Sprawozdanie merytoryczne z działalności zarządu
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
Za rok 2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU
STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
ZA ROK 2009.

1. Dane Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Różana 4 Pobiedziska 62-010
KRS: 0000132851 (data wpisu: 02.10.2002)
NIP: 777-309-15-28
REGON: 300287297
Status OPP: 02-10-2008
Skład Zarządu Stowarzyszenia w 2009 r.:
Małgorzata Halber - Prezes zarządu
Małgorzata Banach - Zastępca prezesa zarządu
Małgorzata Grzelka - Sekretarz zarządu
Mirosława Matuszak - Skarbnik zarządu
Agnieszka Drzazga - Członek zarządu
Mara Kędziora - Członek zarządu
Danuta Sobka - Członek zarządu
Skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w 2009 r.:
Gabriela Walczak
Bożena Krause
Elżbieta Ostajewska

2. Cele statutowe Stowarzyszenia:
Celem stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia
dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
Czuwanie nad przestrzeganiem praw osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza dzieci i młodzieży
Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie problematyki środowiska osób
niepełnosprawnych
Aktywne popieranie budowy i rozwoju ośrodków szkolno-rehabilitacyjnych, opiekuńczowychowawczych i leczniczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
Inicjowanie i rozwijanie form integrowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku
ich zdrowych rówieśników,
Propagowanie odpowiedniego stosunku do problemów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i
do nich samych
Organizowanie wypoczynku, rekreacji i rehabilitacji dla osób objętych opieką Stowarzyszenia,
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7.

Rozwijanie ruchu samopomocy wśród osób wychowujących dzieci i młodzież
niepełnosprawną
8.
Pobudzanie ofiarności publicznej, gromadzenie środków dla realizacji celów Stowarzyszenia
9.
Prowadzenie działalności wydawniczej
10.
Prowadzenie zajęć terapeutycznych.

3. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także
opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych,
Rok 2009 – jest 15. rokiem działalności Stowarzyszenia.
W Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej jest 38 członków ,a 40
podopiecznych w tym 5 - nowych podopiecznych.
Działalność organizacyjna Stowarzyszenia w 2009 r.:
01-01-2009 r. – Nowy Prezes Zarządu obowiązki zarządzania i kierowania pracami Stowarzyszenia.
Zarząd rozpoczął swoje działania od uporządkowania zasad prowadzenia organizacji – jakie nakłada
Ustawa o wolontariacie i pożytku publicznego na opp. Wydano odpowiednie uchwały i przyjęto
dokument „Polityka rachunkowości Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej”
oraz wydano stosowne rozporządzenia. Podpisano umowę o prowadzenie księgowości
Stowarzyszenia na rok 2009 z biurem rachunkowym p. Haliny Jankowskiej. Podjęto szeroko
zakrojone działania w celu promowania działalności Stowarzyszenia.
Status organizacji pożytku publicznego, szeroko zakrojona akcja promocyjna pozwoliła na
zabezpieczenie środków finansowych na bieżącą działalność.
W 2009 próbowaliśmy pozyskać środki w działaniach projektowych, takich jak konkurs ofert do
Starostwa Powiatowego i Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Mimo, iż nasze wnioski przechodziły
pozytywnie ocenę merytoryczną, ze względu na ograniczone fundusze środków tą drogą nie
pozyskaliśmy dotacji.
W związku ze zmiana charakteru pracy Stowarzyszenia i koniecznością jej profesjonalizacji
skorzystaliśmy z kilku ofert szkoleniowych:
- od stycznia 2009 uczestniczymy w szkoleniu „Działamy razem – Instytucje ekonomii społecznej na
rzecz porozumienia – Małgorzata Halber i Danuta Sobka (szkolenie trwa do czerwca 2010)
- od styczna 2009 – Program Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – Małgorzata Halber (
szkolenie trwa do czerwca 2010)
- Szkolenie ze zmian w ustawie o wolontariacie i pożytku publicznym - szkolenie jednodniowe –
Małgorzata Halber, Danuta Sobka
- szkolenie fundreisingowe Danuta Sobka 3 zjazdy dwudniowe
- szkolenie „Równowaga w życiu i w pracy dla osób zaangażowanych społecznie w pracę w
organizacje pozarządowe” – warsztaty jednodniowe.
Rozpoczęliśmy liczne konsultacje w celu określenia potrzeb naszych niepełnosprawnych
podopiecznych i ich rodzin. W czasie wakacji p. Danuta Sobka odwiedziła w domu większość
podopiecznych, przeprowadziła wywiad środowiskowy, rodzice wypełnili karty podopiecznego,
uzupełnili dokumenty potwierdzające stan dziecka.
W wyniku konsultacji otrzymaliśmy wiedzę, iż rodzice potrzebują wsparcia w postaci
nowocześniejszych form rehabilitacji dla swoich dzieci, oczekują poprawy warunków jej
przeprowadzania. Podczas comiesięcznych zebrań Zarządu oraz na Walnych Zebraniach Członków
Stowarzyszenia ( na których frekwencja była na poziomie 80 – 90%) do spraw postulowanych obok
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zwiększenia form wspomagania w siedzibie Stowarzyszenia, należały działania zmierzające do
objęcia wsparciem psychologicznym rodzin. Ponadto rodzice pragnęliby kontynuacji edukacji na
poziomie gimnazjalnym w oddziałach integracyjnych i zabezpieczenie bazy dla ich rosnących dzieci
w postaci WTZ-tów.
Rok 2009 był wyjątkowy pod względem ilości osób angażujących się w prace Stowarzyszenia, liczba
wolontariuszy stale współpracujących ze Stowarzyszeniem wzrosła do 7 osób, a akcyjnie
włączających się przekroczyła liczbę stu. Od września wolontariacko w wymiarze 10 godzin
tygodniowo świadczy usługi ( masaże i gimnastyka) w Stowarzyszeniu – pani Alicja Stachowska –
absolwent studiów licencjackich o specjalności fizykoterapia. Ponadto w pracę Stowarzyszenia
zaangażowała się p. Magdalena Lewandowską oraz Danuta Barełkowska służąc pomocą w
organizacji festynów, spotkań integracyjnych i konsultacji w sprawach tekstów o Stowarzyszeniu.

Doposażenie siedziby Stowarzyszenia:
- profesjonalny stół rehabilitacyjny
- drobny sprzęt gimnastyczny
- zestaw do prowadzenia logopedii - notebook, specjalistyczne oprogramowanie i
urządzenie wielofunkcyjne, kolorowa drukarka
- zaplecze administracyjno-biurowe: notebook
- organizacja biura w gabinecie pozyskanym od Dyrekcji Przedszkola

