
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁAŁNOŚCI 

PODKARPACKIEGO STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ  

W ROKU 2020 

1. Nazwa: 

Podkarpackie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą 

2. Siedziba i adres: 

Plac Śreniawitów 8, 35-025 Rzeszów 

3. Data wpisu do rejestru: 

23.06.2004, a wpis jako OPP 31.10.2006 r.  

4. Numer KRS: 0000210978 

5. REGON:  691788116 

6. NIP:  8133360612 

7. Zarząd: 

Rafał Gałusza– prezes 

Monika Kopeć-Kontek – wiceprezes  

Stanisława Pańczak – skarbnik 

Danuta Lepak – sekretarz 

Kazimierz Kwaśnik  – członek  

 

8. Komisja Rewizyjna: 

Małgorzata Kopacz- przewodnicząca  

Wojciech Zięba  – zastępca  

Elżbieta Pusz – sekretarz 

 

9. Cele Stowarzyszenia: 
 

− świadczenie pomocy prawnej, materialnej i społecznej dla chorych na cukrzycę,  
w szczególności dla dzieci i młodzieży i ich rodzin, 

− reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych  
i samorządowych, Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawach świadczeń 
zdrowotnych, 

− dbanie o jakość leczenia cukrzycy wśród dzieci i młodzieży, aby spełniała najwyższe 
standardy światowe, a koszty leczenia chorego nie przewyższały możliwości 
finansowych rodziny, 



− świadczenie pomocy w pozyskiwaniu leków, sprzętu medycznego dla członków 
Stowarzyszenia, 

− organizowanie różnych form rehabilitacji, leczenia i wypoczynku dla dzieci  
i młodzieży, 

− prowadzenie działalności edukacyjnej dla chorych i ich rodzin, a także informacyjnej  
o cukrzycy jako chorobie cywilizacyjnej oraz o problemach ludzi chorych na cukrzycę. 

 
Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje poprzez: 

− świadczenie pomocy w finansowaniu leczenia cukrzycy i chorób współistniejących 
mających istotny wpływ na leczenie cukrzycy, jak i powikłań oraz schorzeń 
utrudniających wyrównywanie cukrzycy, 

− wspieranie działań na rzecz tworzenia, rozbudowy i modernizacji placówek opieki 
diabetologicznej i sanatoryjno-uzdrowiskowych, 

− współpracę na zasadach partnerstwa z innymi organizacjami społecznymi, 

− tworzenie i gromadzenie funduszy na cele rehabilitacyjno-lecznicze, socjalne  
i organizacyjne Stowarzyszenia, poprzez różne formy np. odpis z 1% podatku, zbiórki 
publiczne, darowizny, 

− prowadzenie działalności edukacyjnej i informowanie społeczeństwa o problemach 
chorych na cukrzycę i działalności Stowarzyszenia, 

− udzielanie pomocy i doradztwa członkom Stowarzyszenia, 

− umacnianie więzi koleżeńskich w środowisku dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę 
oraz ich opiekunów, 

− organizowanie turnusów rehabilitacyjno-leczniczych i edukacyjnych dla chorych, ich 
rodziców i opiekunów oraz wypoczynku wakacyjnego, 

− wspieranie lokalnych działań mających na celu edukację, samopomoc, rozwój 
kulturalny oraz integrację środowiska, działalność na rzecz integracji i reintegracji 
społecznej i zawodowej podopiecznych, 

− wspieranie działań w zakresie zmian w systemie prawnym dotyczących zahamowania 
wzrostu cen leków ratujących życie tj. insulin oraz innych preparatów stosowanych w 
cukrzycy i jej powikłaniach, a także sprzętu do iniekcji i samokontroli, 

− ochrona i promocja zdrowia, 

− promocja i organizacja wolontariatu, 

− przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 
 

10. Działania podejmowane w 2020 roku:   

• Walne Zebranie Członków 

27 czerwca 2020 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Podkarpackiego Stowarzyszenia 

Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą.  

Zorganizowano spotkania dla członków stowarzyszenia: 

−  Przygotowanie paczek mikołajkowych przygotowano 50 paczek dla dzieci do 15 roku 
życia.  
 



