Sprawozdanie merytoryczne z działalności
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIABETYKÓW
Oddziału Wojewódzkiego w LUBLINIE
Za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013r.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej
Obecnie Oddział Wojewódzki PSD w Lublinie liczy 745 członków. Członkowie Stowarzyszenia to
mieszkańcy województwa lubelskiego, z czego 532 członków opłaca składki, 8 jest zwolnionych i aż
205 osób nie płaci składek co stanowi około 28% ogółu.
W roku 2013 kontynuowana była działalności Stowarzyszenia oraz wypełniane
jego cele
statutowe. Realizacja działań statutowych polegała na:
- prowadzeniu edukacji diabetologicznej poprzez organizację szkoleń z zakresu cukrzycy i jej
powikłań
- organizacji spotkań integracyjnych
- organizacji wycieczek krajoznawczych
- organizacja spotkania opłatkowego dla członków Stowarzyszenia
- współpracy z organami administracji państwowej przy pozyskiwaniu środków na realizację zadań
publicznych z zakresu zdrowia.
Organizowane i przeprowadzone szkolenia z zakresu diabetologii w których udział brali członkowie
stowarzyszenia miały na celu podniesienia wiedzy o cukrzycy, jej skutkach i powikłaniach oraz
samokontroli. Były to spotkania otwarte dla członków stowarzyszenia jak również okolicznych
mieszkańców. W całym województwie odbyło się 100 spotkań edukacujnych z udziałem ok. 2500
osób. Każde zorganizowane szkolenie edukacyjne było nieodpłatne dla osób biorących w nim udział.
W 32 spotkaniach o charakterze kulturalnym wzięłło udział 655 osób, a w 14 imprezach
organizowanych o charakterze sportowo – rekreacyjnym 377 członków stowarzyszenia.
W tradycyjnych spotkaniach okolicznościowych związanych z rocznicami powstania Kół,
Obchodami Światowego Dnia Cukrzycy oraz Noworoczno – opłatkowych wzięło udział 770 osób.
Spotkań takich odbyło się w rejonie 32.
Poza wymienionymi spotkaniami realizowanymi przez Koła PSD, Oddział Wojewódzki prowadził 3
akcje pomiaru cukru dla ludzi zdrowych. Pierwsza odbyła się w kwietniu w Galerii Handlowej Olimp
- przebadano ok. 100 osób. Kolejna akcja odbyła się w Rykach, gdzie przebadano ponad 300
mieszkańców, oraz próbowano zainicjować powstanie Koła PSD w Rykach..
Z okazji Światowego Dnia Cukrzycy w dniu 14 listopada wraz z Kołem Pomocy Dzieciom i
Młodzieży z Cukrzycą w Lublinie oraz Stowarzyszeniem Wesoły Diabetyk przy wsparciu Zarządu
Transpowtu Zbiorowego w Lublinie odbyła się Akcja SŁODKI ZIUTEK –czyli Słodki Trolejbus,
którym można było jechać za darmo, zmierzyć poziom cukru we krwi. Alternatywnie
przeprowadzano badania na Pl. Litewskim. W sumie w tym dniu przebadano ok. 700 osób.

Oddział Wojewódzki PSD w Lublinie był organizatorem wyjazdu Reprezentacji Diabetyków na
DIAEURO do Chorwacji, Podczas którego zdobyliśmy puchar Fair Play – dla najczyściej grającej
drużyny, oraz 4 miejsce w turnieju, w którym brało udział 12 zespołów z całej Europy. Zwyciezcami
zostali Węgrzy – którzy kontynuując tradycję są organizatorem kolejnego Diaeuro. Już wiemy, że
odbędzie się w pierszym tygodniu września nad Ballatonem.
W 2013 roku staraliśmy się o pieniądze na organizację szkolenia w Okunince nad białym jeziorem,
jednak nasz projekt nie dostał dofinansowania z MpiPS w ramach konkursu Senior. W bieżącym roku
również zamierzamy złożyć poprawiony wniosek.
W roku 2013 roku miał incydent zajęcia konta w Kole PSD w Puławach, przez komornika za
zobowiązania w ramach zaległości w ZUS przez Zarząd Główny w Bydgoszczy, w związku z czym
przyspieszyliśmy starania o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym i rozpoczeliśmy współpracę z
Radcą Prawnym panią Magdaleną Bałuch. Ilość potrzebnych dokumentów, które musimy
skompletować z prawie 30 lat działalności Oddziału wojewódzkiego jest ogromna. Po analizie
segregatorów z dokumentami z pierwszego okresu działalności, stwierdziliśmy, że większość z nich
jest nie podpisana przez upoważnione osoby lub jest tylko kopią, czyli w świetle przepisów nie
wartym papierem. Zwróciliśmy się w związku z tym do Zarządy Głównego w celu dotarcia do
oryginałów niektórych dokumentów, jednak tam również ich nie posiadają. Pani Barbara Polikarska,
członek Prezydium ZW dotarła do jednego z założycieli Oddziału Wojewódzkiego PSD pana Janusza
Stempniewicza w celu próby odnalezienia dokumentów, jednak biorąc pod uwagę, przyczyny losowe
w przeszłości, między innymi włamanie do siedziby może być to bardzo trudne.
W związku z powyższym rozważamy możliwość powołania nowej jednostki prawnej, która rozwiąże
wyżej wskazane problemy i będzie kontynuowała dalsze działania Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków w województwie lubelskim.
W styczniu 2014 roku swoją rezygnację z Członkostwa w Zarządzie Wojewódzkim PSD w Lublininie
złożył Pan Władysław Chodkiewicz – prezes Koła w Tarnogrodzie, który nie wyklucza możliwości
oddzielenia się Koła od Oddziału Wojewódzkiego PSD w Lublinie, oraz ze względów zdrowotnych,
Pan Jerzy Witkowski – sekretarz Oddziału Wojewódzkiego.

