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ZRZESZENIE ORGANIZACJI SAMOPOMOCOWYCH 

SUKURS 

80-351 Gdańsk 

ul. Tysiąclecia 13 A 

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności  

za rok 2010 

 

 

Zrzeszenie Organizacji Samopomocowych SUKURS zostało zarejestrowane w Krajowym 

Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy pod nr: 

KRS 0000063312 

Data wpisu: 22.11.2001 r. 

Regon 191247360 

NIP 584-24-31-111 

 

Celem Zrzeszenia Organizacji Samopomocowych SUKURS jest działanie na rzecz 

wyrównywania szans i warunków życia, ochrona zdrowia i profilaktyka zdrowotna wobec 

osób starych i niedołężnych, ubogich i bezrobotnych, przewlekle chorych w szczególności 

niepełnosprawnych, uzależnionych i zagrożonych patologią społeczną, wykorzystywanych, 

maltretowanych i poniżanych oraz tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw 

człowieka. 

 

Cele statutowe realizuje poprzez nieodpłatną działalność: 

 

1. Współpraca niedochodowych organizacji i grup społecznych na rzecz wyrównywania 

szans i warunków życia, ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej wobec osób 

wykluczonych lub narażonych na wykluczenie społeczne, tworzenie warunków 

przestrzegania wobec nich prawa. 

2. Identyfikacja potrzeb podejmowanie inicjatyw w celu ich zaspakajania- wymiana 

doświadczeń, określanie preferencji poszczególnych grup co do zaspakajania potrzeb, 

wspólna troska o jakość świadczonych usług, tworzenie mechanizmów wiązania 

pomocy z aktywnością pomocobiorcy. 

3. Wspomaganie wzajemnych kontaktów organizacji socjalnych, grup samopomocowych 

oraz odbiorców ich usług- budowanie mikrosystemów oddziaływań społecznych oraz 

platform i forów współpracy. 

4. Mobilizowanie do współpracy z organami administracji i samorządami, związkami 

wyznaniowymi i innymi podmiotami w rozwiązywaniu problemów społecznych. 

5. Wzmacnianie organizacji socjalnych poprzez dostarczanie materiałów, informacji, 

wspomaganie technicznej obsługi, szkolenie liderów i wolontariuszy. 

6. Reprezentowanie, opiniowanie i kreowanie polityki socjalnej uwzględniającej 

zaspakajanie potrzeb podmiotów działanie organizacji grup oraz otwartej na zjawiska 

nowopowstające. 

 

W roku 2010 pracami SUKURS kierował Zarząd w składzie: 

1. Wioleta Umławska- prezes  

2. Elżbieta Piaskowska- wiceprezes 

3. Tamara Świdzicka- sekretarz 

4. Irena Małek- Wojdat- członek 

5. Bolesław Stąporek – członek 
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Działania  realizowane w roku sprawozdawczym, to: 

1. Kontynuacja prowadzenia serwisu internetowego www.ngo.net.pl   Działalność 

informacyjna prowadzona wolontarystycznie przez 2 osoby, w tym informatyka od lat 

współpracującego z SUKURS.  

2. Uczestniczenie w realizacji projektów WRZOS, w tym : 

Projekt systemowy z Działania 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i 

integracji społecznej” Zadanie nr 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy 

socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”. Celem zadania 2 jest 

rozwój systemu pomocy i integracji społecznej, poprzez opracowanie i wdrożenie, wybranych 

standardów usług pomocy i integracji społecznej. 

3. Aktywność SUKURS w 2010 r. to także: 

 Udział w pracach Rady Programowej ds. monitoringu i ewaluacji Powiatowego 

Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2013 

 Udział w pracach Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych i Gdańskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego  

 Wspomaganie Związku Stowarzyszeń Pomorski Bank Żywności/ organizacji pożytku 

publicznego/. 

 Udział w pracach Zespołu Monitorująco- Wdrożeniowego Gdańskiej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych 

 Udział 2 przedstawicieli w pracach Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny 

Kapitał Ludzki Województwa Pomorskiego 

 Udział w pracach Komisji Konkursowych Miasta Gdańska 

 

W planach na 2011 rok zakładamy: 

 

1. Będziemy kontynuować działania na forum Rad i Zespołów, w których SUKURS 

poprzez swoich członków uczestniczy. 

2. Będziemy uczestniczyć w przygotowaniach „Programu współpracy Miasta Gdańska z 

organizacjami pozarządowymi” i „Programu współpracy województwa z 

organizacjami pozarządowymi”. 

3. Będziemy realizować współpracę z Regionalnym Centrum Informacji i Wspomagania 

Organizacji Pozarządowych, Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Forum 

Pomorskich Organizacji Osób Niepełnosprawnych oraz Pomorskim Bankiem 

Żywności. 

4. Będziemy kontynuować zaangażowanie w realizację Strategii Polityki Społecznej 

Województwa Pomorskiego. 

5. Będziemy nadal zaangażowani w programy realizowane przez Wspólnotę Roboczą 

Związków Organizacji Socjalnych WRZOS 

6. Udział w pracach grup roboczych i konsultacjach programów operacyjnych w 

obszarach społecznych i aktywności obywatelskiej na poziomie Miasta i regionu. 

 

 

Sprawozdanie zawiera 2 (dwie) ponumerowane strony. 

 

Za Zarząd SUKURS 

Prezes : Wioleta Umławska      

Wiceprezes: Elżbieta Piaskowska 

 

http://www.ngo.net.pl/

