Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2012
Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii z siedzibą w Łodzi, ul. Franciszkańska 85.
Podmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 1 stycznia 20012 do 31
grudnia 2012r.

Przedmiot działalności:
85,60,Z, Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna
86,90,E Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego. Pozostała profilaktyka i
promocja zdrowia.
87,90,Z Działalność w zakresie pomocy społecznej z zakwaterowaniem .Rehabilitacje osób o
obniżonej zdolności radzenia sobie.
88,99,Z Działalność w zakresie pomocy społecznej bez zakwaterowania .Udzielanie pomocy
osobom w trudnej sytuacji materialnej i pomoc rodzinna.
Właściwy sąd: Sąd rejonowy dla Łódzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego
Rejestru Sądowego.
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 24.08.2004 r, nr KRS:0000215532
REGON: 470762438 NIP:7261282610
Członkowie Zarządu:
1. Maria Gajek – Prezes
2. Monika Łyżwińska – Wiceprezes
3. Anna Kowalska – Sekretarz
4. Iwona Karaś – Skarbnik
5. Agnieszka Czaplińska – Członek zarządu
6. Iwona Czerwoniuk – Członek zarządu
Celem Stowarzyszenia jest:
-

-

Prowadzenie psychoterapii i terapii uzależnień, zwłaszcza w zakresie zdrowia
psychicznego, przemocy, patologii rodzinnej oraz problemów związanych z dziećmi
i młodzieżą.
Popularyzowanie wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego i problematyki uzależnień.
Rozwijanie metod terapeutycznych.
Szkolenie w zakresie psychoterapii uzależnień.
Prowadzenie działań profilaktycznych w wyżej wymienionym zakresie.
Ochrona profesji etyki psychoterapeutów i terapeutów uzależnień wyróżniająca się troską
o poziom etyczny i merytoryczny wykonywanej praktyki.
Dbałość o interesy osób korzystających z usług terapeutycznych i opiekuńczych.
Prowadzenie działalności opiekuńczej.
Prowadzenie aktywizacji zawodowej wobec podopiecznych.
Prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, psychospołecznej oraz pomocy
socjalnej, pedagogicznej, medycznej, terapeutycznej, prawnej dla osób
niepełnosprawnych, bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością, niezaradnych życiowo,
bezrobotnych, starszych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez
organizacje co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które
wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację
działalności.

INFORMACJA DODATKOWA
1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych
prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad
rachunkowych ustaloną i wprowadzoną do stosowania Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia
w 1/2005.
2. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości
nominalnej.
3. Stowarzyszenie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje metodą
liniową.
INFORMACJA O ZATRUDNIENIU:
1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy – 13 osób.
2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu
Na pełne etaty – 10,58 etatów.
3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej – 17
osób.
4. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy – cywilnoprawnej w okresie sprawozdawczym –
420.955,30
a) w tym z tytułu umów o prace – 268.956,51 zł ,
b) świadczenia urlopowe – 11.212,80 zł ,
c) z tytułu umów cywilnoprawnych – 140.785,99 zł.
KOSZTY:
1. Koszty realizacji zadań statutowych za 2012 r. w kwocie 504.217,84 zł zawierają:
- wynagrodzenie wypłacone pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie
umowy cywilnoprawnej wraz ze składkami obciążającymi pracodawcę , w związku
z prowadzoną działalnością pożytku publicznego – 405.566,76 zł,
- darowizny rzeczowe – 23.323,89 zł,
- zakup materiałów, energii i usług – 75.327,19 zł.
2. Koszty administracyjne w kwocie 123.524,57 zł,
- zużycie materiałów – 11.520,69 zł
- zużycie energii – 9.905,16 zł
- usługi obce – 16.468,64 zł,
- podatki i opłaty – 90,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę oraz umów – zleceń – 60.410,38 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 22.406,50 zł
- amortyzacja – 2.723,20 zł.
3. koszty finansowe – 169,48 zł.

PRZYCHODY ROKU 2012

I. Otrzymano środki pieniężne na realizację zadań :
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi – 344.000,00 zł ( Udzielanie pomocy i
wsparcia osobom lub rodzinom dotkniętym przemocą, zmuszonym do opuszczenia
dotychczasowego miejsca zamieszkania bądź pobytu. Udzielanie bezpiecznego
schronienia osobom dorosłym lub rodzinom dotkniętym przemocą – prowadzenie
specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi – 57.600,00 zł ( Prowadzenie jednostki
specjalistycznego poradnictwa),
3. Wydział Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi – 10.000,00 zł ( Terapia osób
szkodliwie pijących),
4. Wydział Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi – 12.000,00 zł ( Terapia członków
rodzin osób z problemem alkoholowym),
5. Wydział Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi – 7.000,00 zł ( Terapia osób
uzależnionych od alkoholu),
6. Wydział Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi – 7.000,00 zł ( Terapia osób
doświadczających przemocy w rodzinie oraz sprawców przemocy w Ośrodku Terapii
Rodzin w Łodzi),
7. Wydział Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi – 25.000,00 zł ( Działania
wspierające dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzinom oraz osób
doświadczających przemocy w rodzinie i sprawców przemocy w Ośrodku Terapii
Rodzin),
8. Wydział Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi – 6.000,00 zł ( Terapia osób
doświadczających przemocy w rodzinie oraz sprawców przemocy w Specjalistycznym
Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Łodzi),
9. Wydział Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi – 20.000,00 zł ( Działania
wspierające dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzinom oraz osób
doświadczających przemocy w rodzinie i sprawców przemocy w Specjalistycznym
Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie),
10. Wydział Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi – 18.000,00 zł ( Udzielanie pomocy i
wsparcia osobom dotkniętym przemocą),
11. Łódzki Urząd Wojewódzki – 1.200,00 zł ( Pomoc świąteczna),
12. Łódzki Urząd Wojewódzki – 13.206,00 zł ( Pomoc w wychodzeniu z bezdomności),
13. Regionalne Centrum Polityki Społecznej – 27.100,00 zł (Działania terapeutyczne dla
członków rodzin osób uzależnionych w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie),
14. Regionalne Centrum Polityki Społecznej – 11.400,00 zł ( Działania terapeutyczne dla
osób i rodzin doświadczających przemocy domowej),
15. Regionalne Centrum Polityki Społecznej – 9.999,93 zł ( Prowadzenie punktu poradnictwa
specjalistycznego dla osób i rodzin dotkniętych ubóstwem, niezaradnych życiowo oraz
osób starszych).

II. Inne przychody: przeznaczone na cele statutowe – 78.579,87 zł
1. Darowizny rzeczowe – 23.323,89 zł
2. Darowizny pieniężne – 46.335,14 zł
3. 1 % podatku – 4.829,15 zł
4. Składki członkowskie – 840,00 zł
5. Przychody finansowe – 6,06
6. Wynik finansowy za 2011 r.- 3.245,63
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