Kraków, dn. 18.03.2008 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA RODZIN „ZDROWIE PSYCHICZNE” w KRAKOWIE
ZA ROK 2007

Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne”
stowarzyszenie zarejestrowane od 1990 roku
wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000156949
siedziba: ul. Miodowa 9, 31-055 Kraków
od 2004 r posiada statut organizacji pożytku publicznego
Skład Zarządu Stowarzyszenia:
Prezes Zofia Puchelak
Wiceprezes Maria Radwańska
Wiceprezes Anna Wasieczko
Skarbnik Barbara Fugas
Sekretarz Agnieszka Lewonowska-Banach
Członek Zarządu Anna Pilch
Członek zarządu Krystyna Morawska
Członek Zarządu Krystyna Walas
w 2007 roku Stowarzyszenie prowadziło działalność statutową, która zgodnie z przepisami podzielona jest na
nieodpłatną działalność pożytku publicznego oraz odpłatną działalność pożytku publicznego.

A. działalność nieodpłatna pożytku publicznego:
1.
promocja zdrowia psychicznego
2. rozwój różnych form działalności w zakresie lecznictwa chorób psychicznych
3. pogłębianie więzi uczuciowej i społecznej w rodzinach
4. rozwijanie różnorodnej pomocy członkom Stowarzyszenia oraz osobom po kryzysie psychicznym oraz
opieka nad mieszkaniem chronionym dla osób chorujących psychicznie
5. pozyskiwanie środków finansowych na potrzeby działalności statutowej
6. promocja turystyki i zdrowego stylu życia
7. rozwój gospodarki społecznej

B: działalność odpłatna pożytku publicznego:
8. prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej
9. kursy terapii rodzin

Środki finansowe na prowadzenie działalności w 2007 roku Stowarzyszenie uzyskało z:
-dotacji celowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
-dotacji celowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
-darowizn od sponsorów
-składek członkowskich
-wpłat 1% podatku
- grantów ( m.in. Ministerstwa Zdrowia)
- projektów Unii Europejskiej ( m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
IW Equal)
Nieodpłatna działalność pożytku publicznego:
ad. 1. W zakresie promocji zdrowia psychicznego po raz szósty Stowarzyszenie uczestniczyło czynnie w Krakowskim
Dniu Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię pod hasłem ” Nie ma zdrowia, bez zdrowia psychicznego”, który
odbył się 9 września 2007 r. Członkowie Stowarzyszenie w tym dniu udzielali konsultacji, informacji i porad.
Stowarzyszenie jest członkiem Związku Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie ”
POLFAMILIA” z siedzibą w Toruniu, gdzie aktywnie uczestniczyło w spotkaniach na zaproszenie Instytutu Praw
Pacjenta oraz wzięło udział w Międzynarodowym Kongresie EUFAMI w Toruniu. Stowarzyszenie należy także
do Ogólnopolskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Warszawie. Członek Zarządu naszego
Stowarzyszenia nadal jest członkiem Zarządu tej koalicji. Czynnie uczestniczyliśmy w różnych formach ich
działalności i występowaliśmy na licznych konferencjach.
Członkowie Stowarzyszenia w prasie codziennej i tygodnikach edukujących o zdrowiu psychicznym i
możliwościach uzyskania wsparcia, specyfice choroby psychicznej. W 2007 roku Stowarzyszenie we współpracy z
innymi organizacjami rodzin powołało Czasopismo dla Rodzin i Opiekunów Osób Chorujących Psychicznie” Pt.
RODZINY, które wydawane jest jako półrocznik w ilości 3000 egz. i kolportowane nieodpłatnie do rodzin w całej
Polsce.
Ad. 2. Udział Stowarzyszenia w zakresie lecznictwa chorób psychicznych koncentruje się na współpracy z wieloma
lekarzami psychiatrami, psychologami i terapeutami.
Członkowie Stowarzyszenia opiekują się chorymi w czasie kryzysu zdrowotnego czy pobytu w szpitalu organizują
wyjazdy integracyjne dla osób chorujących psychicznie i rodzin.
Spotkania Członków Stowarzyszenia z udziałem Zarządu Stowarzyszenia odbywają się we wtorki w godz. 1719 w
siedzibie stowarzyszenia na ul. Miodowej 9, we czwartki w godz. 12 14 pod nr 012 266 11 02 przy ul. Bałuckiego 6 w
zakładzie aktywności zawodowej „U Pana Cogito” prowadzony jest dyżur telefoniczny.
Stowarzyszenie jest członkiem Małopolskiej Filii Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i było współorganizatorem w lutym 2007 konferencji „Forum
Beneficjentów”.