Działalność statutowa Stowarzyszenia w 2009 r.:
Organizowanie rehabilitacji:
- prowadzenie rehabilitacji (masaże i gimnastyka) - 740 godzin
- prowadzenie zajęć logopedycznych - 420 godzin
- hipoterapia - 240 godzin
01-01-2009 - rozpoczęła się w niepełnym wymiarze i prowadzona przez rehabilitanta i logopedę
bezpłatnie działalność rehabilitacyjna i logopedyczna, odbywały się prowadzone przez Danutę
Sobkę i Edytę Romul zajęcia matematyczno-plastyczne. Rozpoczęliśmy także współpracę z BPMiG
Pobiedziska – gdzie rozpoczęły się zajęcia biblioterapeutyczne w „Klubie Czytających Motyli” prowadzonym przez Barbarę Nowak-Słomiany i wolontariuszy.
01-01-2009 - Od chwili pozyskania dotacji Gminnej rozpoczęliśmy systematyczne zajęcia
rehabilitacyjne i logopedyczne. Ze względu iż w 2009 do Stowarzyszenia przybyło pięcioro dzieci
zakres świadczonych usług rehabilitacyjnych uległ intensyfikacji, W rehabilitacji uczestniczyło 32
podopiecznych, w logopedii 26 dzieci. Zajęcia są krótsze, a częstsze – najmłodsze dzieci korzystają z
rehabilitacji 3 razy w tygodniu, co jest bardzo istotne we wczesnych okresach wspomagania.
Zwracamy uwagę na aspekt szkoleniowy – rodzice są instruowani jakie ćwiczenia wykonywać w
domu by proces rehabilitacji był jak najskuteczniejszy.
Integracja :
- organizacja imprez integracyjnych – 7
- organizacja imprez integracyjnych – ”Czwartki z matematyką” – 7
- organizacja Rodzinnego Festynu Integracyjnego "Pomóż nam nieść szczęście"
- udział w imprezach innych organizacji – 3
01-01-2009 - w ramach realizacji sponsorowanego (czyli mieszczącego się w statutowej
działalności) projektu Kompanii Piwowarskiej „Ekipa św. Mikołaja” wydrukowano ulotki
informacyjne oraz w Zespole Szkól im Konstytucji III mają w Pobiedziskach Letnisku odbyła się
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impreza integracyjna – przedstawienie teatralne, słodki poczęstunek i oficjalne przekazanie stołu
rehabilitacyjnego oraz laptopa z oprogramowanie do zajęć logopedycznych oraz drobnego sprzętu
rehabilitacyjnego (drobny sprzęt przekazano dyrekcjom Zespołu Szkól na Letnisku i Szkoły
Podstawowej w Węglewie). W spotkaniu uczestniczyli podopieczni Stowarzyszenia oraz dzieci ze
szkól z Letniska oraz Węglewa. W ramach współpracy z przychodniami i lekarzami pediatrami, w
przychodniach w Pobiedziskach oraz Biskupicach Wlkp., zostały umieszczone ulotki informacyjne na
temat działalności Stowarzyszenia oraz zakresu usług świadczonych nieodpłatnie na rzecz dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej.
06-06-2009 - Nowy Zarząd podjął intensywne działania na rzecz integracji i popularyzacji problemów
środowiska niepełnosprawnych na terenie naszej Gminy. Ideą przewodnią stało się hasło „Pomóż
nam nieść szczęście...” Pragniemy uczynić z pracy naszego Stowarzyszenia rodzaj dobra wspólnego,
by los naszych podopiecznych był dla lokalnej społeczności czytelny i warty wsparcia, by pomaganie
nam niosło za sobą aspekt społeczny z którym identyfikują się osoby angażujące się w pomoc.
Takim działaniem było zorganizowanie festynu integracyjnego pod wyżej wymienionym hasłem.
Gdzie w ścisłej współpracy władz Gminy, dyrekcji Zespołu Szkół w Pobiedziskach Letnisku oraz
zarządu Naszego Stowarzyszenia zainicjowaliśmy działanie w które włączyła się cała społeczność
szkolna – dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy administracji, uczniowie i ich rodzice, a także
środowisko Seniorów, rada Osiedla i Radna Gminy Pobiedziska p. Małgorzata Węgrzyn oraz
członkowie Stowarzyszenia. Radosny festyn z bogatym programem artystycznym oraz rozrywkowym
był także imprezą o charakterze charytatywnym, podczas którego w postaci darowizn otrzymaliśmy
blisko 5000 złotych.
14-09-2009 - Na zakończenie lata spotkaliśmy się na pikniku integracyjnym w Promnie w
gospodarstwie agroturystycznym Marii Kędziory.
Braliśmy udział jako goście w wielu imprezach plenerowych i piknikach: zaproszono nas do
Kostrzyna na X Festyn Sprawności i Talentu „Razem łatwiej” do Czerlejna w gminie Kostrzyn,
uczestniczyliśmy w „Spotkaniach z bażantem: w ramach projektu naszej Gminy promocji
agroturystyki w gospodarstwie w Jankowie-Młyn oraz w plenerowym wydarzeniu zorganizowanym
przez Fundację Patria ”Śliwobranie”.
01-11-2009 - rozpoczęliśmy współpracę z centrum Edukacyjnym Athena i odbyły się imprezy o
charakterze integracyjnym z warstwami wspomagającymi umiejętności matematyczne
06-12-2009 - spotkanie Mikołajkowe w Zespole Szkół w Jerzykowie. Gdzie społeczność szkolna wraz
z Klubem Seniora „Wrzosy” przygotowały wspaniale widowisko mikołajkowe, podarunki od św.
Mikołaja oraz słodki poczęstunek.

