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Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA „PRO SALUTE”
ZA OKRES 01.01.2020-31.12.2020
Sprawozdanie zamieszczone jest na stronie
http://prosalute.com.pl/stowarzyszenie/sprawozdania
Stowarzyszenie „Pro Salute”

Nazwa organizacji
Adres siedziby
i dane kontaktowe

Kraj
POLSKA

Województwo
PODLASKIE

Gmina BIAŁYSTOK

Ulica
MIESZKA I

Nr domu
4/131

Miejscowość
BIAŁYSTOK

Kod pocztowy
15-054

Poczta
BIAŁYSTOK

Adres
korespondencyjny
Nr telefonu
601 81 38 56

ul. Mickiewicza 35/3, 15-213 Białystok
E-mail
stowarzyszenieprosalute@gmail.com

Strona www
www.prosalute.com.pl

Data rejestracji w Krajowym
Rejestrze Sądowym

2017-08-11

Data uzyskania statusu organizacji
pożytku publicznego

2020-10-14

Numer REGON
368007416

Numer KRS
0000690380

W okresie sprawozdawczym działał
Zarząd Stowarzyszenia w składzie:
1. Prezes Zarządu – Elżbieta Krajewska-Kułak
2. Wiceprezes – Jolanta Lewko
3. Skarbnik – Anna Backiel-Cybulska
4. Członek Zarządu, Sekretarz – Mateusz Cybulski
5. Członek Zarządu, Koordynator RODO – Cecylia Łukaszuk
oraz
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Komisja rewizyjna w składzie:
od 01.01.2020 do 13.10.2020
1. Przewodnicząca – Joanna Fiłon
2. Członek - Andrzej Guzowski
3. Członek - Bogumiła Kraszyńska
od 14.10.2020
1. Przewodnicząca – Magdalena Gołaszewska
2. Członek - Paweł Trambecki
3. Członek - Janusz Wojtkowski
Cele i zasady działania stowarzyszenia:
• działalność charytatywna,
• podejmowanie działań mających na celu ochronę i promocję zdrowia,
• prowadzenie działalności naukowo-szkoleniowej,
• promocja i organizacja wolontariatu,
• pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie nierówności
społecznych,
• działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, osób starszych i samotnych
w trudnej sytuacji losowej,
• promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych,
• upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw
kobiet i mężczyzn,
• działalność na rzecz mniejszości narodowych,
• działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
• działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
• przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
• działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka
• upowszechnianie działań proekologicznych.
Główne działania Stowarzyszenia ukierunkowane są na pomoc 41. dzieciom
z dystrofią mięśniową, podopiecznym Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem
Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę” UMB.
Ambasadorem Stowarzyszenia jest Edyta Krzemień, Damian Aleksander, Rafał
Supiński oraz Ryszard Doliński.
Więcej informacji o Stowarzyszeniu znajduje się na stronach:
www.prosalute.com.pl
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Pro-Salute-150444255544012/

POSIEDZENIA ZARZĄDU
W 2020 roku, z racji sytuacji epidemiologicznej zorganizowano 3 posiedzenia
Zarządu w trybie zdalnym, w trakcie których omawiano sprawy bieżące i zamierzenia
strategiczne Stowarzyszenia.
Posiedzenia Zarządu odbyły się w dniach: 05.10.2020, 25.11.2020 oraz 21.12.2020.
Zarząd w okresie sprawozdawczym nie podejmował formalnie żadnych uchwał.
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W dniu 7 sierpnia 2020 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
„Pro Salute”, na którym dokonano zmiany Statutu Stowarzyszenia „Pro Salute”.
Przyjęto także rezygnację dotychczasowych członków Komisji Rewizyjnej w
osobach: Joanny Fiłon, Andrzeja Guzowskiego, Bogumiły Kraszyńskiej i powołano do
składu Komisji Rewizyjnej: Magdalenę Gołaszewską – na Przewodniczącą Komisji, Pawła
Trambeckiego – na Członka Komisji oraz Janusza Wojtkowskiego – na Członka Komisji.
Powołano także Zespołu ds. Public Relations, w osobach: Andrzej Guzowski - Rzecznik
Prasowy Stowarzyszenia, Joanna Fiłon - Koordynator ds. promocji oraz Bogumiła
Kraszyńska - Koordynator ds. spraw społecznych.
UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
1. Uchwała nr 1/2020 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Pro Salute”
z dn. 07.08.2020 w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia „Pro Salute”
2. Uchwała nr 2/2020 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Pro Salute”
z dn. 07.08.2020 w sprawie zmian w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Pro
Salute”
3. Uchwała nr 3/2020 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Pro Salute”
z dn. 07.08.2020 w sprawie Zespołu ds. Public Relations Stowarzyszenia „Pro
Salute”
Stowarzyszenie posiada zezwolenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji na przeprowadzenie zbiórek na cele statutowe Stowarzyszenia na terenie
całej Polski i systematycznie składa stosowne sprawozdania (nr zbiórki: 2019/3211/OR).
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Białymstoku nadał
Stowarzyszeniu Pro Salute możliwość pozyskiwania 1% (decyzja z dnia 14.10.2020).
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CZŁONKOWSTWO
Nie odnotowano skreśleń z listy członków zwyczajnych.
NOWOPRZYJĘCI CZŁONKOWIE:
1. Magdalena Gołaszewska
2. Janusz Wojtkowski
Obecnie Stowarzyszenie liczy 21 członków.
Składka roczna wynosi 15 zł, zaległości w odpłatności składek są na bieżąco
monitorowane i w chwili obecnej za rok 2020 wszyscy członkowie opłacili składki.

