Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2008 rok

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii
ADIUTARE z siedzibą w 34-100 Wadowicach przy ul. E. K. Wojtyłów 16
2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających
samodzielne sprawozdania finansowe, jak teŜ nie sporządzających takich sprawozdań) nie posiada
3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD
a) Przedmiotem działalności statutowej jest:
Klasyfikacja działalności według PKD przedstawia się następująco:
Działalność podstawowa ujęta jest w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale
91.33.Z –rozwój współpracy między ośrodkami psychiatrii środowiskowej na terenie
Polski i poza granicami kraju.
91.33 Z wymiana w celach szkoleniowych pracowników wszystkich grup zawodowych
współpracujących ośrodków
91.33 Z wspieranie bezpośrednich kontaktów, spotkań i innych działań chorych
psychicznie, ich rodzin i pracowników tych ośrodków.
91.33 Z wspieranie inicjatyw samopomocowych psychiatrii środowiskowej.
91.33 Z przeciwstawianie się tendencji do wykluczania i stygły społecznej wobec osób
chorych psychicznie
91.33 Z wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia miejsc pracy chronionej dla
osób po kryzysie psychicznym
91,33 Z udzielanie pomocy materialnej w tym takŜe finansowej osobom chorym
psychicznie a takŜe jednostkom organizacyjnym podejmującym działania na rzecz osób
chorych psychicznie.
85,31 B inicjowanie programów leczniczych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych
zmierzających do podniesienia poziomu opieki w środowiskach pacjentów
psychiatrycznych takich jak hostele mieszkania chronione, domy pomocy społecznej,
obozy i wycieczki terapeutyczne, turnusy rehabilitacyjne i inne.

4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego
rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny
w systemie REGON: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy
pod nr 0000245927 zarejestrowanego dnia 29.11.2005, dnia 12.11.2008 r. Stowarzyszenie
uzyskało status OPP
5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)
Ryszard Polaszek – Prezes
Maria Zubrzycka – Wiceprezes
Renata Bizon – Skarbnik
Piotr Chmiel - Sekretarz

6. Określenie celów statutowych organizacji
Celem Stowarzyszenia jest:
Prowadzenie wszechstronnych działań dla pełnego rozwoju osób z zaburzeniami
psychicznymi w tym:
- poprawy ich funkcjonowania w Ŝyciu i społeczeństwie,
- poprawy ich sytuacji w rodzinie,
- integracji społecznej ze środowiskiem.
Udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w róŜnych formach, m.in.
poprzez prowadzenie placówek o charakterze opiekuńczym i terapeutycznym. Poradnictwo
i doradztwo osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Wspieranie osób niepełnosprawnych
i ich rodzin w Ŝyciu codziennym oraz w sytuacjach trudnych i kryzysowych.
Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej oraz róŜnym formom dyskryminacji osób
niepełnosprawnych. Organizowanie wypoczynku oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Reprezentowanie interesów osób z zaburzeniami psychicznymi.
Organizacja spotkań, konferencji, kursów i warsztatów
edukacyjno-informacyjnych.
Gromadzenie środków na działalność Stowarzyszenia i prowadzenie działalności
gospodarczej. Stowarzyszenie realizuje swoje cele wszelkimi dostępnymi sposobami, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeŜeli jest on ograniczony w statucie –
nieograniczony

8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008
Wskazanie, Ŝe sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeŜeli w skład organizacji
wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania
finansowe.
Nie dotyczy
9. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu
kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz
czy nie istnieją okoliczności wskazujące na powaŜne zagroŜenia dla kontynuowania przez
nią działalności. Przykład:
Roczne sprawozdanie sporządzono przy załoŜeniu kontynuowania działalności przez
organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłuŜej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie powaŜnych zagroŜeń dla
kontynuowania przez organizację działalności.
10. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i
pasywów (takŜe amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia
sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo
wyboru.
Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w
kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych,
jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym takŜe dokonywania odpisów
amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza

sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były
porównywalne - wyjaśnienia w informacji dodatkowej

