STOWARZYSZENIE CHORYCH NA SCHIZOFRENIĘ,
ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ
Adres siedziby

Adres korespondencyjny
(wypełniać jeŜeli jest inny niŜ adres siedziby)

Poczta:
Kod 57-550

Stronie Śląskie

Kod.......................poczta..............................

Miejscowość

Stronie Śląskie

Miejscowość..................................................

ulica

Morawka 1

ulica...............................................................

Tel. 074 814 14 88 (wew. 228) 074 814 14 90 074 14 14 92

Fax 074 814 14 94

e-mail: szpital_stronie@pro.onet.pl
Numer w rejestrze /ewidencji/

Data rejestracji / miejsce rejestracji

KRS NR 0000 147 688
NIP 881-14-12-019
Nazwa banku

20. 01. 2003 r.
REGON 891472795
Nr konta

PKO BP S.A. oddział w Kłodzku
02 1020 5112 0000 7002 0036 3580
Funkcja, imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania organizacji, tel. kontaktowy
Jerzy Wysocki – przewodniczący zarządu
Jolanta Sadko – członek zarządu
Krystyna Kwaśniewska – członek zarządu
Status prawny organizacji



Stowarzyszenie /terenowa jednostka organizacyjna stowarzyszenia
Klub sportowy
Osoba prawna lub jednostka organizacyjna działająca na podstawie przepisów o stosunku
państwa do kościoła i innych związków wyznaniowych

Inna organizacja społeczna lub zawodowa /proszę podać jaka/
……………………………………………………………………………………………………………
Przedmiot działalności organizacji (wg statutu)
1. Stowarzyszenie prowadzi wyłącznie działalność poŜytku publicznego – charytatywną i
społeczną na rzecz osób chorych na schizofrenię i inne choroby psychiczne, ze względu na
ich trudną sytuację Ŝyciową i materialną.
2. Stowarzyszenie osiąga swoje cele poprzez wszechstronną pomoc, w tym finansową,
rzeczową, prawną, socjalną i medyczną świadczoną osobom chorym na schizofrenię i inne
choroby psychiczne i ich rodzinom.
3. Członkowie Stowarzyszenia mają pierwszeństwo w otrzymywaniu pomocy od
Stowarzyszenia o której mowa w ust. 2.
4. Ponadto Stowarzyszenie w ramach działalności poŜytku publicznego prowadzi:
• Popularyzację w społeczeństwie wiedzy o schizofrenii i innych chorobach psychicznych,
• Kształtowanie właściwych relacji w stosunkach miedzy chorymi psychicznie ich
rodzinami, a społeczeństwem,
• Organizację spotkań opiekunów osób chorych na schizofrenię i inne choroby
psychiczne, w celu wymiany doświadczeń dla wypracowania praktycznych zasad
postępowania z chorymi psychicznie i tworzenia wspierającego środowiska dla chorych,
• Promowanie działań zmierzających do objęcia osób chorych na schizofrenię i inne
choroby psychiczne stałą pomocą ze strony państwa,
• Profilaktykę i promocję zdrowia psychicznego.
.