DZIAŁANIA W ROKU 2020
ZAKUP LEKÓW
•

Systematyczny zakup leków do terapii 41 podopiecznych Kliniki Rehabilitacji
Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę”
UMB z dystrofią mięśniową
Więcej o terapii
• http://prosalute.com.pl/dystrofia-mi%C4%99%C5%9Bniowa/terapia-dzieci-z-dystro
fi % C4%85-mi%C4%99%C5%9Bniow%C4%85
• https://drive.google.com/file/d/1HpXqBe4yrtmEV0ljY9MZWqxgUuj3UhM3/view

INNE AKCJE
•

od stycznia 2020 – kontynuowanie, dwa razy w tygodniu (wtorki, czwartki) zajęć z
dziećmi hospitalizowanymi w Klinice Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej
Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę” UMB.
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W okresie pandemii, kiedy niemożliwe są odwiedziny, Wolontariusze kontaktują się z
pacjentami Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom
Upośledzonym „Dać Szansę” UMB drogą elektroniczną i przygotowują dla nich filmiki z
serii „Zrób to sam”, motywujące do zajęć plastycznych:
Robimy Misie
https://www.youtube.com/watch?v=tJ_4de_DHA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2P2NNuhnNwDThxhtbIalKgpPBuixViTRWs1KYPg
Dd1m5FhfzJFcb3q2j4
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Robimy Pacynki
https://www.youtube.com/watch?v=nlsTqk0e_dk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1BCPrm
oOqyrMX672N0W23XimLKm92V2oiVc-sszS1k0X5w0OEZzPw-Gn0
Robimy zakładki do książki
https://www.youtube.com/watch?v=cbKcadRLdQI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR05upC
pdXdVU7m4XxIm6HwGdr82eo4I4UVThyWG-rooUD7I0iL2wW8IqX0
Robimy piłkarzyki
https://www.youtube.com/watch?v=3sYu337ReZE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2RiD3
0ZlvtvTKnh2gLVWjU87PZBWUvO4ZaKXW6l0SiOvhCriWTT18G-Ls
Budujemy Zamek
https://www.youtube.com/watch?v=dTCYRBT4FZs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR22hw
FwSBJBl-ZGVJCAp5z8-ZZR5UNR6mUL28QDa2FkX8_29oxhRkjKC-Q
Robimy Słoniki
https://www.youtube.com/watch?v=pVMMd3zO4iA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2pq9D
XL4lJm-eB6djsKVWZFZP7bgLgi6TA5-Tw35QWrsYEtt0X98p2ojs

•

styczeń-czerwiec 2020 – kontynuowanie kształcenia (sesja letnia) w ramach
współorganizacji z Urzędem Miejskim w Białymstoku i Wydziałem Nauk o Zdrowiu UMB
- zajęć w ramach Uniwersytetu Zdrowego Seniora (rok akademicki 2019/2020,
semestr letni) (projekt finansowany z budżetu Miasta Białystok).
Cele zasadnicze UZS obejmują propagowania zdrowego stylu życia i postaw
prozdrowotnych; poszerzanie wiedzy w dziedzinie: opieki medycznej poprawiającej jakość
życia ludzi w podeszłym wieku, wykorzystania nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia
oraz w zakresie stosowania leków i suplementów diety oraz farmakoekonomii w chorobach
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u ludzi w podeszłym wieku, a także aktywizacja społeczna osób starszych
przeciwdziałanie ich samotności.

i

Więcej informacji na stronie https://www.umb.edu.pl/uzs.
•

styczeń-czerwiec 2020 - współorganizacja z Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o
Zdrowiu UMB VI edycji Zakręconej akcji, polegającej na zbieraniu plastikowych nakrętek
z opakowań po napojach, detergentach lub innych artykułach spożywczych. Zysk
uzyskany z ich sprzedaży przeznaczono dla podopiecznych Kliniki Rehabilitacji
Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”.
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•

luty-czerwiec 2020 - współorganizacja, z Urzędem Miejskim w Białymstoku i
Wydziałem Nauk o Zdrowiu UMB zajęć w ramach Uniwersytetu Profilaktyki
Psychogeriatrycznej (rok akademicki 2019/2020) (projekt finansowany z budżetu
Miasta Białystok).

9

Celem zasadniczym projektu jest propagowanie zdrowego stylu życia i
postaw prozdrowotnych w aspekcie psychicznym, poszerzanie wiedzy w dziedzinie: opieki
medycznej poprawiającej jakość życia ludzi w podeszłym wieku z zaburzeniami
psychicznymi, wykorzystania nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia oraz w zakresie
stosowania leków w chorobach psychicznych u ludzi w podeszłym wieku; przeciwdziałanie
samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych oraz aktywizacja społeczna osób
starszych.
Stosowane metody to wykłady specjalistów z dziedzin nauk medycznych/nauk o
zdrowiu w zakresie zdrowia psychicznego mające na celu poszerzanie wiedzy w zakresie
wykorzystywania najnowszych osiągnięć nauki i techniki w rozwiązywaniu kluczowych
problemów psychicznych u ludzi w podeszłym wieku; dyskusje oraz inne formy zajęć
służące promowaniu wykorzystania najnowszych osiągnięć nauki i techniki w
rozwiązywaniu kluczowych problemów psychicznych u ludzi w podeszłym wieku.
Grupą docelową są absolwenci minionej edycji Uniwersytetu Zdrowego Seniora.

