mali bracia Ubogich
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA mali bracia Ubogich za 2005 rok
I.

Informacje podstawowe

1. Pełna nazwa:
Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”
2. Data rejestracji:
6 maja 2003
3. Siedziba
a) Siedziba główna Stowarzyszenia
ul. Gen. W. Andersa 13 lok. 28
00 159 Warszawa
Tel./fax: +48 022 635 13 64
info@malibracia.org.pl
www.malibracia.org.pl
b) siedziba oddziału Warszawskiego – w siedzibie głównej Stowarzyszenia
c) siedziba Oddziału w Lublinie
ul. Chopina 14 / 66
20-023 Lublin
Tel./fax. 0-81 532.40.69
d) siedziba Oddziału w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 17/2
60-782 Poznań
tel: 656 55 88, fax: 656 55 89
4. Numer konta bankowego:
Bank Zachodni WBK XXVII o/Warszawa 95 1090 1043 0000 0001 0112 4551
NIP : 822-20-92-679
5. Skład Zarządu Stowarzyszenia mbU w roku 2005
1. Sylwia Pawełczyk – Maśluk – Prezes Zarządu
2. Anna Redlińska – Wiceprezes Zarządu
3. Monika Constant - Skarbnik
4. Jolanta Babicz
5. Frédéric Constant
6. Katarzyna Forecka
7. Marzena Grobelna
8. Wiesława Kramek ( zastąpiona 10.04.2005 przez Anetę Ciepłowską)
9. Monika Szczepanek
6. Liczba zatrudnionych, wolontariuszy i osób starszych (31 grudnia 2005):
•

Zatrudnienie w wymiarze:
- 1 etat w oddziale warszawskim (od 1 marca 2005)
- 1 etat w oddziale lubelskim (2 razy ½ etatu)

Sprawozdanie z działalności za rok 2005
Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”

1

- 1 etat w oddziale poznańskim ( 2 razy ½ etatu)
+ ¼ etatu – asystent zarządu
•

222 wolontariuszy, w tym:
- 68 w oddziale warszawskim;
- 79 w oddziale lubelskim;
- 75 w oddziale poznańskim.

•

208 osób starszych odwiedzanych indywidualnie:
- 53 w oddziale warszawskim + osoby odwiedzane podczas akcji grupowych;
- 83 w oddziale lubelskim + osoby odwiedzane podczas akcji grupowych;
- 72 osoby starsze: w tym 10 osób w DPS i 22 osoby odwiedzane indywidualnie w oddziale
poznańskim

Liczba wolontariuszy wzrosła w 2005 ze 140 do 222 (59%); a liczba osób starszych, którymi się
opiekujemy wzrosła ze 118 do 208 (76%).

II. Opis działalności organizacji – część merytoryczna
1.

Misja i cele statutowe:

Celem Stowarzyszenia jest świadczenie pomocy osobom starszym cierpiącym z powodu samotności i
trudnej sytuacji życiowej lub braku środków materialnych.
2.

Opis działalności Stowarzyszenia za rok 2005

a)

Działalność statutowa – akcje:

- Warszawa:
Warszawski Oddział „mbU” w 2005 roku współpracował aktywnie z dwoma
Domami Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Pomocy Społecznej W-Wa Śródmieście i W-wa
Ochota.
W każdym z DPS-ów przynajmniej raz w miesiącu odbywały się grupowe spotkania,
na które zapraszano nie tylko podopiecznych „mbU” , ale wszystkich chętnych
mieszkańców Domów.
Spotkania miały charakter animacji (animacje: „Zaślubiny” (styczeń i luty); „Moja
Warszawa” (luty)), wieczorków literackich, podwieczorków z gitarą przy piosence,
wyjazdów za miasto, do parków; bądź imprez okolicznościowych, np. Walentynki,
spotkania wielkanocne, bożonarodzeniowe spotkania opłatkowe.
W listopadzie 2004 r. zainicjowaliśmy spotkania grupowe dla naszych podopiecznych, które
odbywają się w lokalu „mbU” w co drugą sobotę (2 a czasem 3 razy w miesiącu; w sezonie
jesienno-zimowym – w siedzibie; w czasie wiosny, lata i wczesnej jesieni – na powietrzu.
Spotkania zawsze mają konkretny temat, który staje się punktem wyjścia do współpracy
Seniorów i wolontariuszy (animacje, rozmowy, zajęcia manualne, okolicznościowe wyjścia
do teatrów, muzeów, kina itp.)
W czerwcu i lipcu zorganizowano dwie wycieczki dla podopiecznych (jednodniowa
do Arkadii/Nieborowa ( 14 uczestników) i dwudniowa do Częstochowy (8 uczestników).
W sierpniu 2005 r. zorganizowano pobyt wakacyjny w Chłapowie, nad Morzem
Bałtyckim (10 dni, 15 uczestników).
We wrześniu przy współpracy z Paris Est zorganizowaliśmy dla naszych
podopiecznych wakacje w Bormes les Mimosas, we Francji (12 dni, 16 uczestników).
Wyjazdy stały się okazją do poznania nowych miejsc, nierzadko jedyną możliwością
wakacji dla samotnych starszych osób, ale przede wszystkim możliwością wspólnego
spędzenia czasu Seniorów i wolontariuszy, szansą na uczenie się od siebie nawzajem.
Idea łamania barier między pokoleniami przyświecała wolontariuszom „mbU”
również podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Seniora.
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1.10. – Obchody Międzynarodowego Dnia Osoby Starszej w Ogrodzie Saskim - wspólna
akcja z „Forum 50+” . Wolontariusze „mbU” rozdawali warszawskim Seniorom kwiaty (w myśl
dewizy „kwiaty przed chlebem”) i informowali o ideach i wartościach „mbU”.
2.10. – Obchody Międzynarodowego Dnia Osoby Starszej dla podopiecznych „mbU”
(aperitif w siedzibie, krótki program artystyczny, obiad w restauracji).
Z okazji Bożego Narodzenia dla naszych podopiecznych zorganizowaliśmy:
- dwa spotkania opłatkowe z poczęstunkiem dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
„Kombatant” i Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków ( w sumie uczestniczyło w nich
ponad 100 osób).
- dwie kolacje wigilijne w siedzibie „mbU” dla Seniorów mieszkających indywidualnie –
Wigilia dla indywidualnych podopiecznych ( w sumie uczestniczyło w nich 40 osób)
W 2005 r. wzrosła liczba wolontariuszy i odwiedzanych osób starszych. Priorytetem
było dla nas docieranie do jak największej liczby osób starszych mieszkających samotnie
(rozwój wizyt indywidualnych).
Stale i aktywnie współpracujemy z : Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce , Centrum
Wolontariatu wspomnianymi Domami Pomocy Społecznej i Ośrodkiem Pomocy
Społecznej, Stowarzyszeniem Polskich Artystów Muzyków (na organizowane przez nich
koncerty muzyki klasycznej nasi podopieczni mają stałe zaproszenie), Instytutem Rozwoju
Służb Społecznych (udział w koordynowanym przez nich projekcie Sokrates/Gruntvig:
„Przykład dobrych praktyk w wykorzystaniu wolontariatu” - udział w międzynarodowym
seminarium IRSS w Białobrzegach).
W 2005 r. nawiązano współpracę z:
* OPS Ochota
* Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich. Klub Seniora,
* Stowarzyszeniem „Po 60-tce” (info o „mbU” w telefonie zaufania prowadzonym przez „Po
60-tce”)
* „Forum 50+. Seniorzy XXI wieku” – aktywna współpraca
* Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów w Biurze Polityki
Społecznej Miasta W-wy
* Stowarzyszeniem „Bank Drugiej Ręki”
Wolontariusze warszawskiego Oddziału „mbU” redagują Biuletyn Informacyjny (przy
współudziale pracownika warszawskiego i Zarządu Oddziału).
W 2005 r. pracownik i wolontariusze warszawskiego Oddziału „mbU” uczestniczyli w
konferencjach:
- Europejskiego Funduszu Społecznego,
- Instytutu Rozwoju Służb Społecznych,
- Ogólnopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych,
- „Forum 50+” i „Help the Aged”
- II Mazowieckim Forum Inicjatyw Pozarządowych
- IV Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych; zorganizowanie stoiska „mbU”
podczas targów ngo-sów na IV OFIP-ie
Warszawski Oddział „mbU” aktywnie uczestniczył w przygotowaniach Spotkania
Europejskiego „małych braci” w Jachrance i podjął się koordynacji tego spotkania.
W 2005 r. Oddział „mbU” w Warszawie wystąpił również do warszawskich parafii
kościelnych z propozycją dotyczącą nawiązania współpracy.
W październiku 2005 r. zorganizowano warsztaty dla wolontariuszy Oddziału oraz
zainicjowano nową strukturę organizacji pracy wolontariuszy i spotkań z nimi („grup
wsparcia”, „grupa organizacyjną” i „warsztaty”).
Pracownicy, Zarząd i wolontariusze Oddziału przygotowali materiały promocyjne dla
ogólnopolskiego Stowarzyszenia „mbU”.
W 2005 r. nawiązano współpracę z Carrefour Polska, a w grudniu 2005 r.
zorganizowanie akcji promocyjnej „mbU” w sklepach grupy Carrefour (w Warszawie: 4
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hipermarkety Carrefour i 8 sklepów Champion; aktywny udział w akcji wzięło 32
wolontariuszy).
Pozyskano dary: 3 wózki inwalidzkie, 3 zestawy komputerowe, DVD, słodycze, soki, wody
mineralne (Święta Wielkanocne i Boże narodzenie); 2 aparaty do mierzenia ciśnienia; 2
aparaty do masażu; ekspres do kawy.
Darowizny pieniężne: 700 pln (osoby prywatne), 1000 pln (firma) – grudzień; 5000 pln
– CCIFP – wakacje 2005 r.
Informacja o Oddziale warszawskim w mediach:
- artykuł w Ogólnopolskim Informatorze Pomocy Społecznej
- artykuł w „Poradniku Domowym”
- udział w audycji radiowej „Cztery Pory Roku”
- informacja w TVN „Fakty” i Polska Agencja Prasowa
- udział wolontariuszki w programie „Na każdy temat. Wolontariat dla Seniorów”.
Współpraca międzynarodowa z pfP:
- 22 – 24 kwietnia 2005 r. – udział kierownika Oddziału w szkoleniu dla kierowników pobytów
wakacyjnych w Paris Est w Paryżu
- 6 – 8 maja 2005 r. – spotkanie robocze z przedstawicielami Oddziału Paris Est
- 3 – 5 czerwca 2005 r. – Spotkanie Europejskie
- 2 – 14 września 2005 r. – pobyt wakacyjny we Francji

- Lublin:
Działalność Oddziału w Lublinie w 2005 roku była skierowana na umacnianie współpracy z Domami
Pomocy Społecznej ; «Kalina», im. Wiktorii Michelisowej (Archidiakońska), im. Matki Teresy z Kalkuty oraz z
organizacjami i stowarzyszeniami w Lublinie, z którymi nawiązaliśmy kontakt w ubiegłym roku, jak np. Polski
Związek Emerytów i Rencistów, Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimera, Lubelskie Forum Osób
Niepełnosprawnych, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klanza”,
Zespół Tańca
Towarzyskiego „Ganza” .
Dzięki temu Oddział mógł zorganizować więcej akcji oraz zwiększyć ilość wizyt indywidualnych. Nie
poprzestajemy na poszukiwaniu adresów i docieraniu do osób starszych mieszkających samotnie. Podczas
wspólnych spotkań staraliśmy się zapraszać i umożliwić przybycie i udział wszystkim naszym podopiecznym,
zarówno tym którzy mieszkają w DPS-ach jak i tym mieszkającym w swoich domach. Wolontariusze brali
czynny udział w akcjach organizowanych przez Stowarzyszenie, ale także włączali się w imprezy, święta i
różne uroczystości organizowane przez DPS-y gdzie wielu mieszkańców jest podopiecznymi „mbU”.
Do stałych już akcji należą zabawy w czasie karnawału, bal andrzejkowy, spotkania z okazji Świat
Bożego Narodzenia i Wielkanocy, a także akcja „Radiola” - prowadzenie audycji radiowej w DPS im. Matki
Teresy z Kalkuty. W tym roku udało się zorganizować więcej wyjść poza miasto w czasie miesięcy
wiosennych, letnich i wczesno - jesiennych. Oprócz wspólnych wyjazdów w okolice Lublina (do Piask, do
Nałęczowa, nad Zalew Zemborzycki ) podopieczni „mbU” mieli okazję uczestniczyć w czterodniowej
wycieczce do Lwowa na Ukrainie zwiedzając również sanktuaria w Leżajsku, w Jarosławiu i w Kalwarii
Pacławskiej.
W lipcu we współpracy z Oddziałem warszawskim zorganizowano dwudniową pielgrzymkę do Częstochowy.
Na przełomie sierpnia i września odbył się pierwszy polski pobyt wakacyjny nad morzem w Jastarni, w którym
wzięły udział 32 osoby.
W grudniu podobnie jak w roku ubiegłym wolontariusze „mbU” włączyli się w akcję «Dar Czasu i
Serca» przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie pomagając w dostarczeniu paczek
świątecznych i odwiedzeniu osób mieszkających samotnie i często będących w trudnej sytuacji.
W ramach realizacji wspólnych projektów ze stroną francuską «Rodzice Chrzestni – Chrześniacy»
(Parrainage) po raz drugi 3 wolontariuszy uczestniczyło w pobycie wakacyjnym w Nancy, w Dommartemont,
a także 3 podopiecznych i 3 wolontariuszy uczestniczyło we wspólnym pobycie wakacyjnym w Jully-les-Buxy
wraz z grupą francuskich osób starszych i wolontariuszy z Nancy.
Pracownicy i wolontariusze Oddziału lubelskiego w roku 2005 brali czynny udział w spotkaniach,
sesjach i konferencjach organizowanych przez władze bądź inne stowarzyszenia, fundacje, uczelnie w
Lublinie, ale także w innych miastach Polski i za granicą. Uczestniczyliśmy m.in. w Europejskim Spotkaniu
Liderów Centrów Wolontariatu we Lwowie, w sympozjum naukowo-szkoleniowym dotyczącym opieki
środowiskowej nad osobami przewlekle chorymi organizowanym przez Akademię Medyczną i Urząd
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Wojewódzki w Lublinie, w konferencji poświęconej inicjatywom społecznym „Drogowskazy -spotkania poza
gabinetem” w Gdańsku.
Dzięki współpracy z P. Joanną Kielasińską ze Stowarzyszenia „Klanza” przeprowadzono kilka spotkań
szkoleniowych dla wolontariuszy (w tym niektóre wspólnie z podopiecznymi ).
Wolontariusze mieli okazję skorzystać także ze szkolenia poświęconego pomocy osobom dotkniętym
chorobą Alzheimer’a oraz zapoznać się z dostępnym sprzętem pomocowym i rehabilitacyjnym.
W 2005 roku we współpracy z Oddziałami w Warszawie i w Poznaniu przygotowaliśmy projekt
jednodniowych wyjazdów wakacyjnych dla osób starszych.
Przeprowadziliśmy również akcję informacyjną naszego Stowarzyszenia w sklepach sieci Carrefour ( w
Lublinie w trzech sklepach Champion ), w którą zaangażowało się 29 wolontariuszy.
Liczba wolontariuszy w Oddziale lubelskim zwiększyła się z 57 na początku roku do 79 na koniec 2005
roku, podobny wzrost jest widoczny i w przypadku liczby osób starszych.
Oprócz współpracy z DPS-ami i innymi organizacjami Oddział nawiązał kontakt z lokalnymi mediami dzięki
czemu pojawiły się pierwsze wzmianki w radio i prasie o Stowarzyszeniu: trzykrotnie byliśmy gośćmi audycji w
Radio Lublin, a w prasie lokalnej w tygodniku „Extra” ukazał się artykuł „Daj siebie innym” opisujący
działalność „małych braci”.
W 2005 roku działania naszych wolontariuszy i pracowników nastawione były na rozwój Oddziału,
wcielanie idei i filozofii petits frères des Pauvres w Polsce oraz realizacje nowych pomysłów i podział zadań
pomiędzy wolontariuszami, dzięki temu bardziej zaznaczyliśmy się w naszym mieście. Jedna z wolontariuszek
„mbU” O/Lublin otrzymała wyróżnienie lubelskiego Centrum Wolontariatu w konkursie „Barwy Wolontariatu”.
Oddział w Lublinie otrzymał również nagrodę w ogólnopolskim konkursie Centrów Wolontariatu w kategorii
„Organizacja Przyjazna Wolontariuszom”.

