
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia 
 "Dobrze Być Razem" za rok 2013 

1. Nazwa organizacji: 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Chorych Somatycznie i Niepełnosprawnych
"DOBRZE BYĆ RAZEM" przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9
2. Adres siedziby i dane kontaktowe: Kraj Polska; Województwo podlaskie; Powiat  Białystok; Gmina 
Białystok ; Ulica Świerkowa  9; Miejscowość Białystok; Kod pocztowy 15-328; Nr telefonu 085 7422273; 
Nr faxu 085 7458087; E-mail: sekretariat@dps.bialystok.pl; Strona www: www.dps.bialystok.pl
3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 4-02-2013
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego: ---
5. Numer REGON: 200757783
6. Numer KRS : 0000446417
7. Skład organu zarządzającego organizacji:

• Bogusława Sawicka - Prezes
• Joanna Łabieniec - Wiceprezes
• Tadeusz Aleksander Ostaszewski - Członek

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji: 
• Agnieszka Zahorowska - Przewodnicząca
• Eugenia Filimoniuk - Zastępca Przewodniczącej
• Lidia Muciłowicz - Sekretarz  

9. Cele statutowe organizacji:
1) wspieranie zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9;
2) poprawa jakości i warunków życia osób starszych, chorych somatycznie i niepełnosprawnych;
3) aktywizacja społeczna osób starszych, chorych somatycznie i niepełnosprawnych;
4) upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej;
5) działalność charytatywna;
6) przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji osób starszych, chorych somatycznie i 
niepełnosprawnych;
7) propagowanie i rozwijanie idei społeczeństwa otwartego w kierunku poszanowania osób starszych, 
chorych somatycznie i niepełnosprawnych;
8) ochrona i promocja zdrowia;
9) działalność informacyjna i wydawnicza w zakresie problematyki osób starszych, chorych somatycznie i 
niepełnosprawnych;
10) inicjowanie działań zmierzających do tworzenia całodziennych i dziennych placówek opiekuńczych, 
terapeutycznych i wspomagających osoby starsze, chore somatycznie i niepełnosprawne;
11) promocja i organizacja wolontariatu;
12) przeciwdziałanie patologiom społecznym – w szczególności uzależnieniom i przemocy oraz łagodzenie 
ich skutków;
13) rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym oraz współpraca z innymi organizacjami, organami 
administracji publicznej, osobami i instytucjami działającymi na rzecz osób starszych, chorych somatycznie i 
niepełnosprawnych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji                     
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
1) świadczenie pomocy osobom starszym, chorym somatycznie i niepełnosprawnym znajdującym się w 
trudnej sytuacji życiowej, w szczególności samotnym;
2) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych;
3) udzielanie wsparcia i konsultacji w sprawach dotyczących prawnej i społecznej sfery życia osób 
starszych, chorych somatycznie i niepełnosprawnych;
4) promowanie aktywności fizycznej, społecznej i kulturalnej osób starszych, chorych somatycznie i 
niepełnosprawnych;
5) prowadzenie domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, ośrodków wsparcia i in. 
placówek;



6) promowanie wśród osób starszych, chorych somatycznie i niepełnosprawnych zdrowego trybu życia;
7) organizowanie wypoczynku i wyjazdów turystyczno-krajoznawczych mieszkańcom Domu Pomocy 
Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9;
8) organizowanie konferencji i udział w spotkaniach związanych z problematyką osób starszych, chorych 
somatycznie i niepełnosprawnych;
9) podejmowanie działań w kierunku integracji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku 
przy ul. Świerkowej 9 ze środowiskiem lokalnym;
10) redagowanie i wydawanie materiałów informacyjnych i innych opracowań;
11) gromadzenie środków materialnych i niematerialnych na finansowanie realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenia;
12) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia;
13) zawieranie porozumień i umów z organami administracji samorządowej i rządowej oraz z instytucjami i 
organizacjami;
14) organizowanie aukcji, loterii fantowej prac wykonanych przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 
w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9.

Opis głównych działań podjętych przez organizację w 2013 r: 

1.  Udział  w  VIII  Międzynarodowej  Konferencji  Naukowo-  Szkoleniowej  „Życiodajna  Śmierć” 
organizowanej przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku: Organizacja wystawy  prac mieszkańców DPS 
w Centrum Dydaktyczno- Naukowym przy ul. Szpitalnej 37 w dniu 24 maja 2013 r. Uzyskany przychód  w 
kwocie 810 zł przeznaczono w całości na zakup materiałów terapeutycznych. 

2. Realizacja  zadania  publicznego  pt.  „Podlascy  seniorzy  w  stolicy”   w  dniu  7  sierpnia-  jednodniowa 
wycieczka  do  Warszawy.  Zadanie  współfinansowano  ze  środków  Miasta  Białystok.  Kwota  przyznanej 
dotacji: 3000 zł.
Realizacja  zadania  pt.  „PODLASCY SENIORZY W STOLICY” umożliwiła  przede wszystkim aktywny 
wypoczynek i zwiedzenie wybranych miejsc, a przez to zaspokojenie potrzeb kulturalno – oświatowych 14 
osobom  starszym-  mieszkańcom  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Białymstoku  przy  ul.  Świerkowej  9. 
Wycieczka przyczyniła się również do osiągnięcia zakładanych wcześniej celów szczegółowych:
1) integracji osób starszych i budowania więzi międzyludzkich,
2) poprawy stanu psychicznego uczestników,
3) przełamania stereotypów związanych z wykluczeniem społecznym osób starszych- mieszkańców DPS.

3.  Organizacja  i  prowadzenie  Konferencji   w  partnerstwie  z  DPS  i  Zakładem  Zintegrowanej  Opieki  
Medycznej UMB pt. „Opieka nad osobami starszymi i przewlekle chorymi w Białymstoku – jaka jest?” .  
Organizacja wystawy prac mieszkańców DPS towarzyszącej Konferencji w dniu 23 października. 
Impreza objęta była Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Białegostoku oraz  Patronatem Medialnym: 
TVP Białystok
Wydatki  związane  z  organizacją  Konferencji  (catering  i  napoje)  pokryto  ze  środków  otrzymanych  z 
darowizn w listopadzie 2013 r.
W Konferencji wzięło udział 17 prelegentów i 80 uczestników.
Przychód  uzyskany  z  prac  mieszkańców  Domu  w  kwocie  343  zł  przeznaczono  w  całości  na  zakup 
materiałów terapeutycznych w grudniu 2013 r.

4.  Udział  Wiceprezesa  Stowarzyszenia  w  Kawiarence  Obywatelskiej  pt.  „Czy  Białystok  jest  miastem 
dbającym o seniorów?” w dniu 22 listopada oraz członka Stowarzyszenia  w seminarium pt.  „Senior  w 
centrum”  w dniu 11 grudnia organizowanych przez „Akademię Plus 50”.