Więcej informacji na stronie https://www.umb.edu.pl/upp.
•

14 luty – 15 maj 2020 Ogólnopolska Akcja Charytatywna KWITNĄCE SERCA na
rzecz pozyskania funduszy na terapię i rehabilitację dla dzieci z dystrofią mięśniową,
podopiecznych Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB i Stowarzyszenia Pro Salute.
Celem Akcji było utworzenie jak największego ogólnopolskiego dywanu
z serduszkowych kwiatów.
Z jednej strony akcja miała na celu wsparcie dzieci z dystrofią mięśniową i
pokazanie im, że nie są osamotnione w swojej chorobie, że jest ogrom ludzi o wielkich
sercach, którzy są z nimi, wierzą w nich i chcą im pomóc w walce z chorobą, a z drugiej
pozyskanie funduszy na terapię i rehabilitację dzieci z dystrofią mięśniową.
W ramach akcji ułożono 169,77 metrów kwadratowych dywanu, który składał się z
52 888 serduszek oraz 12549 kwiatów.
Najwięcej serc wykonała Pani Maria Jasionowska – 41 366.
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Więcej - www.prosalute.com.pl - zakładka nasze działania
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•

Od stycznia 2020 - kontynuowanie Projektu „Książka na receptę. Recepta na sukces”,
organizowanego przez Fundację Powszechnego Czytania.

Partnerami Stowarzyszenia Pro Salute w Akcji są Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o
Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Białymstoku. Podstawą projektu jest włączenie rekomendacji codziennej lektury dziecku (od
urodzenia) do praktyk profilaktyki rozwojowej – wśród całego personelu medycznego otaczającego
oczekujących i młodych rodziców.

•

kwiecień 2020 – wsparcie finansowe Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oraz
Dziecięcego Szpitala Klinicznego na rzecz walki z koronawirusem
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•

maj – czerwiec 2020 – wsparcie akcji studentów Warszawskiego Uniwersytetu
medycznego - Okulary dla Papui Nowej Gwinei.

•

•

czerwiec 2020 – zasadzenie kwietnych łąk na patio Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej

7.09.2020 – podsumowanie I edycji Dorocznej Edukacyjno-Charytatywnej
Ogólnopolskiej Akcji Tulipany Mocy (7.09.2019-7.09.2020), na rzecz dzieci z Dystrofią
Mięśniową Duchenne’a oraz zainicjowanie II edycji (7.09.2020-7.09.2021).
Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie „Pro Salute”, a jej partnerami - Fundacja
14

Rodziny Pileckich, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Koalicja PrezesiWolontariusze oraz Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB.
Podsumowanie I edycji Edukacyjno-Charytatywnej Ogólnopolskiej Akcji
Tulipany Mocy
Celem akcji jest edukacja społeczeństwa na temat dystrofii mięśniowej Duchenne’a
(DMD), zwrócenie uwagi i uwrażliwienie społeczeństwa na to, że żyją wśród nas osoby z
dystrofią mięśniową, wsparcie dzieci z DMD i pokazanie im, że nie są osamotnione w
swojej chorobie, że jest ogrom ludzi o wielkich sercach, którzy są z nimi, wierzą w nich i
chcą im pomóc w walce z chorobą oraz ewentualne pozyskanie funduszy na terapię i
rehabilitację dzieci z DMD, podopiecznych Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB i
Stowarzyszenia Pro Salute, pochodzących z całej Polski i zza granicy oraz innych dzieci z
DMD.
Patronat honorowy nad akcją objęli: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
Rzecznik Praw Dziecka, Wojewoda Podlaski, Prezydent Miasta Białegostoku, Marszałek
Województwa Podlaskiego, JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz
Podlaski Kurator Oświaty, a patronat medialny - Telewizja Polska Oddział Białystok (TVP3
Białystok), Polskie Radio Białystok, Kurier Poranny, BiałystokOnline i Bia24.