Działalność informacyjna:
- kampania pozyskiwania 1%opp
- artykuły w lokalnej prasie- 6
- wystąpienia w TVP Poznań – 1
- wystąpienie prezesa na Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Pobiedziska
- organizacja spotkania informacyjnego z okazji 15-lecia Stowarzyszenia w sali sesyjnej UMiG
Pobiedziska
30-09-2009 r. - Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej weszło wyposażone
w nowe możliwości pozyskiwania środków finansowych poprzez uzyskany status organizacji pożytku
publicznego, a co za tym z nadzieją na rozwój i nowe możliwości.
We współpracy z lokalnymi władzami zamieszczono liczne anonse w „Biuletynie Pobiedziskim” oraz
płatne ogłoszenia w Informatorze gospodarczym uzyskanym przez Stowarzyszenie statusie opp oraz
prośby o wpłaty 1% podatku dochodowego z zeznań PIT za 2008 rok, prezes Zarządu oraz
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członkowie prowadzili kampanię informacyjna na temat 1%. Środki finansowe z Urzędów
Skarbowych w ramach 1% dla opp spływały w miesiącach sierpniu i wrześniu, wpłaty przekroczyły
38 000,- złotych.
15-12-2009 - Zorganizowaliśmy w sali sesyjnej UMiG spotkanie z okazji 15-lecia Stowarzyszenia,
zapraszając aktywne Panie z terenu naszej Gminy – gdzie przedstawiliśmy działalność i zaprosiliśmy
do pozytywnych działań na rzecz naszych podopiecznych. Spotkanie miało na celu przede wszystkim
cel informacyjny i budowę dobrego wizerunku naszej działalności. W efekcie grudniowego spotkania
pań do grona członków Stowarzyszenia dołączyła p. Hanna Borucka.

Działalność w sprawie organizacji WTZ:
-konsultacje z PCPR Poznań
- konsultacje z władzami samorządowymi Gminy Pobiedziska
- konsultacje z Zarządami Fundacji Patria i Stowarzyszeniem z Kostrzyna
- wizyta studyjna w WTZ-tach w Swarzędzu
01-09-2009 – O zamierzeniach i organizacji WTZ-tów prezes Stowarzyszenia poinformowała na
spotkaniu radnych komisji spraw społecznych Rady Gminy Pobiedziska.
Zarząd podjął działania konsultacyjne z przedstawicielami władz gminnych, dyrektor PCPR w
Poznaniu oraz organizacjami z gmin ościennych Stowarzyszeniami z Kostrzyna, Kiszkowa oraz z
Fundacją Patria ze Skrzetuszewa. Prezes Stowarzyszenia wraz z wiceburmistrzem Ireneuszem
Antkowiakiem odbyła wizytę studyjna w WTZ w Swarzędzu prowadzonych przez Stowarzyszenie
Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka.
W wyniku spotkań, rozmów Zarząd Stowarzyszenia widzi sens i potrzebę organizacji Warsztatów
Terapii Zajęciowej, jest to jednak zamierzenie wymagające rozwagi, długofalowego planu
finansowania jak dalszych konsultacji na poziomie organizacji pozarządowych, władz gminnych,
powiatowych.

