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Kraków, dn. 15 marca 2010 r. 
 
 
 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji poŜytku publicznego 
Stowarzyszenia Rodzin „Zdrowie Psychiczne” w Krakowie  

za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 
 
 
 
 
 Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne”, zarejestrowane od 1990 roku,  

wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji 

i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000156949, posiadające 

numer Regon 350738921, numer NIP 9441002145 

siedziba Stowarzyszenia: ul. Miodowa 9, 31-055 Kraków 

 

od 2004 r  posiada statut organizacji poŜytku publicznego  

Skład Zarządu Stowarzyszenia: 

Prezes Zofia Puchelak 

Wiceprezes Anna Wasieczko  

Wiceprezes Anna Bielańska 

Skarbnik Barbara Fugas 

Sekretarz Agnieszka Lewonowska-Banach 

Członek Zarządu Anna Pilch 

Członek Zarządu Mirosława Janik 

Członek Zarządu Krystyna Walas  

 

Skład Komisji Rewizyjnej: 

Kępińska Janina 

Godek Mieczysława 

Marcinkowska ElŜbieta 

 

W 2009 roku Stowarzyszenie prowadziło działalność statutową, która zgodnie z przepisami 

Ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie podzielona jest na nieodpłatną 

działalność poŜytku publicznego oraz odpłatną działalność poŜytku publicznego. 
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I. działalność nieodpłatna poŜytku publicznego: 

1. Utrzymywanie więzi uczuciowej i społecznej rodzin, członków oraz osób 

korzystających ze słuŜby zdrowia w zakresie rehabilitacji i ochrony zdrowia 

psychicznego. 

2. Rozwój róŜnorodnych form działalności słuŜby zdrowia w zakresie lecznictwa chorób 

psychicznych. 

3. Tworzenie miejsc pracy chronionej dla osób dotkniętych chorobą psychiczną w 

ramach działalności statutowej stowarzyszenia 

4. Tworzenie mieszkań chronionych dla osób chorych psychicznie pozbawionych opieki 

rodzicielskiej i moŜliwości posiadania własnego mieszkania  

5. Pozyskiwanie środków materialnych na działalność statutową Stowarzyszenia. 

6. Świadczenie róŜnorodnych form pomocy w tym wsparcia finansowego osobom 

chorym oraz członkom stowarzyszenia, które znalazły się w szczególnie trudnej 

sytuacji materialnej. 

7. Promocja turystyki i zdrowego stylu Ŝycia  

8. Rozwój gospodarki społecznej 

 

II: działalno ść odpłatna poŜytku publicznego: 

1. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i konferencji w zakresie opieki 

środowiskowej nad osobami chorymi psychicznie, ich rodzinami, chronionego 

zatrudnienia i mieszkania. 

2. Prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej oraz tworzenie miejsc treningu 

zawodowego i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych z powodu choroby 

psychicznej w branŜy hotelarskiej i gastronomicznej 

 
 

Środki finansowe na prowadzenie działalności w 2009 roku Stowarzyszenie uzyskało z: 

dotacji celowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dotacji celowych Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa 

Małopolskiego, grantów Wojewody Małopolskiego, darowizn od osób fizycznych i 

prawnych, sprzedaŜy majątku Stowarzyszenia, składek członkowskich, wpłat 1% podatku, 

projektów Unii Europejskiej tj. z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie  
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Nieodpłatna działalność poŜytku publicznego: 
 
ad. 1. Po raz ósmy Stowarzyszenie uczestniczyło czynnie jako współorganizator  

w Krakowskich obchodach Dnia Solidarności z  Osobami Chorymi Psychicznie. W tym roku 

obchody odbywały się pod hasłem ”Kościół jest z nami” w dniu 20 września 2009 r. 

Członkowie Stowarzyszenie w tym dniu udzielali konsultacji, informacji i porad. Obchody 

objął patronatem Arcybiskup Metropolita Krakowski Kardynał Stanisław Dziwisz, Prezydent 

Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara 

oraz Wojewoda Małopolski Jerzy Miller. Przy współpracy i wsparciu finansowym Wojewody 

Małopolskiego zorganizowany został wykład otwarty w Instytucie Goethego dla rodzin i 

opiekunów osób chorujących psychicznie a całość imprezy jako kampania informacyjna 

uzyskała wsparcie finansowe Marszałka Województwa ze środków PFRON. Odbył się 

wernisaŜ w Galerii Miodowa niepełnosprawnej artystki, rajd rowerowy i dyskusja panelowa.   

 

Stowarzyszenie jest członkiem Związku Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych 

Psychicznie ” POLFAMILIA”. Aktywnie uczestniczyło w spotkaniach edukacyjnych 

organizowanych przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej  

w Warszawie. Stowarzyszenie naleŜy takŜe do Ogólnopolskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia 

Psychicznego z siedzibą w Warszawie. Członek Zarządu naszego Stowarzyszenia nadal jest 

członkiem Zarządu tej koalicji. Stowarzyszenie jest członkiem Małopolskiej Filii Sekcji 

Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa 

Psychiatrycznego i brało czynny udział 27.03.2009 w konferencji „IV Forum Beneficjentów  

i Rodzin – praca i przedsiębiorczość społeczna w kontekście Narodowego Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego” w Wadowicach. 

 

W 2009 roku Stowarzyszenie we współpracy z innymi organizacjami rodzin wydało dwa 

numery półrocznika – nr 5 czerwiec 2009 i nr 6 grudzień 2009 - Czasopisma dla Rodzin Osób 

Chorujących Psychicznie” pt. RODZINY, które wydawane jest w ilości 3000 egz.  

i kolportowane nieodpłatnie do rodzin w całej Polsce. Wydanie czasopisma zostało 

dofinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Marszałka Województwa 

Małopolskiego..  