W I etapie akcji zostało zorganizowane w całej Polsce sadzenie cebulek na terenie
placówek zgłoszonych do akcji. W przypadku niemożności posadzenia cebulek
tulipanowych lub zgłoszenie udziału w terminie późniejszym niż październik 2019 –
placówki mogą wykonać czerwone tulipany papierowe lub materiałowe. W dniu sadzenia
tulipanów wskazane było rozdawanie czerwonych balonów i podświetlenie budynku
placówki biorącej udział w akcji na kolor czerwony.
W II etapie akcji placówki zgłoszone do udziału w niej mogły (ale nie był to warunek
obligatoryjny) organizować we własnym zakresie, razem z wolontariuszami, kwesty/zbiórki
pieniędzy, zabawek, słodyczy, książek dla podopiecznych Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej
UMB, meczy charytatywnych, festynów, balów, marszy, konkursów plastycznych,
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literackich, teatralnych, przedstawień itp. W dniu kwesty mile widziane jest także
rozdawanie czerwonych balonów i podświetlenie budynku placówki biorącej udział w akcji
na kolor czerwony.
Dana placówka/osoba prywatna, fundacja i stowarzyszenie, miała możliwość
przekazania na konto dzieci z dystrofią mięśniową, podopiecznych Kliniki Rehabilitacji
Dziecięcej UMB i Stowarzyszenia Pro Salute, sumy uzyskanej ze sprzedaży ściętych
tulipanów (wysadzonych 7.09.2019), innych pozyskanych czerwonych tulipanów,
tulipanów
z papieru, kwest, koncertów itp. Dopuszczalna była sytuacja, że
placówka/osoba prywatna, instytucja/ przedsiębiorstwo, fundacja i stowarzyszenie, którzy
zgłosili swój udział w akcji, mogą przekazać pozyskane w trakcie akcji fundusze na rzecz
innego, wybranego przez siebie dziecka z DMD, pod warunkiem przesłania do
Stowarzyszenia Pro Salute potwierdzenia rozpoznania u niego DMD i oraz potwierdzenia
przekazania wpłaty na jego terapię/ rehabilitację. Brak wpłaty na konto nie wyklucza danej
placówki z udziału w akcji.
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W związku pandemią akcja przebiegała także wirtualnie i tą drogą Stowarzyszenie
szerzyło ideę bezinteresownej pomocy. Stworzono Wirtualne Pole Tulipanów Mocy i każdy
kto chciał mógł zostać Tulipanowym Wolontariuszem online Stowarzyszenia Pro Salute.
W ramach tych działań mógł zachęcić swoich znajomych do wsparcia akcji i wpłaty na
konto dzieci z DMD, skorzystać z zakupów przez Internet - robiąc je za pomocą Fani Mani
https://fanimani.pl/prosalute/, albo też udostępnić powyższe informacje na swoim
fanpage’u/profilu w mediach społecznościowych i samemu zorganizować zbiórkę. 1 tulipan
to była 1 złotówka. Zasadzono 1943 tulipanów.
W ramach Akcji organizowano także spotkania z Wolontariuszami.

Wykonano także ponda 500 tulipanów papierowych.
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Organizowano kiermasze, kwesty i loterie.

W Akcji wzięło udział 1145 osób. Posadzono 3807 sztuk cebulek i 1943 tulipany
wirtualne. Ogółem zebrano 2674 zł
Nagrody:
• ZŁOTY TULIPAN - Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2 w Bolesławcu; Koordynator
akcji – Inez Szelejewska
• SREBRNY TULIPAN - Publiczna Szkoła Podstawowa w Ujeździe; Koordynator akcji
– Anna Gołyska
• BRĄZOWY TULIPAN - Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w
Wasilkowie; Koordynator akcji – Joanna Piekarska
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•
•

Wyróżnienie – Ceramiczny Tulipan - Stowarzyszenie Szkoła bez Barier w Łapach;
Koordynator- Joanna Sopek
Wyróżnienie – Papierowy Tulipan - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Fastach;
Koordynator- Katarzyna Kozłowska

W ramach I edycji Akcji zorganizowano także Konkurs Plastyczny i Literacki „DMDDzieci Mogą Dużo”. Konkursy obejmowały tematykę związaną z problemami
funkcjonowania dzieci z dystrofią mięśniową Duchenne’a (DMD) i ich rodziców.

Celem głównym Konkursów było zainicjowanie u jego Uczestników refleksji na
temat problemów dzieci z Dystrofią Mięśniową Duchenne'a (DMD) i ich rodziców oraz
nadanie im formy artystycznej.
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Cele szczegółowe obejmowały wsparcie dzieci z Dystrofią Mięśniową Duchenne'a
(DMD) i pokazanie im, że nie są osamotnione w swojej chorobie, że jest ogrom ludzi o
wielkich sercach, którzy są z nimi, wierzą w nich i chcą im pomóc w walce z chorobą,
wyrobienie wśród dzieci zasad budowania pozytywnego kontaktu i dobrych relacji
koleżeńskich oraz uwrażliwienie nauczycieli i rodziców na problem osób
niepełnosprawnych.
W konkursie plastycznym jurorami byli: ANNA WOROWSKA - polska artystka
fotograf, biolog, dr nauk przyrodniczych. Członkini i Artystka Fotoklubu Rzeczypospolitej
Polskiej Stowarzyszenia Twórców (AFRP). Członkini Zarządu Okręgu PółnocnoWschodniego Związku Polskich Artystów Fotografików; PIOTR CHOJNACKI - lekarz,
absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, artysta malarz oraz TOMASZ BRAŃSKI
- białostocki rysownik – portrecista, karykaturzysta.
W kategorii do 6 lat – I miejsce otrzymała Maja Maksymiuk (lat 4,5; Przedszkole
Samorządowe nr 13, Biała Podlaska), II miejsce - Laura Kijewska (lat 6; Niepubliczne
Przedszkole Akwarella w Piasecznie), III miejsce – Malwina Kowalczyk (6 lat,
Samorządowe Przedszkole Integracyjne nr 16, Biała Podlaska), a Wyróżnienie - Gabriela
Pawelska (6 lat, Przedszkole Samorządowe nr 13, Biała Podlaska).

Laura Kijewska (lat 6; Niepubliczne Przedszkole Akwarella w Piasecznie)
W kategorii 7-10 lat – I miejsce otrzymał Michał Mitura (9 lat, Biała Podlaska),
II miejsce - Alicja Kalinowska (7 lat, Szkoła Podstawowa nr 5, Biała Podlaska), III miejsce
- Natalia, Jan, Zofia Domańscy (7 lat, Samorządowe Przedszkole Integracyjne nr 16, Biała
Podlaska), a Wyróżnienie - Laura Reluga (8 lat, Słowacinek Mały) i Julia Szumulewicz (lat
7, Skarżysko Kamienna).
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Julia Szumulewicz (lat 7, Skarżysko Kamienna)
W kategorii 11-15 lat – I miejsce otrzymała Izabela Raszuk (13 lat, Szkoła
Podstawowa nr 5, Biała Podlaska), II miejsce - Oliwia Miszczuk (14 lat, Szkoła
Podstawowa nr 3 w Hajnówce) i Paulina Moszczyńska (11 lat, zgłoszenie indywidualne
Białystok), III miejsce - Małgorzata Moszczyńska (15 lat, zgłoszenie indywidualne
Białystok).

Izabela Raszuk (13 lat, Szkoła Podstawowa nr 5, Biała Podlaska)
23

W kategorii 16 lat i więcej – I miejsce otrzymała Karolina Korpysz (17 lat, IV Liceum
Ogólnokształcące w Białej Podlaskiej) i III miejsce - Natalia Kwaśnik (17 lat, Bursa nr 1,
Radom) oraz Renata Skworzec (26 lat, Milickie Stowarzyszenie „Razem bliżej” przy
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Miliczu)

Natalia Kwaśnik (17 lat, Bursa nr 1, Radom)
Nagrodę specjalną:
- Stowarzyszenia Pro Salute - J.D. (lat 28, Zakład Karny w Nowogrodzie).
- Prezes Stowarzyszenia Pro Salute, otrzymała Magdalena Jaźwińska (lat 6, Przedszkole
Samorządowe nr 11, Biała Podlaska),

Magdalena Jaźwińska (lat 6, Przedszkole Samorządowe nr 11, Biała Podlaska)
24

- Kierownika Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom
Upośledzonym „Dać Szansę” UMB - Kornelia Sikorska (lat 6, Przedszkole Samorządowe
nr 13, Biała Podlaska),

Kornelia Sikorska (lat 6, Przedszkole Samorządowe nr 13, Biała Podlaska)
Jurorami w konkursie literackim byli: MAGDALENA GOŁASZEWSKA (Prawnik.
Przez 20 lat związana z białostockim ośrodkiem Telewizji Polskiej, znana i lubiana
prezenterka telewizyjna, dziennikarka, a obecnie również coach), LECH PILECKI
(Przedsiębiorca, działacz społeczny i podróżnik. Przez kilkanaście lat był prezesem
Podlaskiego Klubu Biznesu, obecnie pełni tam funkcję prezesa honorowego) oraz
JOLANTA DZIENIS (pseudonim literacki: Ismogena. Białostoczanka, po studiach
politechnicznych. Redaktorka portalu podlaskisenior.pl. Pisze wiersze i opowiadania).
Przyznano tylko dwie I nagrody - Annie Surowiec (Nauczyciel Przedszkola
Samorządowego Nr 45 „Chatka Kilkulatka”, Białystok) oraz Kamili Budka (lat 15, Zespół
Szkół Uzdrowiskowych, Rabka Zdrój)
ANNA SUROWIEC
„Apel”

Co to jest choroba Duchenne’a ? zapytacie
Myślę, ,że niewiele o niej wiecie.
bo się z nią na co dzień nie spotykacie
Znają dobrze te dzieci
Które je doświadczyły
Zabrała in ona radość , zdrowie
i wiele łez przysporzyła.
Lecz chore dzieciaki
Tak łatwo się nie poddają
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Ciężko pracują każdego dnia
Rehabilitując swój umysł i ciało.
Chęć życia i codzienną pomoc
Swoim najbliższym zawdzięczają
Za ten trud i poświęcone dzieci
rodzicom podziękowania składają.
W walce o lepsze jutro tych dzielnych zuchów
Wielki udział lekarze też mają
Bo każdego dnia swoje umiejętności
Apel mam do wszystkich wrażliwych ludzi
Niech ten krótki wierszyk refleksję w was wzbudzi
Życie i zdrowie to dar najcenniejszy jaki mamy
Nie bądźmy więc obojętni na los chorych dzieci
I zawsze im pomagajmy !

