Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 z działalności Fundacji
Dolnośląskie Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji.
Dolnośląskie Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji
54-142 Wrocław, ul. Bajana 67/23 e- mail
Data wpisu do KRS 05.03.2010 r. nr KRS 0000350577
REGON : 021241173 NIP : 8942996625
Członkowie Zarządu :
1) Anna Jelenik – prezes,
2) Agata Pustuła -wiceprezes
3) Kinga Truś – wiceprezes
Adres do korespondencji : 54-142 Wrocław, ul. Bajana 67/23 e
e-mail:fundacja @dcpir.pl
Przedmiot działalności statutowej Fundacji :
1. Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych
oraz ich najbliższych.
2. Fundacja w ramach swojej działalności statutowej realizuje zadania publiczne, w
szczególności w zakresie:
a) ochrony i promocji zdrowia, w tym szeroko pojętej rehabilitacji fizycznej,
b) działania na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych oraz ich rodzin,
c) działalności charytatywnej,
d) promocji i organizacji wolontariatu,
e) działań kulturalnych,
f) działań edukacyjnych, oświatowych i naukowych,
g) sportu i kultury fizycznej.
Celem działania Fundacji jest:
1. podejmowanie działań humanitarnych mających na celu optymalizacje warunków
życia osób chorych i niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin,
2. łamiąca stereotypy edukacja z zakresu sytuacji osób chorych i niepełnosprawnych,
3. szkolenie i doskonalenie umiejętności personelu medycznego oraz innego,
pracującego z osobami chorymi i niepełnosprawnymi,
4. propagowanie właściwego stosunku do osób niepełnosprawnych wskutek choroby
bądź trwałego kalectwa wyobcowanych społecznie, prowadzenie działań na rzecz ich
reintegracji,
5. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w dziedzinach ochrony zdrowia,
opieki społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych ze szczególnym naciskiem na
opiekę psychologiczną (psychoonkologiczną) oraz rehabilitacje fizyczną.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Nieodpłatna działalność statutowa:
86.90 E; pozostałą działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej nie
sklasyfikowana,
86,90 A; działalność fizjoterapeutyczna,
88,10 Z; pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych,
88,99 Z; pozostałą pomoc społeczna bez zakwaterowania , gdzie indziej nie
sklasyfikowana,
85,59 B; pozostałe pozaszkolne formy edukacji , gdzie indziej nie sklasyfikowane,

85,60 Z ; działalność wspomagająca edukację
W roku 2010 Fundacja nie prowadziła dzielności merytorycznej ani finansowej.

