
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia
"Dobrze Być Razem" za rok 2016

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 2016 r.:

1.   Złożenie  oferty  na realizację  działań  do Programu FIO – Konkurs  FIO 2016 Priorytet  I  Aktywizacja
obywateli w sprawach wspólnotowych  pn. "Razem po zdrowie" do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej -
6 stycznia 2016 r. /bez powodzenia/.

Projekt polegał na organizacji cyklu zajęć edukacyjnych z elementami integracji i rehabilitacji dotyczących
zasad żywienia osób z nadwagą i otyłością w różnym wieku.

2. Przekazanie na rzecz Domu Pomocy Społecznej masy ceramicznej o wartości 324 zł - kwiecień 2015 r.

3. Złożenie oferty na realizację zadania w zakresie Udzielania pomocy i  wsparcia rodzinom będącym w
trudnej  sytuacji  życiowej,  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym  pn.  "Raz  rockowo,  raz  ludowo”  ”  do
Wojewody Podlaskiego – 30 marca 2016 r. /bez powodzenia/.

Zadanie  pn.  „RAZ  ROCKOWO,  RAZ  LUDOWO”   polegało  na  organizacji  spotkania  integracyjnego  z
jednodniowym przeglądem twórczości  mieszkańców domów pomocy społecznej na terenie rekreacyjnym
Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9

4. Organizacja wystawy prac mieszkańców i uzyskanie przychodu w kwocie 103 zł w dniu 5.05.2016 r. na
placu przy Ratuszu podczas XIV Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych. 

5. Złożenie oferty na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. "Opieka
nad osobami  ze  schorzeniami  układu  oddechowego w województwie  podlaskim-  jaka  jest?”  do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – 17 czerwca 2016 r.

Projekt polegał na organizacji  konferencji. W lipcu ogłoszono wyniki konkursu. Stowarzyszenie otrzymało
dotację  na  organizację  konferencji  w  kwocie  3.000  zł.  Całkowity  koszt  projektu  wyniósł  4.225,42  zł.
Dodatkowo na realizację projektu pozyskano sponsora – Firmę IPSON, który opłacił należność za wydruk
plakatów 600 zł.

W  dniu  26  października  2016  r.  w  Centrum  Dydaktyczno  –  Naukowym  Wydziału  Nauk  o  Zdrowiu
Uniwersytetu  Medycznego  w  Białymstoku  odbyła  się  Konferencja  pt.  "OPIEKA  NAD  OSOBAMI  ZE
SCHORZENIAMI  UKŁADU  ODDECHOWEGO  W  WOJEWÓDZTWIE  PODLASKIM-  JAKA  JEST?"
zorganizowana  przez  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Osób  Starszych,  Chorych  Somatycznie  i
Niepełnosprawnych  "Dobrze  Być  Razem"  wraz  z  partnerami:  Domem  Pomocy  Społecznej  przy  ul.
Świerkowej  9,  Zakładem  Zintegrowanej  Opieki  Medycznej  Wydziału  Nauk  o  Zdrowiu  Uniwersytetu
Medycznego  w  Białymstoku  oraz  Podlaskim  Oddziałem  Polskiego  Towarzystwa  Gerontologicznego.

Konferencję zrealizowano przy wsparciu finansowym PFRON.

Podczas konferencji  zaprezentowano 10 wystąpień w dwóch panelach:  społecznym i  klinicznym. Wśród
prelegentów znaleźli się wybitni specjaliści m. in.: prof. dr hab. n. med. Ziemowit Ziętkowski, prof. dr hab. n.
med.  Robert  Mróz,  dr  n.  med.  Wojciech  Naumnik,  dr  hab.  n.  farm.  Edyta  Rysiak,  dr  n.  med.  Halina
Doroszkiewicz, dr n. med. Julia Strumiło, dr n. hum. Julia Sawicka. Uczestnikami byli mieszkańcy miasta,
pracownicy  domów  pomocy  społecznej,  służby  zdrowia,  przedstawiciele  organizacji  pozarządowych  i
studenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 

Wojewoda Podlaski i Prezydent Miasta Białegostoku objęli  naszą konferencję Patronatem Honorowym, a
Telewizja Polska Białystok i Polskie Radio Białystok - opieką medialną. 



6.  Organizacja  wystawy  prac  mieszkańców  i  uzyskanie  przychodu   z  działalności  odpłatnej  w  dniu
23.06.2016 r.  na  terenie  Domu Pomocy Społecznej  podczas  cyklicznej  imprezy  pn.  „Powitanie  Lata”  w
kwocie 630 zł.

7.   Organizacja  wystawy  prac  mieszkańców  i  uzyskanie  przychodu   z  działalności  odpłatnej  w  dniu
21.09.2016 r. na terenie Domu Pomocy Społecznej podczas cyklicznej imprezy pn. „Pożegnanie Lata” w
kwocie 724,36 zł. Przekazanie na rzecz Domu materiałów do zajęć terapeutycznych o wartości 677,70 zł  w
dniu 23-09-2016 r.

8. Organizacja wystawy prac mieszkańców i uzyskanie przychodu z działalności odpłatnej w dniu 26.10.2016
r. w Centrum Dydaktyczno – Naukowym przy ul. Szpitalnej 37 podczas Konferencji pn. „Opieka nad osobami
ze schorzeniami układu oddechowego w województwie podlaskim- jaka jest?” w kwocie 1.000 zł.

9. Organizacja wystawy prac mieszkańców i  uzyskanie przychodu z działalności odpłatnej w dniach 17-
18.11.2016 r. w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej 9 podczas Dni Otwartych w kwocie 1.042 zł.

10. Przekazanie na rzecz Domu zakupionych suszarek Philips – 3 szt. o wartości 260,70 zł  w dniu 25-11-
2016 r.

11. Przekazanie na rzecz Domu materiałów do zajęć terapeutycznych i spożywczych o wartości 1.441,56 zł
w dniu 12-12-2016 r. Przekazanie na rzecz Domu artykułów wartości 77,34  zł  w dniu    20-12-2016 r.

12. Uzyskanie przychodu w kwocie 478 zł w dniach 19-21 grudnia 2016 r. podczas Kiermaszu Świątecznego
w Domu Pomocy Społecznej przy u. Świerkowej 9. 


