprezes

