Sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2010
Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób
z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”
Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”
ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
Dane rejestrowe: Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data dokonania wpisu jako Organizacja Pożytku Publicznego: 2007/02/28
Data wpisu do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń: 2005/07/26
Numer KRS: 0000238525
Numer REGON: 140209214
Numer NIP: 526 287 71 55
Dane osób wchodzących w skład Zarządu Głównego:
- Prezes: Małgorzata Mossakowska
- Wiceprezes: Demiańczuk Jerzy
- Jagiełło-Wilgat Katarzyna Anna
- Szajer Marlena
- Staniewska Magdalena
Cele statutowe Towarzystwa:
1. Wszechstronne działanie na rzecz osób chorych na NZJ (chorobę LeśniowskiegoCrohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego).
2. Współdziałanie ze służbą zdrowia w dążeniu do poprawy opieki zdrowotnej
nad chorymi na NZJ i działania mające na celu poprawę jakości ich życia.
3. Działania w kierunku podniesienia wiedzy wśród chorych, ich rodziców
lub opiekunów na temat leczenia i rehabilitacji.
4. Wdrażanie współczesnych zasad leczenia, szczególnie w warunkach domowych.
5. Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których
celem jest działanie na rzecz chorych.
6. Popularyzacja wiedzy i upowszechnienie w społeczeństwie wagi problemów
związanych z NZJ.
7. Ochrona i promocja zdrowia.
8. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową.
Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
1. Organizowanie szkoleń dla chorych, ich rodziców i opiekunów.
2. Wymianę doświadczeń leczniczo-rehabilitacyjnych między chorymi.
3. Akcje wydawnicze przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów.

4. Pomoc chorym w uzyskiwaniu leków oraz zapewnieniu właściwego leczenia
dietetycznego.
5. Współdziałanie z jednostkami służby zdrowia w zakresie organizacji opieki nad
chorymi.
6. Współdziałanie z jednostkami resortu oświaty i wychowania w celu zapewnienia
chorym odpowiedniej do stanu zdrowia opieki pedagogiczno- psychologicznej.
7. Pomoc chorym w wyborze szkoły, zawodu i zatrudnienia odpowiedniego
do ich możliwości psychofizycznych.
8. Rozwijanie działalności popularyzatorsko – propagandowej za pośrednictwem
środków masowego przekazu.
9. Organizowanie zbiórek publicznych.
10. Udzielanie pomocy społecznej członkom Towarzystwa.
W roku 2010 powyższe cele realizowano przez:
1. Kontynuację wydawania Kwartalnika „J-elita” (koszt ok. 21 tys zł), którego w
roku 2010 ukazały się 3 numery, a nakład każdego wyniósł 5 500 egz.:
2/2010 kwiecień - czerwiec 2010
3-4/2010 lipiec - grudzień 2010
Kwartalnik rozsyłano do ponad 600 subskrybentów indywidualnych oraz do 415
subskrybentów instytucjonalnych we wszystkich województwach. Adresatami
instytucjonalnymi są kliniki i oddziały gastroenterologii oraz oddziały
chirurgiczne, przychodnie, poradnie specjalizujące się w chorobach. Kwartalnik
dociera nie tylko do poradni gastroenterologicznych dla dzieci i dorosłych, ale
również do poradni proktologicznych i pracowni endoskopowych przewodu
pokarmowego. Wśród subskrybentów są również lekarze pierwszego kontaktu,
którzy poznają lepiej problemy chorych na NZJ.
Staramy się pomagać chorym upowszechniając wiedzę o chorobie, prawach osób
niepełnosprawnych, prawach pacjenta. Dostarczamy czytelnikom przydatnych
i niezbędnych informacji z zakresu prawa, aktywizacji zawodowej, informacji
o możliwości uzyskania pomocy z PFRON i innych instytucji.
1. Rok 2010 to kontynuacja edukacji o chemoprewencji raka jelita grubego –
ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu na hasło popularyzujące regularne
zażywanie leków.
