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Cele statutowe działalności Stowarzyszenia:
Prowadzenie działalności profilaktycznej, opiekuńczej, wychowawczej oraz ochrony zdrowia.
Ochrona i promocja zdrowia oraz higieny psychicznej.
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i medyczna.
Wzmacnianie zasobów prozdrowotnych oraz czynników ochronnych w zakresie zdrowia
psychicznego rodziny w oparciu o treningi i warsztaty samorozwoju.
Poradnictwo i psychoedukacja rodzin.
Wspieranie rodziny poprzez zapewnienie pomocy jej członkom borykającym się z problemami
i zaburzeniami adaptacyjnymi, emocjonalnymi, psychicznymi, psychosomatycznymi,
pozostających w kryzysie, sytuacji choroby, straty, zagrożonych demoralizacją, przestępczością,
uzależnieniami, przemocą.
Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób.
Tworzenie grup wsparcia oraz grup edukacyjnych.
Organizacja pomocy interwencyjnej, psychologicznej, psychoterapeutycznej, socjoterapeutycznej,
medycznej/psychiatrycznej, pedagogicznej, logopedycznej i prawnej.
Prowadzenie działalności naukowo- badawczej, wydawniczej, edukacyjnej i szkoleniowej.
Upowszechnianie wśród rodzin zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie działalności sportoworekreacyjnej.
Rozwój potencjału twórczego poprzez prowadzenie działalności arteterapeutycznej.
Popularyzacja wiedzy z zakresu zdrowia psychofizycznego rodziny (w tym dzieci, młodzieży
i dorosłych).
Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji członków stowarzyszenia poprzez udział w szkoleniach,
treningach, konferencjach, sympozjach.
Szkolenie i wspieranie wolontariuszy oraz liderów młodzieżowych.
Organizowanie superwizji, doradztwa specjalistycznego i konsultacji adresowanych do osób
pracujących z dziećmi, młodzieżą i rodzinami.
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3. Zasady, formy i zakres działalności:
a) podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie środków finansowych i patronów
dla przedsięwzięć odbywających się pod patronatem Stowarzyszenia i przez nie organizowanych:
 ubiegano się o przyznanie dotacji z Fundacji Kronenberga – wniosek odrzucony.
b) W 2015 roku zrealizowano:
 W dniu 09.10.2015 r. zorganizowano Konferencję w Gliwicach pt. „Dziecko i Rodzina
w kryzysie”.
4. Stowarzyszenie Na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin „DIADA”
nie prowadzi działalności gospodarczej.
5. W 2015 r. podjęto 9 uchwał oraz 2 uchwały Walnego Zebrania członków.
6. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:
W 2015 roku Stowarzyszenie pozyskało 10100,00 zł w tym z tytułu:
 składek członkowskich: 1350,00 zł
 darowizny pieniężne-inne: 7,400 zł
 nadwyżka z ubiegłego roku: 1350,00 zł
Na rok 2016 pozostaje nadwyżka kosztów nad przychodami: 0,00 zł.
7. Informacja o poniesionych kosztach:
W 2015 r. Stowarzyszenie poniosło wydatki na kwotę 8143,03 zł, z czego:
 realizacja celów statutowych: 5849,08 zł
 remont pomieszczenia 2918,47 zł
8. Informacje dodatkowe:
Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników etatowych. Zarząd oraz komisja rewizyjna pracują bez
wynagrodzenia.
 w 2015 r. nie wypłacono żadnych wynagrodzeń, nagród ani premii zarządowi i organowi kontroli,
 w roku 2015 nie udzielono żadnych pożyczek
 z tytułu umów o dzieło nie wypłacono żadnych kwot
 Stowarzyszenie posiada bieżące konto w Banku BGŻ w Gliwicach: 83 2030 0045 1110 0000 0373
1850,
 lokat gotówkowych nie posiada,
 obligacji i udziałów nie posiada,
 nieruchomości nie posiada,
 w 2015 roku Stowarzyszenie nie nabywało żadnych środków trwałych,
9. Dane o działalności zleconej Stowarzyszeniu:
W 2015 r. nie zlecono Stowarzyszeniu żadnych zadań do realizacji.
10. Stowarzyszenie nie było zobowiązane do odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy osób
fizycznych od umów zlecenia/o dzieło.
11. W 2015 r. Stowarzyszenie oraz księgi rachunkowe nie były kontrolowane przez podmioty
zewnętrzne.
Prezes Stowarzyszenia
Katarzyna Sitnik-Warchulska
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