ad. 3. W chorobach psychicznych kształtowanie więzi uczuciowej i społecznej w rodzinie jest niezmiernie ważne a
jednocześnie bardzo trudne.
Stowarzyszenie w czerwcu 2007 zorganizowało tygodniowy wyjazd szkoleniowo-integracyjny dla 32 osoby rodzin i osób chorujących psychicznie w Murzasichle k. Zakopanego. W spotkaniu uczestniczyły osoby po kryzysach
psychicznych z Krakowa oraz rodziny z kilku miast Polski.
W ramach lepszego dotarcia do szerszego grona osób szukających wsparcia prowadzona jest internetowa
www.rodziny.info na której umieszczane są informacje o organizowanych przez Stowarzyszenie spotkaniach,
warsztatach i akcjach. Prowadzone jest też poradnictwo drogą e-mailową i telefoniczną. Wydawane jest też w formie
półrocznika Pismo RODZINY.
W ramach integracji środowiska rodzin organizowane były jak co roku spotkania przedświąteczne w okolicy
Wielkanocy i Bożego Narodzenia dla członków Stowarzyszenia. Przedstawiciele Stowarzyszenia brali także udział w
spotkania zorganizowanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej, mieszkańców mieszkania chronionego oraz
pracowników zakładu aktywności zawodowej „U Pana Cogito” przy ul. Bałuckiego.Utrzymywana jest też współpraca i
integracja z różnymi środowiskami rodzin z całej Polski zrzeszonych w sieci POL-Familia
ad. 4. W ramach pomocy członkom Stowarzyszenia i osobom po kryzysie psychicznym udzielana była pomoc:
zapomogi losowe, dofinansowania obozów rehabilitacyjnych, integracyjnych i wycieczek, organizacja i wsparcie
finansowe działalności mieszkania chronionego.
ad. 5. Stowarzyszenie występowało o granty i dofinansowania do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Krakowie, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwa Zdrowia, Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Stowarzyszenie w 2006 roku kontynuowało realizację programu w ramach Partnerstwa na rzecz Rozwoju i
realizowało projekt IW Equal pt. Krakowska Inicjatywa na rzecz Gospodarki Społecznej COGITO projekt realizowany
był przez cały 2007 rok i będzie trwał do marca 2008 roku. Projekt kierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych z
trudnościami na rynku pracy z powodu choroby psychicznej. W ramach tego projektu Stowarzyszenie w 2007 roku
prowadziło szkolenia zawodowego „Profesjonalny Pracownik Hotelu” dla osób po kryzysach psychicznych w
zawodach kelnera, recepcjonisty, pokojowej, pomocy kuchennej oraz zorganizowało 3 spotkania seminaryjnowarsztatowe dla łącznej liczby ok. 100 przedstawicieli rodzin osób chorujących psychicznie z całej Polski, podczas
tych spotkań nawiązano współpracę z innymi stowarzyszeniami rodzin.
Stowarzyszenie na zlecenie MOPS w 2007 r. uzyskując dofinansowanie z Gminy Miejskiej Kraków prowadziło
mieszkanie chronione dla 8 osób chorujących psychiczniez terenu gminy Kraków.
Przy wsparciu Ministerstwem Zdrowia w okresie od lipca do grudnia prowadzona była grupa wsparcia dla rodzin
osób chorujących psychicznie.
W 2007 roku stowarzyszenie jako organizacja pożytku publicznego prowadziło kampanię informacyjną w zakresie
pozyskania darowizn z 1% podatku.

ad. 6 i 7 Cele związane z promocją turystyki i zdrowego stylu życia oraz rozwój gospodarki społecznej łączą się one
ściśle z działalnością Pensjonatu U Pana Cogito oraz projektem IW Equal Krakowska Inicjatywa na rzecz Gospodarki
Społecznej COGITO.

Odpłatna działalność pożytku publicznego:
ad. 8. Stowarzyszenie prowadzi Zakład Aktywności Zawodowej „U Pana Cogito”.
W roku 2007 zatrudnionych było 21 osób po kryzysach psychicznych z orzeczonym znacznym stopniem
niepełnosprawności. Prowadzenie Zakładu zorganizowane jest przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Małopolskiego w oparciu o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Wszystkie zyski z działalności zakładu przekazywane są na zakładowy fundusz aktywności zawodowej i służą
celom rehabilitacji społeczno-zawodowej dla zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Pensjonat jest nie tylko
miejscem pracy, ale także rehabilitacji, w znaczący sposób wpływa też na kształtowanie prawidłowych postaw
społecznych wobec osób chorujących psychicznie, wpływa na rozwój indywidualny osób niepelnosprawnych.

ad. 9. Stowarzyszenie we współpracy z terapeutami Klinik Psychiatrii organizuje kursy terapii rodzin przeznaczone
dla terapeutów i psychologów zainteresowanych specyfiką pracy z rodzinami osób chorujących psychicznie. Kursy
prowadzone są przez terapeutów rodzinnych posiadających certyfikaty i specjalizujących się w pracy z rodzinami.
Kształcenie profesjonalistów wpływa na zwiększenie umiejętności pracy z rodzinami.