- Poznań:
Działalność oddziału poznańskiego „małych braci Ubogich” w roku 2005 polegała na odwiedzinach osób
starszych przez wolontariuszy, a także na organizowaniu licznych akcji w siedzibie naszego Stowarzyszenia. W
ciągu tygodnia osoby starsze mogły uczestniczyć w zajęciach z języka francuskiego, z geriorytmu, w
zajęciach muzycznych, w zajęciach plastycznych, w zajęciach z cyklu „Kraje Świata”. W połowie roku doszły
zajęcia z literatury i ekonomii (raz w miesiącu), a „Kraje Świata” zastąpiły zajęcia z cyklu „Poznaj swój kraj”. W
soboty świętujemy urodziny i imieniny osób starszych, a także przygotowujemy spotkania poetyckie ( w
ciągu miesiąca odbywa się ok. 20 akcji tego typu).
Oprócz akcji codziennych odbywają się także akcje okolicznościowe. Pierwszą z nich było otwarcie naszego
nowego lokalu przy ul. Grunwaldzkiej. W lutym przeprowadziliśmy bezpłatne badanie słuchu dla naszych
podopiecznych, odwiedziła nas dr Wanda Błeńska ze swoimi wspomnieniami z 40-letniej pracy wśród
trędowatych, w kwietniu zjedliśmy wspólne wielkanocne śniadanie, a także odbyła się pierwsza Gala z cyklu
Grand Merci, podczas której wyróżniliśmy wszystkich wolontariuszy i osoby starsze. W czerwcu Stowarzyszenie
obchodziło II rocznicę swojej działalności. Z tej okazji zorganizowaliśmy Bal Świętojański. W okresie
wakacyjnym miały miejsce liczne jednodniowe wyjazdy w okolice Poznania ( do Puszczykowa, Rogalina,
Koszut, Kórnika),w których łącznie wzięło udział 70 osób starszych a także dwutygodniowe wakacje w
Lubiatowie (dla 15 osób starszych i 15 wolontariuszy). 1 października obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień
Seniora: zorganizowaliśmy konsultacje z licznymi specjalistami dla seniorów miasta Poznania dzięki
współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków i Wielkopolskim Stowarzyszeniem Alzheimerowskim. W
październiku pojechaliśmy na wspólne grzybobranie. zbiorowej. W okresie świątecznym wspólnie zjedliśmy
kolację wigilijną.
W 2005 roku oddział w Poznaniu współpracował z:
- Wielkopolskim Stowarzyszeniem Alzheimerowskim
- Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków
- Przedszkolem nr 137 w Inowrocławiu
- Liceum Ogólnokształcącym nr 2 w Poznaniu
- DPS przy ulicy Ugory
- DPS przy ulicy Konarskiego
W grudniu przeprowadziliśmy szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla naszych wolontariuszy
podczas integracyjnego wyjazdu do Mierzyna.
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Pracownicy oraz Zarząd Oddziału w Poznaniu pracowali nad akcją poszukiwanie sponsorów dla
stowarzyszenia.
Skontaktowano się dotychczas z 141 firmami, otrzymano 58 odpowiedzi, w tym
28 odpowiedzi
negatywnych, pozostałe firmy prosiły o kontakt w 2006 i w 2007 roku lub o przygotowanie projektów.
W grudniu 2005 została przeprowadzona akcja promocyjna w hipermarketach Carrefour na terenie
Poznania, aktywny udział wzięło 15 wolontariuszy.
W 2005 roku otrzymaliśmy:
- Pianino od Zespołu Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica w Poznaniu;
- Meble biurowe od Sanepidu;
- Lodówkę od prywatnego darczyńcy;
- Bukiety urodzinowo- imieninowe dla osób starszych od Kwiaciarni Vivaldi;
- Ciasta urodzinowe dla osób starszych od Cukierni Weber;
- Wózek inwalidzki od prywatnego darczyńcy;
- 2 fotele od prywatnego darczyńcy;
Poznański Oddział Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich” otrzymał tytuł Wolontariusza Roku w kategorii
zbiorowej – przyznany przez miasto Urząd Miasta Poznania i nagrodę w wysokości 7500 zł.
W roku 2005 ukazały się o nas następujące artykuły:
- Filantrop, styczeń: Życie towarzyskie po osiemdziesiątce
- Filantrop, styczeń: Gdyby choć jednym widzieć
- Gazeta Wyborcza, 24.03.2005: Seniorki na pokazie wizażu: jak malowana
- Filantrop, kwiecień: 42 lata wśród trędowatych
- Gazeta Wyborcza, 07.05.2005: Nie wypełniaj w pełnię
- Głos Wielkopolski, 16.05.2005: Opinie, polemiki: Młodzi z sercem na dłoni
- Głos Wielkopolski, 29.09.2005: Dzień Seniora : Pomóc osobom starszym
- Głos Wielkopolski, 03.10.2005: Seniorzy: nie zabrakło dobrej zabawy
- Filantrop, listopad: Badania słuchu i krążenia
- Gazeta Wyborcza, 19.11.2005: Konkurs na Wolontariusza Roku rozstrzygnięty: Wolontariusze nagrodzeni
- Głos Wielkopolski, 05.12.2005: Nagrody za dobroć
- Gazeta Wyborcza, 10.12.2005: Zachęcić do starości
Audycje o Stowarzyszeniu w Radio Merkury:
- 30.09.2005 – Program poświęcony Międzynarodowemu Dnia Seniora
- 23.11.2005 – wywiad dla Radia Merkury z okazji przyznania Stowarzyszeniu tytułu Wolontariusza Roku 2005
- 22.12.2005 – emisja audycji poświęconej problemowi starości i relacja z naszej Wigilii
- 26.12.2005 – audycja poświęcona Stowarzyszeniu
Współpraca z Telewizją Regionalną PTV i WTK:
- relacja ze śniadania wielkanocnego
- 08.10.2005 : ukazanie się w Teleskopie relacji z geriorytmu – spotkań poświęconych zajęciom ruchowym dla
osób starszych
- 23.11.2005: reportaż o Stowarzyszeniu dla Telewizji WTK
- 03.12.2005: relacja z Koncertu Galowego, podczas którego przyznano nam tytuł Wolontariusza Roku
- 26.12.2005: Wigilia społeczników z udziałem naszego Stowarzyszenia.
Przedstawiciele oddziału poznańskiego uczestniczyli w spotkaniu roboczym dotyczącym współpracy w
ramach Parrainage, które odbyło się w Lille w czerwcu 2005 roku.
Wolontariusze i Zarząd Oddziału uczestniczyli w Spotkaniu Europejskim, które odbyło się 3-5 czerwca w
Jachrance.
Poznański oddział starał się także o dotacje City Banku na realizację projektu „Poznań wart poznaniałączymy pokolenia”.
-

Pozostała działalność Stowarzyszenia:
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Udział w IV Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych; zorganizowanie stoiska „mbU” podczas targów
ngo-sów na IV OFIP-ie
Aktywny udział w Forum 50+
3-5 czerwca 2005 Spotkanie Europejskie „małych braci Ubogich” w Jachrance.
W miesiącu grudniu wszystkie trzy oddziały Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich” (Poznań, Warszawa, Lublin)
starały się o uzyskanie dotacji Allianz na przeprowadzenie Wakacji Jednego Dnia,
Współpraca międzynarodowa w ramach Federacji Międzynarodowej les petits frères des Pauvres:
•
kwiecień 2005 – zebranie europejskiej grupy roboczej w Paryżu, we Francji– ze strony polskiej
uczestniczyła 1 osoba z Oddziału w Warszawie i 1 z Oddziału w Lublinie
•
3-5 czerwca 2004 – Walne Zgromadzenie Federacji Międzynarodowej les petits frères des
Pauvres, mali bracia Ubogich po raz pierwszy byli na nim obecni, prezentując swoje działania na rzecz osób
starszych. Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyły prezes i skarbnik Stowarzyszenia.
•
18-20 października 2005 – zebranie europejskiej grupy roboczej w Dublinie, w Irlandii – ze
strony polskiej uczestniczyła 1 osoby z Oddziału w Poznaniu.
•
10-11 grudnia 2005 szkolenie internetowe przeprowadzone przez Viktora Janoschke z
Oddziału w Berlinie

Opis działalności Zarządu Stowarzyszenia rok 2005
Odbyło się 5 zebrań zarządu: 19.02.2005, 09.04.2005,18.06.2005, 24.09.2005, 19.11.2005
Każdy Oddział wedle swoich potrzeb może przyjąć na nieodpłatny staż osobę spełniającą wymagania
określone przez Zarząd Oddziału.
Umowy podpisane w imieniu Stowarzyszenia:
WARSZAWA
- umowa pośrednictwa EUROMA ad. najem lokalu; 01.02.2005
- umowa najmu lokalu:08.02.2005
- aneks
do
umowy
z
księgowością
Sp.
Augur
(ad.
zmiana
siedziby);
23.03.2005
- aneks do umowy z TP S.A. (ad. zmiana siedziby); 22.03.2005
- umowa bankowości elektronicznej BZWBK2; 0404.2005
- umowa darowizny z CCIFP; 25.05.2005
- umowa o współpracy z DPS "Matysiakowie"; 01.06.2005
- umowa o współpracy z DPS "Kombatant"; 13.06.2005r.
- aneks
do
umowy
ad.
Centertel
(ad.
przedłużenie
świadczenia
usług);
08.11.2005
- umowa ze Zrzeszeniem Transportu Prywatnego (ad. bezgotówkowa obsługa
transportowa); 16.12.2005
- umowy - o pracę - aneksy ad. praca na czas nieokreślony
- umowa z Hestią – ubezpieczenie wolontariuszy NNW i ubezpieczenie lokalu;
25.10.2005
LUBLIN
- Aneks do umowy z Okręgową Spółdzielnią Pracy przy ul. Chopina 14 w Lublinie ( dotyczący korzystania z
neostrady TP ); 10.06.2005
- Ergo Hestia ( ubezpieczenie wolontariuszy i lokalu: OC, NNW ); 29.12.2005
- Telekomunikacja Polska S.A. ( umowa o świadczenie telefonicznych usług powszechnych ); 29.12.2005
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POZNAŃ
-

umowa najmu lokalu przy ulicy Grunwaldzkiej 17/2- styczeń 2005
Joker – umowa ochrony lokalu przy ul. Grunwaldzkiej 17/2 28.01.2005
Hestia- ubezpieczenie wolontariuszy (OC) 25.02.2005
IDEA 13.04.2005
IDEA aneks do umowy 13.09.2005
Netia- umowa w sprawie Internetu11.03.2005

4.Walne Zgromadzenia członków Stowarzyszenia
W 2005 roku odbyło się jedno Walne Zgromadzenie członków (10 kwietnia) i dwa Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenia członków (17 września i 19 listopada).
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie kwietnia 2005:
UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA numer: 01WZ/mbU/04/05
W sprawie:
1. przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2004 rok.
Odnośnie punktu 1
Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie Zarządu za 2004 rok. Sprawozdanie w załączniku.

UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA numer: 02WZ/mbU/04/05
W sprawie:
1. przyjęcia bilansu finansowego Stowarzyszenia za 2004 rok.
Odnośnie punktu 1
Walne Zgromadzenie przyjęło bilans finansowy Stowarzyszenia za 2004 rok. Bilans w załączniku.

UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA numer: 03WZ/mbU/04/05
W sprawie:
1. przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za za 2004 rok.
Odnośnie punktu 1
Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2004 rok. Sprawozdanie w załączniku.

UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA numer: 04WZ/mbU/04/05
W sprawie:
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1. udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium.
Odnośnie punktu 1
Walne Zgromadzenie udzieliło Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium.

UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA numer: 05WZ/mbU/04/05
W sprawie:
1. dokonania zmian w statucie Stowarzyszenia.
Odnośnie punktu 1
W związku z błędnym przygotowaniem uchwał dotyczących zmian w statucie Stowarzyszenia, przyjętych 25
kwietnia 2004 roku, objętych sprawozdaniem z Walnego Zgromadzenia, skierowanym do sądu w dniu 5 maja
2004, uchyla się podjęte uchwały oraz korespondencję związaną z w/w uchwałami z dnia 21 lipca 2004 i 25
sierpnia 2004.
UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA numer: 06WZ/mbU/04/05
W sprawie:
1. dokonania zmian w statucie Stowarzyszenia.
Odnośnie punktu 1
Uchyla się treść & 10 p.2 statutu Stowarzyszenia.
Paragraf ten otrzymuje brzmienie:
2. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej
większością kwalifikowaną 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 członków stowarzyszenia
uprawnionych do głosowania w przypadku:
-

zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia się stanu liczebnego
członków oddziału poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż 1 rok;

-

złożenia przez Zarząd oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału;

-

złożenie

przez

Zarząd

Stowarzyszenia

wniosku

o

rozwiązanie

Oddziału

z

powodu

niewłaściwego działania oddziału tj. podejmowania działań sprzecznych ze statutem lub
uchwałami organów naczelnych Stowarzyszenia, jeżeli Zarząd Oddziału nie zaprzestanie
takich działań w ciągu 3 miesięcy od upomnienia go na piśmie przez Zarząd Stowarzyszenia.

Uchyla się treść & 15 p.2 statutu Stowarzyszenia.
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Paragraf ten otrzymuje brzmienie:
2. Wykluczenie członka może nastąpić z powodu naruszenia przez niego postanowień
Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia działania na szkodę Stowarzyszenia, działalności
sprzecznej z prawem, oraz nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w obradach Walnego
Zgromadzenia przez okres 2 lat.

Uchyla się treść & 15 p.3 statutu Stowarzyszenia.
Paragraf ten otrzymuje brzmienie:
3. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę w przedmiocie wykluczenia członka Stowarzyszenia
na podstawie wniosku co najmniej 8 członków Stowarzyszenia z danego Oddziału lub co
najmniej 15 członków Stowarzyszenia,

większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3

członków Zarządu. Uchwała winna wskazywać powód wykluczenia. Zarząd ma obowiązek
przesłać odpis uchwały wraz z uzasadnieniem wykluczonemu członkowi w terminie 7 dni od dnia
podjęcia uchwały.

Uchyla się treść & 20 p.2 statutu Stowarzyszenia.
Paragraf ten otrzymuje brzmienie:
2. Zawiadomienia z podaniem porządku obrad wysyłane są przynajmniej na dwa tygodnie przed
terminem Zgromadzenia. W przypadku rozszerzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia o
dodatkowe punkty, zawiadomienie w tym przedmiocie powinno być wysłane na minimum 7 dni
przed jego terminem, aby w tych sprawach mogły zapaść wiążące wszystkich członków
Stowarzyszenia uchwały.

Uchyla się treść & 21 p.2 statutu Stowarzyszenia.
Paragraf ten otrzymuje brzmienie:
2. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo jednego głosu. Każdy członek Stowarzyszenia może
udzielić pisemnego pełnomocnictwa innemu członkowi Stowarzyszenia do reprezentowania go na
Walnym Zgromadzeniu. Każdy członek może otrzymać tylko jedno pełnomocnictwo.

Uchyla się treść & 21 p.3 statutu Stowarzyszenia.
Paragraf ten otrzymuje brzmienie:
3.Głosowania są jawne. Tajne głosowanie może być przeprowadzone w każdej sprawie na wniosek
uczestników Zgromadzenia. Decyzja o utajnieniu głosowania zapada zwykłą większością głosów
obecnych członków Walnego Zgromadzenia.
Sprawozdanie z działalności za rok 2005
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Uchyla się treść & 23 p.1a statutu Stowarzyszenia.
Paragraf ten otrzymuje brzmienie:
a) zatwierdzanie budżetu i programu działania Stowarzyszenia przedstawionego przez Zarząd

Uchyla się treść & 23 p.1d statutu Stowarzyszenia.
Paragraf ten otrzymuje brzmienie:
d) podejmowanie uchwał o utworzeniu i rozwiązaniu oddziałów

Uchyla się treść & 23 p.1e statutu Stowarzyszenia.
Paragraf ten otrzymuje brzmienie:
e) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia

Uchyla się treść & 23 p.1f statutu Stowarzyszenia.
Paragraf ten otrzymuje brzmienie:
7) wybór Zarządu Stowarzyszenia

Wprowadza się jako & 23 p.1g statutu Stowarzyszenia zapis.
g) akceptacja członków zarządów Oddziałów
W związku z tym zmienia się numeracja punktów – przesunięcie o jeden.
Uchyla się treść & 23 p.1o (dawny n) statutu Stowarzyszenia.
Paragraf ten otrzymuje brzmienie:
o) udzielanie absolutorium lub skwitowania Zarządowi Stowarzyszenia

Uchyla się treść & 23 p. 1p (dawny o) statutu Stowarzyszenia.
Paragraf ten otrzymuje brzmienie:
p) odwoływanie członków władz Stowarzyszenia
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Uchyla się treść & 24 p.1 statutu Stowarzyszenia.
Paragraf ten otrzymuje brzmienie:
1. Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi
Zgromadzeniami, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoją pracę i działania
odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

Uchyla się treść & 24 p.2 statutu Stowarzyszenia.
Paragraf ten otrzymuje brzmienie:
2. Zarząd składa się z prezesów zarządów Oddziałów oraz 6 osób, w tym co najmniej po jednej i nie
więcej niż trzy, z każdego Oddziału, wybranych przez Walne zgromadzenie spośród członków
zwyczajnych Stowarzyszenia

Uchyla się treść & 24 p.3 statutu Stowarzyszenia.
Paragraf ten otrzymuje brzmienie:
3. Członkowie Zarządu, z wyjątkiem prezesów Oddziałów, wybierani są w głosowaniu tajnym przez
Walne Zgromadzenie. Wybór członków Zarządu następuje ilościowo bez rozróżnienia funkcji.

Uchyla się treść & 24 p.5 statutu Stowarzyszenia.
Paragraf ten otrzymuje brzmienie:
5. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa, Vice-Prezesa, Skarbnika, którzy tworzą
Prezydium Zarządu.

Uchyla się treść & 24 p.6 statutu Stowarzyszenia.
Paragraf ten otrzymuje brzmienie:
6. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu w trakcie trwania jego kadencji, organ ten może
powołać na zwolnione miejsca do czasu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tymczasowych
członków Zarządu spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
może zatwierdzić ten wybór lub dokonać nowego wyboru. Uchwała w tym przedmiocie zapada zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania. Głosowanie w tej sprawie jest
tajne.
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Uchyla się treść & 25 p.2 statutu Stowarzyszenia.
Paragraf ten otrzymuje brzmienie:
2. Posiedzenie Zarządu jest ważne, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa jego członków.
Uchyla się treść & 25 p.3 statutu Stowarzyszenia.
Paragraf ten otrzymuje brzmienie:
3. uchwały zapadają zwykłą większością, w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

Uchyla się treść & 26 p.1h statutu Stowarzyszenia.
Paragraf ten otrzymuje brzmienie:
h) opracowywanie budżetu Stowarzyszenia oraz budżetów Oddziałów
Uchyla się treść & 26 p.1i statutu Stowarzyszenia.
Paragraf ten otrzymuje brzmienie:
i)

przyjmowanie, wykluczanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających,

Uchyla się treść & 26 p.1l statutu Stowarzyszenia.
Paragraf ten otrzymuje brzmienie:
l) występowanie do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o rozwiązanie Oddziału
Uchyla się treść & 26 p.1m statutu Stowarzyszenia.
Paragraf ten otrzymuje brzmienie:
m) występowanie do Prezesa Zarządu Oddziału z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu
Oddziału
Uchyla się treść & 26 p.1n statutu Stowarzyszenia.
Paragraf ten otrzymuje brzmienie:
n) podejmowanie współpracy z pokrewnymi organizacjami

Uchyla się treść & 27 statutu Stowarzyszenia.
Paragraf ten otrzymuje brzmienie:
W przypadku naruszenia postanowień Statutu lub nie wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia
przez członków Zarządu, mogą oni zostać odwołani przez Walne Zgromadzenie. Uchwała w tym
przedmiocie zapada na wniosek Komisji Rewizyjnej, zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania.
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Uchyla się treść & 28 p.1 statutu Stowarzyszenia.
Paragraf ten otrzymuje brzmienie:
1. Komisja Rewizyjna składa się z od 1 do 3 członków z każdego Oddziału, wybieranych w tajnym
głosowaniu przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat. Dokonując wyboru członków Komisji
Rewizyjnej Walne Zgromadzenie określa ich liczbę na daną kadencję.

Uchyla się treść & 28 p.4 statutu Stowarzyszenia.
Paragraf ten otrzymuje brzmienie:
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej przyjmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w
obecności co najmniej połowy członków Komisji

Uchyla się treść & 28 p.5 statutu Stowarzyszenia.
Paragraf ten otrzymuje brzmienie:
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swoich funkcji jedynie zwrot
uzasadnionych kosztów.

Uchyla się treść & 28 p.7 statutu Stowarzyszenia.
Paragraf ten otrzymuje brzmienie:
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej bądź cała Komisja mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie
na wniosek co najmniej 15 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Uchwała w tej sprawie zapada
zwykłą większością w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Uchyla się treść & 29 p.1c statutu Stowarzyszenia.
Paragraf ten otrzymuje brzmienie:
c) sprawowanie kontroli nad zgodnością działań Zarządu Stowarzyszenia oraz Zarządów
Oddziałów ze Statutem,
Uchyla się treść & 29 p.1f statutu Stowarzyszenia.
Paragraf ten otrzymuje brzmienie:
f) składanie wniosku w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia
Sprawozdanie z działalności za rok 2005
Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”

14

Uchyla się treść & 30 p.1 statutu Stowarzyszenia.
Paragraf ten otrzymuje brzmienie:
1. Jednostka terenowa Stowarzyszenia – Oddział nie posiada odrębnej osobowości prawnej i w swej
działalności podlega Walnemu Zgromadzeniu oraz Zarządowi Stowarzyszenia.
Uchyla się treść & 30 p.2 statutu Stowarzyszenia.
Paragraf ten otrzymuje brzmienie:
2. Władzą w Oddziale jest Zarząd Oddziału
Uchyla się treść & 30 p.3 statutu Stowarzyszenia.
Paragraf ten otrzymuje brzmienie:
3. Zarząd Oddziału składa się z 3 członków Stowarzyszenia zamieszkałych na danym terenie,
zaproponowanych przez członków Oddziału i zaakceptowanych przez Walne Zgromadzenie.
Postępowanie w przypadku nie zaakceptowania danego kandydata określa regulamin Walnego
Zgromadzenia. . Uchwała w tym przedmiocie zapada zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej 1/2 członków zwyczajnych Walnego Zgromadzenia.

Uchyla się treść & 30 p.4 statutu Stowarzyszenia.
Paragraf ten otrzymuje brzmienie:
4. Kadencja Zarządu Oddziału trwa 3 lata.
Uchyla się treść & 30 p.5 statutu Stowarzyszenia.
Paragraf ten otrzymuje brzmienie:
5. Członkowie Zarządu Oddziału wybierają spośród siebie Prezesa, Vice-prezesa i Skarbnika
Uchyla się treść & 30 p.6 statutu Stowarzyszenia.
Paragraf ten otrzymuje brzmienie:
6. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 1 raz na
kwartał. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu Oddziału z własnej inicjatywy, na wniosek 2 pozostałych
członków Zarządu Oddziału lub na pisemny wniosek Zarządu Stowarzyszenia - w terminie 14 dni od
zgłoszenia wniosku.
Uchyla się treść & 30 p.7c statutu Stowarzyszenia.
Paragraf ten otrzymuje brzmienie:
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Uchyla się treść & 30 p.7 statutu Stowarzyszenia.
Paragraf ten otrzymuje brzmienie:
1.

7. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
a)

czuwanie nad realizowaniem celów statutowych Stowarzyszenia w Oddziale,

b)

reprezentowanie Oddziału na zewnątrz ,

c)

wykonywanie uchwał władz naczelnych Stowarzyszenia,

d)

sporządzanie

sprawozdań

z

działalności

Stowarzyszenia

na

terenie

Oddziału

i

przedkładanie ich zarządowi Stowarzyszenia,
e)

opracowywanie projektu budżetu oddziału, w celu przedłożenia go Zarządowi
Stowarzyszenia,

f)

zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw,

g)

zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych środków i upoważnień,

h)

uchwalanie wniosków o rozwiązaniu Oddziału,

i)

współdziałanie z pokrewnymi organizacjami działającymi na terenie działania Oddziału,

j)

występowanie do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o skwitowanie i udzielenie
absolutorium,

k) wnioskowanie o wykluczenie członka Stowarzyszenia.

Uchyla się treść & 30 p.8 statutu Stowarzyszenia.
Paragraf ten otrzymuje brzmienie:
8. W przypadku naruszenia postanowień Statutu lub nie wykonania uchwał władz naczelnych
Stowarzyszenia przez członków Zarządu Oddziału, mogą oni zostać odwołani przez Walne
Zgromadzenie. Uchwała w tym przedmiocie zapada na wniosek Komisji Rewizyjnej, zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania.
Uchyla się treść & 30 p.9 statutu Stowarzyszenia.
Paragraf ten otrzymuje brzmienie:
9. Szczegółowy tryb i zasady działania Zarządów Oddziałów określa regulamin działania Zarządu
Oddziału uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.
Uchyla się treść & 31 p.1 statutu Stowarzyszenia.
Paragraf ten otrzymuje brzmienie:
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje w szczególności z darowizn, spadków, zapisów oraz z ofiarności
publicznej. Dochody z majątku Stowarzyszenia przeznaczane są w całości na działalność statutową.
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Uchyla się treść & 31 p.3 statutu Stowarzyszenia.
Paragraf ten otrzymuje brzmienie:
3. Nie jest dozwolone:
-

udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w
stosunku do jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z
którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia albo z którymi są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub
kurateli (zwanych dalej osobami bliskimi);

-

przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, w szczególności jeżeli to przekazanie nastąpić ma bezpłatnie lub
na preferencyjnych warunkach;

-

wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, chyba że prowadziłoby to do realizacji celu określonego w §7
statutu;
- dokonywanie na szczególnych zasadach zakupu towarów lub usług od podmiotów,

w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub
pracownicy oraz ich osoby bliskie.
Uchyla się treść & 31 p.4 statutu Stowarzyszenia.
Paragraf ten otrzymuje brzmienie:
4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków
prezydium Zarządu Stowarzyszenia działających łącznie.

Uchyla się treść & 31 p.5 statutu Stowarzyszenia.
Paragraf ten otrzymuje brzmienie:
5. Do składania oświadczeń majątkowych, w tym do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu
Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków prezydium Zarządu działających łącznie, w tym
zawsze skarbnik
Uchyla się treść & 31 p.6 statutu Stowarzyszenia.
Paragraf ten otrzymuje brzmienie:
6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Oddziału Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch
członków Zarządu Oddziału działających łącznie. Oświadczenia majątkowe oraz dotyczące
zaciągania zobowiązań finansowych składane są przez członków Zarządu Oddziału, w tym zawsze
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przez skarbnika, jedynie na podstawie udzielonego przez Zarząd Stowarzyszenia w tym zakresie
pełnomocnictwa lub upoważnienia.
UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA numer: 07WZ/mbU/04/05
W sprawie:
1. zatwierdzenia kierunków rozwoju Oddziałów Stowarzyszenia
Odnośnie punktu 1
Walne Zgromadzenie przyjęło kierunki rozwoju Oddziałów Stowarzyszenia ( w załączniku).

UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA numer: 08WZ/mbU/04/05
W sprawie:
1. przyjęcia budżetu Stowarzyszenia na 2005 rok
Odnośnie punktu 1
Walne Zgromadzenie przyjęło budżet Stowarzyszenia na 2005 rok ( w załączniku).

UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA numer: 09WZ/mbU/04/05
W sprawie:
1. wyboru nowego członka Komisji Rewizyjnej
Odnośnie punktu 1
Walne Zgromadzenie, w związku z rezygnacją Elżbiety Paściak z członkostwa w Komisji Rewizyjnej zatwierdziło
kandydaturę nowej osoby na członka Komisji Rewizyjnej – Anny Szafraniec - członka Oddziału w Lublinie.

UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA numer: 10WZ/mbU/04/05
W sprawie:
1. akceptacji zmiany w składzie zarządu Oddziału w Lublinie
Odnośnie punktu 1
Walne Zgromadzenie, w związku z rezygnacją Wiesławy Kramek z członkostwa w Zarządzie Oddziału w
Lublinie zatwierdziło kandydaturę nowej osoby na członka Zarządu i Lublinie i Zarządu Stowarzyszenia –
Anety Ciepłowskiej- członka Oddziału w Lublinie.
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Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 17 września 2005:
UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA numer:

1NWZ/mbU/09/05

W sprawie:
1. dokonania zmian w statucie Stowarzyszenia.
Odnośnie punktu 1
§ 10 p.2 otrzymuje brzmienie:
4. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej
większością kwalifikowaną 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 członków stowarzyszenia
uprawnionych do głosowania w przypadku:
a) zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia się stanu liczebnego
członków oddziału poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż 1 rok;
b) złożenia przez Zarząd oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału lub;
c)

złożenia

przez

Zarząd

Stowarzyszenia

wniosku

o

rozwiązanie Oddziału z

powodu

niewłaściwego działania oddziału tj. podejmowania działań sprzecznych ze statutem lub
uchwałami organów naczelnych Stowarzyszenia, jeżeli Zarząd Oddziału nie zaprzestanie takich
działań w ciągu 3 miesięcy od upomnienia go na piśmie przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 13 p.1 otrzymuje brzmienie:
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce
zamieszkania lub siedzibę w kraju lub za granicą, deklarująca gotowość regularnego opłacania
składek członkowskich oraz zamierzająca uczestniczyć w realizacji jego celów.
Po § 14 p.f dodaje się p.g w brzmieniu:
g) regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 15 p. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Wykluczenie członka może nastąpić z powodu:
a.

naruszenia przez niego postanowień
Stowarzyszenia lub
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Statutu, uchwał władz

d.

niepłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku lub

e. nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w obradach Walnego
Zgromadzenia przez okres 2 lat.
§ 15 p. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę w przedmiocie wykluczenia członka Stowarzyszenia
większością 2/3 głosów, na podstawie wniosku co najmniej 8 członków Stowarzyszenia z danego
Oddziału lub co najmniej 15 członków Stowarzyszenia, w obecności co najmniej 2/3 członków
Zarządu. Uchwała winna wykazywać powód wykluczenia. Zarząd ma obowiązek przesłać
wykluczonemu członkowi odpis uchwały wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od dnia podjęcia
uchwały.

Po § 16 p. 3 dodaje się § 16 p. 4 w brzmieniu:
4.

Członkowie honorowi są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.

§ 17 p. 2 otrzymuje brzmienie:
3. Organem władzy w Oddziale jest zarząd Oddziału.

§ 20 p. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Zawiadomienia wysyłane są przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. W
przypadku rozszerzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia o dodatkowe punkty,
zawiadomienie w tym przedmiocie powinno być wysłane na minimum 7 dni przed jego
terminem, aby w tych sprawach mogły zapaść wiążące wszystkich członków Stowarzyszenia
uchwały.

§ 21 p. 2. otrzymuje brzmienie:
2. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo jednego głosu. Każdy członek Stowarzyszenia może
udzielić pisemnego pełnomocnictwa innemu członkowi Stowarzyszenia do reprezentowania go
na Walnym Zgromadzeniu. Każdy członek może otrzymać tylko jedno pełnomocnictwo.

§ 23 p. 1 otrzymuje brzmienie:
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1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a)

zatwierdzanie budżetu i programu działania Stowarzyszenia przedstawionego przez
Zarząd,

b)

uchwalanie zmian Statutu,

c)

podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie: innych organizacji
lub łączenia się z innymi organizacjami,

d)

podejmowanie uchwał o utworzeniu i rozwiązaniu oddziałów,

e)

podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

f)

wybór Zarządu Stowarzyszenia

g)

akceptacja członków zarządów Oddziałów,

h)

wybór Komisji Rewizyjnej,

i)

rozpatrywanie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

j)

rozpatrywanie wniosków składanych przez Zarząd oraz Komisję Rewizyjną,

k)

nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia,

l)

podejmowanie decyzji w sprawie odwołań od uchwał Zarządu,

m) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia,
n)

rozpoznawanie odwołań od uchwał Zarządu w przedmiocie wykluczenia członka,

o)

udzielanie absolutorium lub skwitowania Zarządowi Stowarzyszenia,

p)

odwoływanie członków władz Stowarzyszenia

§ 24 p. 1 otrzymuje brzmienie:
1

Zarząd

Stowarzyszenia

jest

najwyższą

władzą

Stowarzyszenia

w

okresie

między

Walnymi

Zgromadzeniami, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoje działania odpowiada
przed Walnym Zgromadzeniem.

§ 24 p. 2 otrzymuje brzmienie:
2

Zarząd składa się z prezesów zarządów Oddziałów oraz 6 osób, w tym co najmniej po jednej i nie
więcej niż trzy, z każdego Oddziału, wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków
zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 24 p. 3 otrzymuje brzmienie:
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3. Członkowie Zarządu, z wyjątkiem prezesów Oddziałów, wybierani są w głosowaniu
przez Walne Zgromadzenie.
Wybór członków Zarządu następuje ilościowo bez rozróżnienia funkcji.

§ 24 p. 6 otrzymuje brzmienie:
6. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu w trakcie trwania jego kadencji, organ ten
może powołać na zwolnione miejsca do czasu zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia tymczasowych członków Zarządu spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zatwierdzić ten wybór lub dokonać nowego wyboru.
Uchwała w tym przedmiocie zapada zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½
uprawnionych do głosowania. Głosowanie w tej sprawie jest tajne.

§ 25 p. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków
Zarządu.

§ 26 p.1 h otrzymuje brzmienie:
h) opracowywanie budżetu Stowarzyszenia oraz budżetów Oddziałów,

§ 26 p.1 j otrzymuje brzmienie:
j)

uchwalanie regulaminu działania władz Stowarzyszenia – Zarządu oraz zarządów
Oddziałów;

Dodaje się § 26 p.1 l w brzmieniu:
l)

ustalanie wysokości składek członkowskich

Dodaje się § 26 p.1 m w brzmieniu:
m) występowanie do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o rozwiązanie Oddziału,

Dodaje się § 26 p.1 n w brzmieniu:
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n) występowanie do Prezesa Zarządu Oddziału z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu
Oddziału.

Dodaje się § 26 p.1o w brzmieniu:
o) podejmowanie współpracy z pokrewnymi organizacjami.

§ 28 otrzymuje brzmienie:
1. Komisja Rewizyjna składa się z od 1 do 3 członków z każdego Oddziału, wybieranych w tajnym
głosowaniu przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat. Dokonując wyboru członków Komisji
Rewizyjnej Walne Zgromadzenie określa ich liczbę na daną kadencję.
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być:
-

członek Zarządu lub Zarządu Oddziału lub osoba pozostająca z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;

-

osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy
umyślnej.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej przyjmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w
obecności co najmniej połowy członków Komisji.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia swoich funkcji z
wyjątkiem zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem działań na rzecz Stowarzyszenia.
6. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji Zarząd
zobowiązany jest zwołać w terminie jednego miesiąca od zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu dokonania wyboru nowych członków na wolne miejsca.
7

Członkowie Komisji Rewizyjnej bądź cała Komisja mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie na
wniosek co najmniej 15 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Uchwała w tej sprawie zapada
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 29 p.1 c otrzymuje brzmienie:
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c) sprawowanie kontroli nad zgodnością działań Zarządu Stowarzyszenia oraz Zarządów
Oddziałów ze Statutem,
§ 29 p.1 f otrzymuje brzmienie:
f) składanie wniosku w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
Stowarzyszenia.

§ 30 p.1 otrzymuje brzmienie:
2. Jednostka terenowa Stowarzyszenia - Oddział nie posiada odrębnej osobowości prawnej i w swej
działalności podlega Walnemu Zgromadzeniu oraz Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 30 p.2 otrzymuje brzmienie:
3. Władzą w Oddziale jest Zarząd Oddziału.

§ 30 p.3 otrzymuje brzmienie:
4. Zarząd Oddziału składa się z 3 członków Stowarzyszenia zamieszkałych na terenie działalności
Oddziału, zaproponowanych przez członków Oddziału i zaakceptowanych przez Walne
Zgromadzenie. Postępowanie w przypadku niezaakceptowania danego kandydata określa
regulamin Walnego Zgromadzenia. Uchwała w tym przedmiocie zapada zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej 1/2 członków zwyczajnych Walnego Zgromadzenia.

§ 30 p.4 otrzymuje brzmienie:
4. Kadencja Zarządu Oddziału trwa 3 lata.

§ 30 p.5 otrzymuje brzmienie:
5. Członkowie Zarządu Oddziału wybierają spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.

§ 30 p.6 otrzymuje brzmienie:
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6. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 1 raz na
kwartał. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu Oddziału z własnej inicjatywy, na wniosek 2
pozostałych członków Zarządu Oddziału lub na pisemny wniosek Zarządu Stowarzyszenia - w
terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.

Dodaje się § 30 p.7 w brzmieniu:
7. Do kompetencji Zarządu jednostki terenowej należy:
a. czuwanie nad realizowaniem celów statutowych Stowarzyszenia w Oddziale,
b. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz na terenie Oddziału,
c. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków i zarządu,
d. sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia na terenie działania Oddziału i
przedkładanie ich Walnemu Zgromadzeniu,
e. opracowywanie projektu budżetu Oddziału oraz zarządzanie budżetem,
f.

zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw,

g. zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych środków i upoważnień,
h. uchwalanie wniosków o rozwiązaniu Oddziału,
i.

współdziałanie z pokrewnymi organizacjami działającymi na terenie działania Oddziału,

j.

występowanie do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o skwitowanie i udzielenie
absolutorium,

k.

wnioskowanie o wykluczenie członka Stowarzyszenia.