• Zarząd pełnił dyżury w każdy wtorek w siedzibie Stowarzyszenia, podczas których: 

− odbywały się indywidualne spotkania z opiekunami i ich dziećmi w pełnym rygorze 
sanitarnym,   

− udzielano porad, wskazówek i informacji dotyczących dziecka niepełnosprawnego, 

− zaopatrywano w materiały szkoleniowe dot. cukrzycy,  

− dokonywano ustaleń i podejmowano decyzje oraz sporządzano dokumentację 
dotyczącą bieżących działań. 

 

• Stowarzyszenie zaangażowane było we współpracę ze studentami w realizacji: 

− Ankiet badawczych dotyczących dzieci z cukrzycą typu 1, jakości życia z cukrzycą, 
dietetyką, wykorzystywanych do prac dyplomowych: licencjackich i magisterskich.  

 

• Prowadzona była działalność informacyjna o Stowarzyszeniu i cukrzycy poprzez 

rozprowadzanie plakatów oraz wizytówek w przychodniach i szpitalach, prowadzenie 

strony internetowej, fanpage’a na Facebooku oraz grupy zamkniętej dla członków 

Stowarzyszenia, kontakt e-mailowy i telefoniczny z Członkami Stowarzyszenia oraz 

innymi osobami. 

Ze względu na sytuację pandemiczną w kraju i wprowadzane obostrzenie w związku z 

rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars Cov 2, a przede wszystkim w trosce o zdrowie 

członków stowarzyszenia i podopiecznych, nie organizowano spotkań integracyjnych  

i szkoleniowych członków Stowarzyszenia.  

• Kontynuowana była współpraca z dotychczasowymi partnerami Stowarzyszenia 

m.in. z: 

− Ogólnopolską Federacją Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na 
Cukrzycę,  

− Szpitalem Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie,  

− Poradnią Diabetologiczną dla Dzieci w Rzeszowie,  

− Caritas Diecezji Rzeszowskiej,  

− firmą Ascensia Diabetes Care Poland,  

− firmą Abbott Laboratories Care,  

− Polskim Stowarzyszeniem Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej o/Rzeszów, 

− doradcami ubezpieczeniowymi firmy OVB. 
 

• W 2020 roku odbyło się 6 zebrań Zarządu dotyczących bieżących spraw związanych  

z działalnością organizacji. Zarząd podjął następujące uchwały: 

− Uchwała Zarządu nr 1/2020 z dnia 17.03.2020 r. w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku 

zysków i strat oraz sprawozdania merytorycznego za rok 2019, przeznaczenia zysku do 

dyspozycji Stowarzyszenia na realizację celów statutowych. 



− Uchwała nr 2/2020 z dnia 17.03.2020 r. w sprawie odwołania Walnego Zebrania członków 

stowarzyszenia za planowanego na 21.03.2020 r. Zgodnie z zapisem Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzono ograniczenia w zakresie 

organizacji wszelkiego rodzaju spotkań i zebrań, niezależnie od ich rodzaju. Kolejny termin 

Walnego Zebrania został wyznaczony po unormowaniu sytuacji w kraju, o czym Członkowie 

zostali powiadomieni w sposób zgodny z wymaganiami Statutu Stowarzyszenia. Walne 

Zebranie odbyło się 27 czerwca 2020 r. 

− Uchwała nr 3/2020 z dnia 08.09.2020 r. w sprawie rozpoczęcia remontu lokalu, w którym 

Stowarzyszenie ma siedzibę. 

Zarząd postanowił o rozpoczęciu w miesiącu październiku 2020 r. remontu lokalu, w którym 

Stowarzyszenie ma siedzibę. Celem remontu było odświeżenie lokalu oraz dostosowanie do 

potrzeb dzieci i młodzieży z cukrzycą oraz ich opiekunów.  

 

W miesiącach październik - grudzień 2020 r. przeprowadzono remont siedziby stowarzyszenia i 

dokonano zakupu mebli biurowych.  

 

 

 

 