Pobudzanie ofiarności publicznej:
- kampania pozyskiwania 1%opp
- darowizny indywidualne i instytucjonalne
- aukcje charytatywne na serwisie allegro.pl – prowadzone przez p. Marie Kędziorę
- Rozwój Stowarzyszenia jako organizacji ngo
- udział w szkoleniach skierowanych do NGO
- udział Prezes w życiu lokalnym aktywizowanie społeczności na rzecz działań dla
niepełnosprawnych ( Festyn w Pobiedziskach Letnisku oraz impreza Mikołajkowa w
Jerzykowie)
Partnerzy :
- Partnerzy - Instytucje Oświatowe Gminy Pobiedziska
- Kompania Piwowarska SA
- Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy
- Przedsiębiorcy i osoby prywatne z Gminy Pobiedziska
-Stała współpraca z Przedszkolem "Wesołe Skrzaty" w Pobiedziskach - prowadzenie
Oddziału Integracyjnego
-Stała współpraca z Ośrodkiem Rehabilitacji w Pruszewcu oraz Fundacją Patria ze
Skrzetuszewa organizacja hipoterapii
Wykonywanie zadań publicznych Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska.
Podwykonawcy:
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- GIO-MED - Rehabilitacja Masaże
- Gabinet logopedyczny Elżbieta Walczak
- Usługi Rachunkowe H. Jankowska
Rok 2009 należy uznać za organizacyjnie i finansowo bardzo pozytywny. Nabyliśmy nowych
doświadczeń, działalność Stowarzyszenia w lokalnym środowisku staje się widoczna, podopieczni i
ich rodziny otrzymują wsparcie, rozwijamy lokalne partnerstwa. Działamy na rzecz społeczeństwa
obywatelskiego, gdzie odpowiedzialność za losy słabszych dla wielu staje się rodzajem dobra
wspólnego, gdzie konkretne działania wpływają na zmianę wizerunku niepełnosprawnych i ich
opiekunów. Doświadczamy, że dla wielu osób angażujących się w prace dla naszych podopiecznych
jest to działanie, w którym czują sens, potrzebę serca, a często satysfakcję z niesionej dzieciom i
młodzieży pomocy.
4. Odpisy uchwał zarządu Stowarzyszenia:
Na wniosek Prezesa zarządu Stowarzyszenia zostało w roku 2009 zwołanych 12 posiedzeń Zarządu
Stowarzyszenia, które odbyły się w dniach:
W załączeniu odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia.

5. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność gospodarczą
6. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł
7.
sponsor
Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska – projekt "Wsparcie
realizacji zadań publicznych Gminy Pobiedziska w roku
2009 w zakresie Pomocy społecznej” umowa
342/132/2009

Udział %
przychodu

przychód

rodzaj źródła
finansowania

23%

dotacja z budżetu
19 611,60 państwa

Kompanii Piwowarskiej SA - projekt "Ekipa świętego
Mikołaja"

16%

13 000,00 środki prywatne

Wpłaty 1%

47%

38 977,91

Składki członkowskie

2%

2 055,00

Darowizny od osób fizycznych

5%

3 907,40

Darowizny rzeczowe

2%

2 063,00

Darowizny od osób prawnych

5%

4 148,40

RAZEM

100%

83 763,31

Stowarzyszenie nie realizowało swoich celów w formie działalności odpłatnej.
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8. Informacja o poniesionych kosztach:

Koszty
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej
pożytku publicznego