KAMILA BUDKA lat 15
Najlepszą opcją życiową,
jest dogoterapia u dzieci z dystrofią mięśniową,
To jest najlepsza terapia, to jest najlepsze leczenie,
Patrząc na efekty można stwierdzić to z czystym sumieniem.
Pies to najlepszy przyjaciel dzieci, kocha, pomaga, rozumie,
Jest zawsze obecny, pomaga, pociesza jak umie,
Można na nim polegać, problemu wysłucha każdego.
W tym małym psim sercu jest tyle dobrego.
On merda ogonem, popatrzy prosto w oczy,
Żadna choroba i dolegliwość go nie zaskoczy,
Ukoi serce zatroskane i bolące,
Bo psie serce dla dzieci jest zawsze gorące.
Dzieci z dystrofią wyjątkowe serca mają,
Dlatego psie serca to wyczuwają,
Więź między tymi sercami dwoma,
W czasie choroby jest wyjątkowa.
Dogoterapia, więc jest na wszystko,
Zrozumie ten, kto psa ma blisko,
W dystrofii pies więc jest niezastąpiony
Psa mieć powinien każdy leczony.
Mądre oraz wyjątkowe, najlepszą diagnozą jest wspieranie się nawzajem
Gdy masz jakiś problem powiedz mu, podać łapę, on nie zostawi, zrozumie
Więcej - www.prosalute.com.pl - zakładka nasze działania
Inauguracja II edycji Edukacyjno-Charytatywnej Ogólnopolskiej Akcji
Tulipany Mocy
7.09.2020
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•

7 wrzesień 2020 – Obchody Światowego Dnia Świadomości Dystrofii Duchenne'a
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•

październik – wsparcie akcji pomocy dla Nikosia chorego na SMA, dziecka
absolwentki Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB.
W ramach wsparcia zorganizowano:
➢ akcje upowszechnienia informacji o zbiórce
➢ uruchomiono na UMB zbiórkę baterii
➢ uruchomiono zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego
➢ uruchomiono zbiórkę funduszy na portalu siepomaga.pl (założenie zebrania 5 tys.
zł)
➢ przekazanie nakrętek zebranych w ramach Zakręconej Akcji na rzecz zbiórki dla
Nikosia

30
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•

październik 2020 – czerwiec 2021 - współorganizacja z Urzędem Miejskim w
Białymstoku i Wydziałem Nauk o Zdrowiu UMB kolejnej edycji zajęć w ramach
Uniwersytetu Zdrowego Seniora (rok akademicki 2010/2021) (projekt
dofinansowany z budżetu Miasta Białystok)
Celem UZS jest propagowanie zdrowego stylu życia i postaw prozdrowotnych;
poszerzanie wiedzy w dziedzinie: opieki medycznej poprawiającej jakość życia ludzi w
podeszłym wieku, wykorzystania nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia, stosowania
leków i suplementów diety oraz farmakoekonomii w chorobach u ludzi w podeszłym wieku
oraz przeciwdziałanie samotności i aktywizacja społeczna osób starszych.
32

Projekt realizowany jest w oparciu o wykłady specjalistów z różnych dziedzin nauk
medycznych i nauk o zdrowiu, mające na celu poszerzanie wiedzy w zakresie
wykorzystywania najnowszych osiągnięć nauki i techniki w rozwiązywaniu kluczowych
problemów zdrowotnych u ludzi w podeszłym wieku; zajęcia praktyczne - ćwiczenia w
pracowniach umiejętności i pracowniach specjalistycznych; zajęcia z podstaw informatyki
i obsługi Internetu; zajęcia aktywizujące ruchowo; akcje promujące zdrowy styl życia,
mające na celu poszerzanie wiedzy o możliwościach poprawy jakości życia ludzi w
podeszłym wieku; dyskusje; zajęcia fakultatywne oraz inne formy zajęć, służące
promowaniu wykorzystania najnowszych osiągnięć nauki i techniki w rozwiązywaniu
kluczowych problemów zdrowotnych u ludzi w podeszłym wieku.
Grupę docelową jest każdy mieszkaniec Białegostoku, który ukończył 60 rok życia.
Obowiązuje limit miejsc (50 miejsc).
Więcej informacji na stronie https://www.umb.edu.pl/uzs.
W związku z pandemią zajęcia odbywają się online.
•

od października 2020 – włączenie się do Kampanii Społecznej #przytuldziecko
Celem kampanii społecznej #przytuldziecko jest zwiększenie świadomości związku
przytulania z rozwojem oraz wsparcie pedagogów i rodziców poprzez dostarczanie
materiałów edukacyjnych poświęconych rozwojowi dzieci.
Misją zaś jest poprawa jakości życia dzieci, poprzez autorskie projekty oraz
zwiększanie świadomości na temat rozwoju dzieci i korelacji pomiędzy przytulaniem,
dotykiem, bliskością, obecnością, a rozwojem.

33

•

1 październik 2020 – 15 grudzień 2020 – III Edycja Akcji „Łańcuch dobra”
Celem akcji było pobicie długości Łańcucha Dobra z II edycji akcji.
Idea bicia rekordu to zadanie symboliczne - ma pokazać dzieciom z dystrofią, że nie
są samotne w swojej chorobie, że jest ogrom ludzi o wielkich sercach, którzy są z nimi,
którzy wierzą w nich, są dla nich wsparciem i którzy też podejmują trud walki, może nie z
nieuleczalną chorobą, ale z dużym wyzwaniem, jakim jest stworzenie możliwie jak
najdłuższego łańcucha - w ten sposób chcemy dać im sygnał, że jak nam uda się
zmobilizować dużo osób do zrobienia długiego łańcucha, to oni dadzą radę walczyć z
chorobą. Z roku na rok dzieci z DMD borykają się z coraz większymi problemami narastają nie tylko objawy choroby, ale i wzrasta świadomość dzieci o chorobie i jej
skutkach - stad chęć pokazania, że jak uda się pobić rekord Łańcucha Dobra z
poprzedniego roku, tak im uda się pokonać kolejne problemy.
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W III edycji akcji uczestniczyło ponad 5911 osób z całej Polski, ze 116 placówek,
z 79 miejscowości. Powstał łańcuch długości 68 km 154 m 79 cm. Najdłuższy łańcuch
indywidualny wykonały - Monika Podolszańska z Białegostoku (220 m) oraz Kamila Budka
z Rokicin (50 m). Najdłuższe łańcuchy grupowe powstały w Szkolnym Klubie Wolontariatu
#eskawu w Skarżysko-Kamiennej (3920,13m), Zakładzie Karnym w Grądy-Woniecko
(3900m) oraz w Kole Gospodyń Wiejskich Miód Maliny w Kurianach (3574m).
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•