2. Zorganizowanie dwutygodniowego turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci
w Niechorzu (20/07 – 03/08/2010), w którym uczestniczyło ponad 60 osób w tym
30 dzieci. Część osób korzystała z dofinansowania z PCPRu. Ogólny koszt, jaki
poniosło Towarzystwo za turnus wyniósł ok. 25 tys zł. Na tę sumę składał się
koszt pobytu najbiedniejszych dzieci oraz opiekunów medycznych (lekarza
gastroenterologa, psychologów), wycieczki oraz inne atrakcje zorganizowane na
miejscu. Na organizację turnusu uzyskano 3 000 zł od sponsorów.
3. Organizacja turnusu seminaryjno-integracyjnego w Bieszczadach (Cisna 2229/08/2010) w którym uczestniczyły 42 osoby w tym lekarz gastroenterolog.

4. Organizacja spotkań seminaryjno-integracyjnych w siedzibach oddziałów
wojewódzkich:
Warszawa (24/04/2010)
Sopot (20/05/2010)
Kraków (17/09/2010)
Kraków (04/12/2010)
Warszawa (04/12/2010)
Sopot (11/12/2010)
Niektóre prezentacje ze spotkań dostępna jest na stronie internetowej
stowarzyszenia:(http://www.j-elita.org.pl/?pid=prezentacja).
Bardzo ważnym elementem tych spotkań jest integracja uczestników.
Znajomości, czasem przyjaźnie, stanowią dla chorych podporę w trudnych
chwilach, które niestety nieodłącznie towarzyszą nieswoistym zapaleniom jelita.
Był to również, czas na dyskusje o potrzebach środowiska osób chorych na NZJ
okazja do pracy nad programem działania stowarzyszenia oraz kuźnia kadr
działaczy i wolontariuszy.
5. Zorganizowanie Wielkiego Konkursu dla Dzieci i Młodzieży, w którym wzięło
udział 28 osób. Jury oceniało prace w kategorii tekst, obraz oraz multimedia.
Towarzystwo na nagrody w konkursie przeznaczyło ponad 3 tysiące zł.
6. Kontynuowanie rozpoczętej w roku 2005 działalności: prowadzenie, w nowej
szacie graficznej, stron internetowych (www.j-elita.org.pl) poradnictwa
telefonicznego i internetowego, organizowanie i wspieranie grup wsparcia.
Stronę internetową odwiedza średnio 8 000 osób miesięcznie, z czego 700 to
osoby powracające.
7. Udzielanie pomocy socjalnej najbardziej potrzebującym osobom w tym
osieroconemu małoletniemu, którego objęto również opieką prawną oraz
rodzinie zmarłego członka Towarzystwa.
8. Uczestnictwo w obradach Walnego Zgromadzenia Europejskiej Federacji
Stowarzyszeń Osób z Chorobą Crohna i Colitis Ulcerosa w Helsinkach (1518/04/2010).
9. Uczestnictwo w XIII Europejskim Spotkaniu Młodzieży chorującej na Nieswoiste
Choroby Zapalne Jelit w Norwegii (16-20/06/2010).
10. Uczestnictwo w pierwszym letnim obozie dla młodzieży zorganizowanym
Europejską Grupę Młodych pod nadzorem Europejskiej Federacji Stowarzyszeń
Osób z Chorobą Crohna i Colitis Ulcerosa (26-29/08/2010).
11.
Wspieranie oddziałów gastroenterologicznych:
 Wyposażenie gabinetu zabiegowego i zakup dwóch pomp do żywienia
dojelitowego dla Kliniki Gastroenterologii w Krakowie – Prokocimiu (4 281zł);
 Zakup termometru na podczerwień dla Oddziału dla osób z NZJ w szpitalu
MSWiA w Warszawie (300zł);
 Podpisanie umowy na zakup systemów do rejestracji badań endoskopowych
dla szpitali w Krakowie i Rzeszowie na sumę ok. 62 tys zł – uruchomienie

systemów nastąpiło w 2010, a płatność w 2011 r. Na dzień 31.12.2010 sprzęt
ten został ujęty na stanie środków trwałych Towarzystwa J-elita.
12. Udział w medycznych konferencjach naukowych (popularyzacja idei Towarzystwa
wśród lekarzy gastroenterologów i lekarzy pierwszego kontaktu):
 VIII Międzynarodowe Sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii (0204/06/2010) Kraków
 Aktualności w Gastroenterologii (03/10/2010) Warszawa
 XVI Dni Rzeszowskie Dni Gastroenterologii (15-16/10/2010) Jesionka
k/Rzeszowa
13.Przychody w 2010r uzyskano z następujących tytułów:
 składki członkowskie
9 435,00 zł
 zbiórka publiczna i cegiełki
1 338,50 zł
 darowizny
23 099,63 zł
 wpłaty z tytułu pożytku publicznego (1%)
157 256,03 zł
w tym na rzecz p. Marka Lichoty
41 345,50 zł
 odsetki od konta bankowego
8 345,16 zł
 Razem przychody
199 474,32 zł
12. W 2010 r. Towarzystwo poniosło następujące koszty:
 Koszty na realizacje celów statutowych w łącznej kwocie 86 134,74 zł
W tym wydatki na :
- spotkania szkoleniowo-integracyjne
28 338,80 zł
- darowizny przekazane
9 240,91 zł
- Kwartalnik „ J-elita” (druk)
15 829,50 zł
- druk poradników i plakatów
11 522,90 zł
- wysyłka Kwartalnika i poradników
5 206,61 zł
- prowizje bankowe
190,00 zł
- pozostałe koszty 11 139,96 zł
 Koszty administracyjne w kwocie
13 757,16 zł
W tym wydatki na :
- wynagrodzenia
8 820,00 zł
- zużycie materiałów
593,64 zł
- usługi obce
4 196,52 zł
- pozostałe koszty
147,00 zł
13. Polskie Towarzystwo w 2010 roku nie prowadziło działalności gospodarczej,
nie zatrudniało również pracowników na umowę o pracę.
14. Wydatki na umowę zlecenia i umowę o dzieło w 2010 roku wyniosły
11 530,00 zł. Zarząd Towarzystwa nie pobierał wynagrodzenia.
15. Pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem
pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy
statutowej udzielania takich pożyczek – pkt nie dotyczy.

16. Lokaty bankowe -Towarzystwo w 2010 roku lokowało środki finansowe na
lokatach bankowych. Na dzień 31.12.2010 środki zostały ulokowane na koncie
lokacyjnym oraz na jednym rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych w
Banku PEKAO S.A. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na
dzień 31.12.2010: 252 808,01 zł.
17. Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych
akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek – pkt nie
dotyczy.
18. Wartość nabytych nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokości kwot
wydatkowanych na to nabycie - nie dotyczy.
19. Bilans Towarzystwa na dzień 31 grudnia 2010 roku zamyka się po stronie
aktywów i pasywów kwotą 404 813,30 zł.
Aktywa obrotowe Towarzystwa wg stanu na dzień 31.12.2010 roku wynoszą
342 739,70 zł, zobowiązania krótkoterminowe Towarzystwa wg stanu na dzień
31.12.2010 roku wynoszą 62 753,73 zł. Aktywa trwałe o wartości 62 073,60 zł
stanowi sprzęt medyczny podarowany placówkom medycznym w roku 2011.
21. Dane o działalności zleconej organizacji przez podmioty państwowe
i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) –
nie dotyczy.
22. Na dzień 31.12.2010 roku na organizacja ma zobowiązanie z tytułu podatku
dochodowego od osób fizycznych w kwocie 197 zł.
Do dnia 31 stycznia 2011 roku został sporządzony PIT 4R o wysokościach
pobranych zaliczek na podatek dochodowy. Rozliczenia roczne PIT -11 dla
poszczególnych zleceniobiorców zostały sporządzone i przekazane w terminie
do dnia 28 lutego 2011 roku.

