Informacie uzupełniające do bi|ansu
Elbląskiego stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy osobom chorym Psychicznie lch
Rodzinom i Opiekunom,,PRO-FAMILIA"

l. Informacje porząd|{owc
|]lbląskie Stowarzyszenie Na Rzccz Pomocy osobom Choryrn Psychicznic lch Rodzinom

i

opiekunonr .,PRo-FAMIL1A,' z siedzibą rv 82.300 E|bląg ul. winna 9 zosta|o po\\.ołane W
paździerrriltu 2007r. Storvarzyszenie zostaLło zarejesllowane rv dniu 23'10'2007 roku w Rejestrze
stolvarzyszeli' innych organifacji społecznych izarvrrdowych' 1undacji i ptlblicfnych zak'ładów
opicki zdrorvotnej K|ajo\!ego Rejestru sqdowego po nume|em KRs 000029031,l
status o|ganizacji pożytku publicznogo uzyskało 25 |istopada 2009r'

celenl Elbl4skiego Stowarzyszenia Na Rzecz Ponlcy osobom Chorym Psychicznie

Ich

llodzonom i Opiekunom .,PRO-FAMILIA" jest:
1. Swiadczenie różnorodnych form samopomocv dla osób niepelnospra\Ą'nych m-in' osobom
chor)-m psychicznie i ich rodzinonr iopiekunom, osobom z innl'mi zaburzeniami psychicznyrri
oraz lvsZystkim osobom potrzebując'vm wsparcia psychic7nego'

2' Pomoc osobom niepelnosprawnyni psychicznie N przezw)'cięŻaniu batier psychologicznych.
spolecznyoh, ekonomicznyoh. lriirhitek!oniczuycb, pfarvn)'ch,

opicki iochfony pfawncj.
4. Pfomocja i ochrona zdfowia psvchicznego.
5' Wyró\n)'wanie szans i integ|acja osób chorych ps,vchicznie iz innylrlizaburzenlanlI
psychicznymi W no|malrre środorvisko,
6. o|ganiZo\Yal1ie dzialalności rchabilitao1'jnej, cdukacyjnej. kulturalno _ oświatL'$ej'
3. Zapervnienie

rekreacyjno sportowci, szkolcniowcj,
7' DZialania na |zecz ochrony środowiska,

Upowszechnianic kLrltuD' fizyczncj i sportlr.
9' Pr.omocja zatrudnierria poprzez włączenie osób psychicznie choI.ych iz innymi zabLlrzenialni
psj'chicznymi w proces akty\Ą]iZacji zawodolvej. wspó'lpmca 7, i|1stytucjanli rynl(Ll pracy,
3.

l0. Protllaktyl(a LlzaleŹrrień ( alkoholizrn. nąrkonrania ).
l 1' Popularyzacja Wiedzy i podnoszcnie śrr'iadomośoispo'łeczeństlva dot' Problematyki Zdro$ia
psychicznego,

l2' Dzialanie doskonalące

opiel<unórv zajrnujących się ilsobami cI]orymi psychic7nie i 7 iIln\|ni

zaburzeniami ps,vchiczn)ni,
|3' Wspó]p|aca z o|ganizacjanri i instytucjami w k|aiu i za granic4 majqcych podobrre cele'

l4. Uporvszechnianie i ochrona praw konsumentóN'

Klasytikźlcja dziala|ności $'edług PKD przedstawia się następująco:

edukacyjna dla

Działalnośćpodsteworva: Dzialalnośćinform{cyjno

osób

niepcłnosprawnych' ich rodzin oraz spoIcczności Iokalnej.
{ /dstr\\anii \ro\\':rrl)5/e r c zgodnic ze strtuternjesl nieogrrniczonr.
2. Sprarvozdanie finansorvc:

Stowa|Zyszenie prezentlLje sprawozdanic flnansorve Za
01.01'20l5 i kończący się 31.l2.20l5'

lok obrotowy

|ozpocz}na]ąc) sii-

Sp|awozdanie fina[sowe zoslalo sporządzone p|zy załoŻeni| kontynLlowania dzia'łalności
statutowci przez stot'alfysfenie w dająccj sie przert,idzieó przyszlości. obejmuiącej oklcs nie
k|ótszy niŹ jeden rok od dnia bilansorł'ego, rv nie znrniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją
rrilvnież ol<olicznośoi rvskaz!łące na zagrożenie kontynLlolvania dfia'lalności.
2'

l

Struktura zrealizorvanych przyohodóW w 20l 5r.

Składki cz]onkowskie i rvp'łaty na dziala1ność statutowq

%............................
Otrzymane darowizny pieniożnc-.''''''....'''''.''
Otrzymane darowizn.v rzeczowe....................
Otrzynane dotacje.....
Przychody z

1

......'''''....'..2 960..
..............2 600,50

''-'''...'''...'''''....''''''...''.''.400,..-.....-...........................I150,.........................-........-.l9900,-

Pozostalc przychody opetac).ne zaokląglenia''''''.'.....'''''''....'''''...'''''...-'''...'''......''''''...---''''0.0l
2.2 Struktllra kosztólv

Zużyciemate|ia'łówienergii''..-'''''''''.'.''''''...
Uslugi obce................
Wynaglodzenia. unrowy o dfieło.....''''''...''
Pozostałe koszty rodzajowe....'''''......''''''.'.'
Przekazane da|owizny
''J /''ho$
2,r|

i".,.lnia l in.ln.ol ę llle

'''''..'''''...'''......''''''...3107'0'l
................................22944.01

''''...''.....''.....''''''..-...-''' l 463,-

'''''...'''....''....'''''..'---'.''''''62'50
.....-.....-......-........-.............50.-

v)'t:'Ii|'

Zaliczki i laed}ty ud7ielone cf-łonkom organó\ł administrujących. farządzających i
nadzorujących a takŻe zoboNiąfań faciągnięl),ch rv ich inrieniu tytutem gwarancji i poręczeń
wszclkiego rodzaju nie lvystąpił}'

2.5 Udziałów (akcji) w]asnych b|ak'
sporządfil:
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