październik 2020 – włączenie się do akcji Fundacji Sióstr św. Dominikanek w
Broniszewicach i przekazanie zebranych kurtek, bluz i spodni dla chłopców z ubogich
rodzin z Ukrainy, ze świetlicy w Czortkowie i Szkoły w Żółkwi
Przekazano 3 sztuki - koszul rozpinanych, 14 sztuk – bluz, 10 sztuk - spodni
dresowych, 11 sztuk - spodni z materiału, 10 sztuk - spodni dżinsowych, 6 sztuk – czapek,
1 szuka - T shirt z krótkim rękawkiem, 8 sztuk - bluz na zamek, 2 sztuki – swetrów, 11
36

sztuk - kurtek zimowych, 1 sztuka - kamizelek ocieplanych, 1 para - butów dziewczęcych,
półtrampek

•

21 październik – zasadzenie 2,5 tys. cebulek czerwonych tulipanów w ramach akcji
"Tulipany mocy" na rzecz osób z dystrofią mięśniową Duchenne'a oraz puszczenie
czerwonych balonów. a w niebo pofrunęło 130 czerwonych balonów po to, by
zwrócić uwagę i uwrażliwić społeczeństwo na to, że wśród nas żyją osoby z
dystrofią mięśniową.
37
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•

28 listopad - Finalizacja akcji „Pokoloruj nasz Świat”, trwającej od listopada 2019

Celem akcji była zmiana „kolorytu” sal chorych Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB –
odnowienie elewacji ścian kolorowymi muralami, wyposażenie w sprzęt do zabaw i
ćwiczeń, czyli stworzenie takich warunków, aby dzieci i ich rodzice przebywający w Klinice
mogli powracać w radosnym, wesołym środowisku ☺
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Po remoncie

40
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•

listopad 2020 - włączenie się w promocję Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach
(18 listopada 2020) oraz Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach (18-24
listopada 2020)

W dniu 18 listopada w krajach Unii Europejskich, już po raz trzynasty był
obchodzony Europejski Dzień Wiedzy Antybiotykach (EAAD, ang. European Antibiotic
Awareness Day), ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską na wniosek
Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC, ang. European Centre for
Disease Prevention and Control). Natomiast w dniach 18-24 listopada 2020 roku
obchodzony był Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach (WAAW, ang. World Antibiotic
Awareness Week), który został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia w roku
2015.
Inicjatywy te są odpowiedzią na narastające zagrożenie związane ze zjawiskiem
oporności drobnoustrojów na antybiotyki i mają na celu zwiększenie świadomości na temat
globalnej oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) i zachęcenie ogółu
społeczeństwa, pracowników ochrony zdrowia i decydentów do najlepszych praktyk, aby
uniknąć dalszego pojawiania się i rozprzestrzeniania zakażeń lekoopornych. Przyczyny
narastającej antybiotykooporności to przede wszystkim nadmierne i/lub niewłaściwe
stosowanie antybiotyków w medycynie, weterynarii a także w wielu krajach w hodowli
zwierzęcej.
W roku 2020 prowadzone były działania informacyjne mają na celu
przeciwdziałanie w dobie pandemii COVID-19 pogorszeniu kryzysu trwającego w obszarze
oporności patogenów bakteryjnych na antybiotyki - „Zjednoczeni w ochronie antybiotyków”
(“United to preserve antimicrobials" WHO).
•

od listopada 2020 –
Świąteczna Akcja Charytatywna Stowarzyszenia Pro
Salute PrzyBIEŻNIELI Anieli na rzecz zbiorki funduszy na zakup nowoczesnej bieżni
rehabilitacyjnej dla podopiecznych Stowarzyszenia "Pro Salute" - pacjentów Kliniki
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Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, chorych na dystrofię
mięśniową Duchenne'a.
Zbiórka prowadzona na facebooku, w ramach aukcji allegro oraz przez różne
placówki, które zechciały podjąć się takiej inicjatywy.

stan zbiorki na dzień 28.12.2020
•

listopad-grudzień 2020 – akcja Świąteczny list od Przyjaciela.
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Akcja polegała na napisaniu życzeń świątecznych (listów, kartek) do
podopiecznych Stowarzyszenia Pro Salute (dzieci z dystrofią mięśniową) oraz
pozostałych pacjentów z Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB.
Akcja trwała do 20 grudnia i miała na celu pokazanie, że dzieci z Kliniki
Rehabilitacji Dziecięcej UMB mają przyjaciół, którzy myślą o nich i wierzą w ich
wyzdrowienie.
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•

5 grudzień – złożenie podziękowań Wolontariuszom Pro Salute

•

grudzień 2020 – Boże Narodzenie 2020 – wstawienie choinki do patio Kliniki
Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać
Szansę” UMB oraz obdarowanie prezentami pacjentów hospitalizowanych w Klinice i
50 samotnych seniorów z Białegostoku
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INNE DZIAŁANIA
•

marzec 2020 – zakup
nowego telewizora LED JVC 55’’ wraz z całym
oprzyrządowaniem (wieszak na TV, gwarancja na 3 lata) do Kliniki Rehabilitacji
Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”
UMB
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•

•

czerwiec 2020 – przekazanie akwarium do Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB

Kontynuowanie Aukcji Charytatywnej Allegro na rzecz terapii dzieci z dystrofią
mięśniową

https://charytatywni.allegro.pl/listing?charityOrganizationPurposeId=4522
•

Kontynuowanie współpracy z serwisem FaniMani, prowadzonym przez
Fundację FaniMani, której misją jest wspieranie innych organizacji w zbieraniu
funduszy na realizację ich działań i celów.
Wystarczy, że osoba chętna wspomóc Stowarzyszenie wejdzie na stronę
https://fanimani.pl/prosalute/, kliknie „wspieram” i wybierze sklep, w którym chce
dokonać zakupów, a część wartości zakupów trafi na konto Stowarzyszenia, przy
czym kupujący zapłaci tyle samo ile by zapłacił bez wybrania wsparcia
Stowarzyszenia
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https://fanimani.pl/prosalute/
•

Kontynuowanie możliwości utworzenia zbiórki na portalu Facebook np.
urodzinowej, imieninowej, z okazji ślubu lub każdej innej uroczystości https://www.facebook.com/fundraisers/

•

Kontynuowanie zbiórek na pomogam.pl
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•

Zbiórka publiczna w dniu 22.02.2020 w trakcie widowiska muzyczno-tanecznego
Studium Wokalno-Aktorskiego „Szkoła Talentów” w Białymstoku pt. Przystanek
Broadway, przygotowanego z okazji 10 urodzin Studium.
W trakcie przeprowadzonej zbiórki zebrano łącznie kwotę 144,00 zł.

•

wydanie książki „ŻYCIE W CIENIU PANDEMII. ASPEKTY MEDYCZNE, ETYCZNE
I SPOŁECZNE” pod red. naukową Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Łukaszuk,
Joanny Fiłon, Andrzeja Guzowskiego
Wszyscy autorzy oraz Wydawnictwo Silva Rerum pracowali przy powstawaniu tej
pozycji non profit, a 10% wszystkich zysków ze sprzedaży zostanie przekazane na cele
statutowe Stowarzyszenia Pro Salute
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INNI DLA NAS
1. Charytatywny Koncert Walentynkowy zorganizowany 13.02.2020 przez Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Fastach na rzecz terapii i rehabilitacji dzieci z dystrofią
mięśniową.
W trakcie przeprowadzonej zbiórki zebrano łącznie kwotę 2011,72 zł.
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•

26.07.2020 - Kraków - Zalew Bagry - Challenge w pływaniu open water!
Wydarzenie inspirowane promowaniem Stowarzyszenia Pro Salute działającego na
rzecz dzieci z dystrofią mięśniową - Wspieramy solidarnie #ProSalute.
https://video-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t42.9040-2/116040856_289730038927911_9
17616331063662697_n.mp4?_nc_cat=108&_nc_sid=985c63&efg=eyJ2ZW5jb2R
lX3RhZyI6ImxlZ2FjeV9zZCJ9&_nc_ohc=NbtD6sj74rEAX__YS4B&_nc_ht=videowaw1-1.xx&oh=6b1121aa5da0d1dac15fe5cd653b9448&oe=5F330F55
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•

Zdobywanie szczytów
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•

Upominki od Stowarzyszenia „Szkoła bez barier w Łapach”

•

4 grudnia 2020 Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Grądach-Woniecko
przyjechali do Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB, aby przekazać podopiecznym
Kliniki oraz Stowarzyszenia Pro Salute poduszki samodzielnie uszyte przez
osadzonych.
W podziękowaniu, Stowarzyszenie Pro Salute postanowiło przekazać
książki do Biblioteki Zakładu Karnego.
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DOTACJE NA REALIZACJE PROJEKTÓW I PROGRAMÓW
1. dotacja z Urzędu Miejskiego w Białymstoku na lata 2019-2021 na realizację projektu
„Edukacja prozdrowotna osób starszych - mieszkańców miasta Białegostoku w
ramach Uniwersytetu Zdrowego Seniora i Uniwersytetu Profilaktyki
Psychogeriatrycznej”
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PODSUMOWANIE
Sprawozdanie zostało udostępnione do publicznej wiadomości w siedzibie
Stowarzyszenia i na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.prosalute.com.pl.
W roku 2020 w Stowarzyszeniu kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna. Wyniki
kontroli są pozytywne.
Stowarzyszenie nie ma osób zatrudnionych na etatach, nie posiada lokat bankowych,
obligacji, zobowiązań wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego.

Białystok, 31.12.2020
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