Dodaje się § 30 p.8 w brzmieniu:
8. W przypadku naruszenia postanowień Statutu lub nie wykonania uchwał władz naczelnych
Stowarzyszenia przez członków Zarządu Oddziału, mogą oni zostać odwołani przez Walne
Zgromadzenie. Uchwała w tym przedmiocie zapada na wniosek Komisji Rewizyjnej, zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania.

Dodaje się § 30 p.9 w brzmieniu:
9. Szczegółowy tryb i zasady działania Zarządów Oddziałów określa regulamin działania Zarządu
Oddziału uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 31 p.1 otrzymuje brzmienie:
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1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów,
dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej. Dochody z majątku
Stowarzyszenia przeznaczane są w całości na działalność statutową.

§ 31 p.2 otrzymuje brzmienie:
2. Stowarzyszenie może zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzić publiczne
zbiórki pieniędzy z przeznaczeniem uzyskanych środków na cele statutowe Stowarzyszenia, pod
warunkiem uzyskania wymaganego zezwolenia.
§ 31 p.3 otrzymuje brzmienie:
3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia kieruje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 31 p.4 otrzymuje brzmienie:
4. Nie jest dozwolone:
-

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w
stosunku do jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z
którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia albo z którymi są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub
kurateli (zwanych dalej osobami bliskimi);

-

b) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, w szczególności jeżeli to przekazanie nastąpić ma bezpłatnie lub
na preferencyjnych warunkach;

-

c) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, chyba że prowadziłoby to do realizacji celu określonego w §7
statutu;

-

d) dokonywanie na szczególnych zasadach zakupu towarów lub usług od
podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego
organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 31 p.5 otrzymuje brzmienie:
5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków
prezydium Zarządu Stowarzyszenia działających łącznie, w tym zawsze skarbnik.
Dodaje się § 31 p.6 w brzmieniu:
6. Do składania oświadczeń majątkowych, w tym do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu
Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków prezydium Zarządu działających łącznie, w
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tym zawsze skarbnik.

Dodaje się § 31 p.7 w brzmieniu:
7. Do składania oświadczeń woli w imieniu Oddziału Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch
członków Zarządu Oddziału działających łącznie. Oświadczenia majątkowe oraz dotyczące
zaciągania zobowiązań finansowych składane są przez członków Zarządu Oddziału, w tym
zawsze przez skarbnika, jedynie na podstawie udzielonego przez Zarząd Stowarzyszenia w tym
zakresie pełnomocnictwa lub upoważnienia.
Dodaje się § 32 p.3 w brzmieniu:
3. Składki członkowskie wpłacone na rzecz Stowarzyszenia nie podlegają zwrotowi.
UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA numer: 2NWZ/mbU/09/05
W sprawie:
1. starania się o członkostwo w Federacji Międzynarodowej les petits frères des Pauvres.
Odnośnie punktu 1
Pomni korzeni Stowarzyszenia, korzyści i szans, jakie daje członkostwo w Federacji Międzynarodowej les petits
frères des Pauvres, Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o rozpoczęciu starań o członkostwo w w/w
Federacji. Najbliższe Walne Zgromadzenie Federacji odbędzie się w październiku 2006 roku, zgodnie ze
statutem Federacji, kandydatury należy przedstawiać najpóźniej na 6 miesięcy przed Walnym
Zgromadzeniem. Zarząd Stowarzyszenia przygotuje i przedstawi kandydaturę małych braci Ubogich w
odpowiednim, regulaminowym terminie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 19 listopada 2005:

UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA numer: 1NWZ/mbU/11/05
W sprawie:
1. dokonania zmian w statucie Stowarzyszenia.
Odnośnie punktu 1
§ 28 p.1 otrzymuje brzmienie:
1.

Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 członków, wybieranych w tajnym głosowaniu przez Walne
Zgromadzenie na okres trzech lat. Dokonując wyboru członków Komisji Rewizyjnej Walne
Zgromadzenie określa ich liczbę na daną kadencję.
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III. Opis działalności organizacji – sprawozdanie finansowe
Stosując się do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 1998 roku w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości dla niektórych jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 115, poz.
748) przedstawiamy roczne sprawozdanie finansowe: bilans finansowy, rachunek zysków i strat, oraz
informacje dodatkowe.
1. Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2005 ( w załączniku)
2. Bilans za rok 2005 ( w załączniku)
Informacje dodatkowe
INFORMACJE O STRUKTURZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZE WSKAZANIEM ICH ŹRÓDEŁ
PRZYCHODY
Darowizny
W 2005 roku Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” uzyskało 611.818,27 PLN z tytułu darowizn w całości ze
strony Fundacji Carrefour z siedzibą we Francji 112, avenue Kléber 75 116 Paris cedex 16 , z przeznaczeniem
na realizację celów statutowych i pokrycie kosztów stowarzyszenia.
KOSZTY
Z uzyskanych przychodów roku 2005 na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę 254.037,23 PLN,
zaś na pokrycie kosztów stowarzyszenia wydano sumę 269.166,90 PLN (na podstawie faktur i zgodnie z
zawartymi umowami). Koszty te, zwane kosztami administracyjnymi, zawierają m.in. :
Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę
Podróże służbowe (zwrot kosztów za przejazdy: spotkania
Zarządu i Komisji Rewizyjnej, Walne Zgromadzenia mbU, wizyty
oddziałów u „rodzicach chrzestnych)
Ubezpieczenia społeczne
Usługi obce: czynsz za lokal (Warszawa, Lublin, Poznań), koszty
telefonów stacjonarnych i komórkowych, usługi księgowe,
opłaty bankowe, koszty transportu niewliczone w koszty podróży
służbowych)
Zużycie materiałów
Zużycie energii
Pozostałe koszty
Amortyzacja inwestycji (sprzęt i urządzenia biurowe, meble)
Podatki i opłaty

103.034,81 PLN
11.111,19 PLN
19.677,51 PLN
101.696,50PLN

15.169,25 PLN
8.374,37 PLN
2.955,36 PLN
6.962,91 PLN
185 PLN

INWESTYCJE
Na dzień 31.12.2005, wartość rzeczowych aktywów trwałych Stowarzyszenia wynosi 3.464 PLN.
ZYSK
Zysk brutto Stowarzyszenia za rok 2005 wynosi 149.602,82 PLN. Zysk ten, decyzją Zarządu Stowarzyszenia, do
zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie mbU, zostanie przeznaczony na zwiększenie przychodów roku
następnego, tj. 2006 (pozycja 149.602,82 PLN pojawi się na otwarciu bilansu za rok 2006 w pozycji „Nadwyżka
przychodów nad kosztami” w pasywach).
Strata podatkowa (zysk brutto pomniejszony o przychody niestanowiące przychodów opodatkowanych) za
rok 2005 wynosi 97.491,88 PLN.
INFORMACJE O FUNDUSZU STATUTOWYM
Fundusz statutowy na dzień 31.12.2005 wynosi 0 złotych.
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BILANS STOWARZYSZENIA
AKTYWA
Aktywa trwałe stowarzyszenia w wysokości 3.464 PLN obejmują zakupione urządzenia techniczne i maszyny
oraz sprzęt biurowy.
Należności krótkoterminowe, w wysokości 1535,56 PLN zawierają kaucje za wynajęte lokale.
Środki pieniężne w wysokości 155.027,67 PLN obejmują dostępne środki pieniężne Stowarzyszenia.
PASYWA
Wynik finansowy netto, czyli nadwyżka przychodów nad kosztami wynosi 149.602,82 PLN.
Pozycja „Inne zobowiązania” w Zobowiązaniach krótkoterminowych i funduszach specjalnych, w wysokości
14.728,18 PLN obejmuje zobowiązania stowarzyszenia wobec dostawców, tj. należności stowarzyszenia
nieuiszczone na dzień 31 grudnia 2005. Suma ta pomniejszy w roku 2006 zysk netto Stowarzyszenia.
Podpisy:
Anna Redlińska
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