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QUE PASOU EN 2014

Cumprimos 20 anos posto que un grupo de familias se reuniron e

formaron TEIMA o 5 de febreiro de 1994.

O noso traballo é prestar apoio ás persoas coa Síndrome de Down

ou Discapacidade Intelectual e as súas familias para avanzar na

inclusión.

A Lei Orgánica 1/2002 do 22 de marzo, reguladora do dereito de

asociación e os estatutos son as nosas normas.

A continuación contámosvos cales son os nosos recursos tanto

humanos coma materiais e económicos, como os conseguimos e en

que os gastamos.

 RECURSOS HUMANOS

Os profesionais que formaron parte de Teima durante o 2014

foron, Merce, Mari, Susana, Salu, Bea, Isa (todo 2014) Iria 7 meses,

Patricia 11 meses, Ángela 9 meses, Eloy 3 meses, Lucía, Cristina e

Graciela 1 mes.

Tamén formaron parte de TEIMA durante o 2014 Marta,Liliana e

Laura pero a elas contrátaas Down Galicia.

 RECURSOS MATERIAIS
Neste apartado mencionamos os elementos que utilizamos para

realizar o noso traballo, moi especialmente todo o que ten que ver

coas novas tecnoloxías: equipos informáticos, ordenadores,

programas informáticos, impresoras, 2 pantallas dixitais,tablets,

cámaras fotográficas...... mesas, cadeiras, armarios e outros

materiais de consumo diario como folios, bolígrafos...



 RECURSOS ECONÓMICOS

Os ingresos do ano 2014 foron de 258.852,42€ e a continuación

detallamos as cantidades e de onde proceden.

Os socios aportamos a TEIMA 46102.41€

Por prestación de servizos (Down Galicia, Diversidade

funcional, Concello de San Sadurniño, Universidade

de A Coruña, Centro De Formación e recursos do

Profesorado.)

29793.60€

Ministerio de Sanidad SS e I, IRPF programa de

familias.

12347.12€

Xunta de Galicia 74576.40€

Deputación da Coruña 19616.18€

Concello de Ferrol 35000.00€

Concello de Narón 11011.64€

Unha herencia (abintestato) 2000.00€

Programa MAPFRE 400.00€

GRUPO NORTE 3635.39€

A Seguridade Social descontounos por realizar cursos

de formación para os nosos traballadores 1029.77€

O donaron uns amigos de TEIMA 174.50€

Este diñeiro é o que corresponde o 2014 do reparto no

tempo que está previsto que dure o local, mobles,

ordenadores, programas informáticos…(amortización)

18505.41€

Por a lotería que vendimos 3015.00€

Por os calendarios que vendimos 1645.00€

TOTAL INGRESOS 258852.42€



En 2014 gastamos 244.955, 56 € en

Cotas de socios de Down Galicia e Down España. 450.25€

Axudas e desprazamentos relacionados cos servizos. 190.92€

Axudas e desprazamentos da xunta directiva relacionadas

coas súas funcións

279.65€

Gastos das nóminas do persoal e seguridade social.

193.213,47€

Este diñeiro é o gasto que corresponde o 2014 do reparto

no tempo que está previsto que dure o local, mobles,

ordenadores, programas informáticos..

19.299,00€

IVE polo aluguer do local 1.634,08€

Reparacións e conservacións 378.24€

Pola infografía e outros materiais 2000.00€

Seguros 1142.97€

Os bancos cobráronnos polas xestións 109.09€

Electricidade 5378.06€

Auga 387.16€

Teléfono, internet 2033.77€

Gas 1896.76€

Correos 128.68€

Materiais de oficina, educativo, fotocopias e actividades. 3066.50€

Pola limpeza do local. 3469.12€

Axudas traballadores 336.29€

A xestoría que nos axuda. 2167.63€

Pola formación dos traballadores 1029.77€

Produtos de limpeza, ferraxaría e droguería 363.10€

Recoñecementos médicos e prevención de riscos 743,87€

Dominio teimaodwnferrol.org 13.85€



Estanzas, comidas e viaxes 189.50€

Pola baixa por enfermidade de dúas traballadoras

devolvémoslle á Xunta de Galicia

5053.82€

TOTAL GASTOS

244.955,56€

A diferenza entre os ingresos e os gastos é de 13896,86 € que
reservamos para cando sexan necesarios