Udział %
kosztów

Koszty

65%

35 809,36

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych

1%

594,00

Razem koszty realizacji działalności statutowej

67%

36 403,36

Zużycie materiałów i energii

4%

2 397,23

Usługi obce

7%

3 982,95

Podatki i opłaty
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia

0%

82,00

0%

0,00

Amortyzacja

20%

10 711,09

Pozostałe koszty

2%

1 127,51

Razem koszty administracyjne

33%

18 300,78

RAZEM

100%

54 704,14

9. Informacja o zatrudnieniu :
W roku 2009 Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników na umowę o pracę.
10. Informacja o kosztach wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń:
Koszty wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń – nie wystąpiły.
11. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach członkom zarządu Stowarzyszenia:
Członkowie Zarządu pełnili w roku 2009 swoje obowiązki nieodpłatnie jako wolontariusze.
12. Informacja o zatrudnieniu osób na umowy zlecenie i umowy o dzieło:
W roku 2009 Stowarzyszenie nie zatrudniało osób na umowa zlecenie i umowę o dzieło.
13. Informacja o udzielonych pożyczkach:
W 2009 roku Stowarzyszenie nie udzieliło w roku 2009 żadnych pożyczek.
14. Informacja o lokatach bankowych:
Stowarzyszenie posiada dwie lokaty w Pobiedzisko-Goślińskim Banku Spółdzielczym, w którym
prowadzony jest rachunek bankowy na łączną kwotę 20 000,-zł:
I lokata – 3-miesięczna na kwotę 10 000,- zł
II lokata – 6-miesięczna na kwotę 10 000,- zł.
15. Informacja o nabytych obligacjach i akcjach przez Stowarzyszenie:
W roku 2009 Stowarzyszenie nie nabyło żadnych obligacji ani akcji.
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16. Informacja o nabyciu nieruchomości przez Stowarzyszenie:
W roku 2009 Stowarzyszenie nie nabyło żadnych nieruchomości. Siedziba Stowarzyszenie mieści się
w pomieszczeniach wydzierżawionych nieodpłatnie od Dyrekcji Przedszkola Publicznego „Wesołe
Skrzaty” w Pobiedziskach.
17. Informacja o nabyciu pozostałych środków trwałych:
W roku 2009 Stowarzyszenie nabyło środki trwałe za kwotę 8 911,98 zł.
- profesjonalny stół rehabilitacyjny
- zestaw do prowadzenia logopedii - notebook, specjalistyczne oprogramowanie i urządzenie
wielofunkcyjne
18. Informacja o wartości aktywów i zobowiązań w Stowarzyszeniu ujętych w sprawozdaniu
finansowym:
Zgodnie z załączonym bilansem wartość aktywów i pasywów wyniosła 29 986,66 zł, a wynik
finansowy wyniósł 29 132,62 zł.
19. Informacja o działalności zleconej Stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i samorządowe
(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej
działalności:
Działalność zlecona przez Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziska – projekt „Wsparcie realizacji zadań
publicznych Gminy Pobiedziska w roku 2008 w zakresie Pomocy społecznej”. Kwota dotacji w
wysokości 19 611,60 zł rozliczono całość dotacji.
20. Informacja o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacja o składanych deklaracji podatkowych:
CIT –8 i CIT-8/O Dochód Stowarzyszenia w 2009 roku wyniósł 29 132,62 zł.
PIT –4 Stowarzyszenie nie składało.
ZUS - Stowarzyszenie nie składało.
21. W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w Stowarzyszeniu żadna kontrola.
Na tym sprawozdanie zakończono.
Podpisy członków Zarządu Stowarzyszenia:
Małgorzata Halber - Prezes zarządu…………………………….……………………………………………………

Małgorzata Banach - Zastępca prezesa zarządu ……………..…………………………………………………

Małgorzata Grzelka - Sekretarz zarządu………………………….…………………………………………………

Mirosława Matuszak - Skarbnik zarządu ………………………….…………………………………………………

Agnieszka Drzazga - Członek zarządu…………………………………………………………………………………

Mara Kędziora - Członek zarządu…………………………………………………….…………………………………
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Danuta Sobka - Członek zarządu…………………………………………………………………..……………………
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