 

Członkowie Stowarzyszenia opiekują się chorymi w czasie kryzysu zdrowotnego czy pobytu 

w szpitalu organizują wyjazdy integracyjne dla osób chorujących psychicznie i rodzin. 
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Spotkania Członków Stowarzyszenia z udziałem Zarządu Stowarzyszenia odbywają się we 

wtorki w godz. 16–18 w siedzibie stowarzyszenia na ul. Miodowej 9 tel. 12/421 17 30, 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 dyŜur telefoniczny. Od marca 2009 do grudnia 2009 raz  

w tygodniu prowadzona była grupa wsparcia dla rodzin osób chorujących psychicznie. Grupę 

prowadził psycholog – terapeuta rodzinny. Prowadzenie grupy wsparcia zostało 

dofinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego. 

 

 

ad. 2. W ramach wspierania rodzin oraz kształtowania więzi uczuciowej i społecznej  

w rodzinie Stowarzyszenie w maju 2009 zorganizowało tygodniowy wyjazd integracyjny dla 

rodzin i osób chorujących psychicznie w Murzasichlu, z którego skorzystało 25 osób.  

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 edukacyjnych, warsztatach i akcjach. Prowadzone jest teŜ 

poradnictwo drogą e-mailową i telefoniczną. Wydawane jest teŜ w formie półrocznika Pismo 

RODZINY. 

W ramach integracji środowiska rodzin organizowane były jak co roku spotkania  

przedświąteczne w okolicy BoŜego Narodzenia dla członków Stowarzyszenia.  

 Dla rodzin zorganizowany został warsztat szkoleniowo-edukacyjny z udziałem 

psychologa i lekarza psychiatry. Warsztat zostały zorganizowany przy wparciu grantu POL-

FAMILIA. Wzi ęło w nim udział 25 osób. W ramach pomocy członkom Stowarzyszenia i 

osobom po kryzysie psychicznym udzielana była pomoc: dofinansowania obozów 

rehabilitacyjnych i integracyjnych, organizacja i wsparcie finansowe działalności mieszkania 

chronionego oraz wsparcie programów rehabilitacyjnych prowadzonych przez inne 

organizacje pozarządowe wspierające osoby chorujące psychicznie. 

 

ad. 3. Stowarzyszenie w ramach projektu pt. „Szkolenie zawodowe dla osób 

niepełnosprawnych z choroba psychiczną” prowadziło spotkania z doradztwa zawodowego 

oraz organizowało wizyty studyjne u pracodawców oraz w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. W 

wyniku podjętych działań 3 osoby chorujące psychicznie podjęły zatrudnienie. 
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W 2009 r. w ramach aktywizacji zawodowej i realizacji projektu POKL Pt. Szkolenie 

zawodowe dla osób niepełnosprawnych z chorobą psychiczną Stowarzyszenie  

 prowadziło szkolenia zawodowego „Profesjonalny Pracownik Hotelu” dla osób po kryzysach 

psychicznych w zawodach kelner, recepcjonista, pokojowa, pomoc kuchenna przeznaczone 

dla 50 uczestników. Szkolenie dofinansowane było w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W zakresie realizacji tego 

projektu Stowarzyszenie Współpracuje z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. 

Szkolenie konturowane będzie do września 2010 roku. 

 

ad. 4. Stowarzyszenie w 2009 roku prowadziło mieszkanie chronione dla 8 osób z 

zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Miejskiej Kraków, we współpracy z Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie jako zadanie zlecone. W mieszkaniu prowadzony 

jest program terapeutyczny dla osób zamieszkujących. Realizowane są spotkania grupowe, 

treningi umiejętności społecznych, budowania prawidłowych relacji w grupie. Zadanie to jest 

dalej kontynuowane.  

 
Ad. 5. Stowarzyszenie podejmowało działania informacyjne za pośrednictwem ulotek, 

ogłoszeń w prasie i kampanii informacyjnej w celu zachęcenia podatników do przekazania 

1% podatku dochodowego dla naszego Stowarzyszenia. W wyniku kampanii uzyskano w 

2009 r. kwotę 4115,82 zł. To porównywalna kwota do lat poprzednich. Przyczyn stosunkowo 

niewielkiego wsparcia upatrujemy w społecznym odbiorze kampanii, gdyŜ ludziom trudno 

jest zidentyfikować się z celem, jakim jest pomoc chorym psychicznie, a stowarzyszenie nie 

jest w stanie przeznaczyć na kampanię zbyt duŜej kwoty. Osoby, które nas wspierają są w 

większości nisko uposaŜone. Stowarzyszenie uzyskało darowizny od osób fizycznych i 

prawnych oraz przeznaczyło na działalność statutową nadwyŜkę ze sprzedaŜy nieruchomości 

gruntowej. Stowarzyszenie aplikowało o granty do ogłaszanych konkursów grantowych przez 

Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, MOPS, PFRON, WUP, MPiPS. 

 

ad. 6. Stowarzyszenie wspierało działalność innych organizacji realizujących projekty 

aktywizujące osoby chorujące psychicznie oraz udzieliło dofinansowania do wyjazdu 

rehabilitacyjnego osobie potrzebującej. 

 

ad. 7 i 8 Cele związane z promocją turystyki i zdrowego stylu Ŝycia oraz rozwój gospodarki 

społecznej łączą się ściśle z działalnością zakładu aktywności zawodowej Pensjonatu U Pana 
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Cogito oraz prowadzeniem szkoleń zawodowych „Profesjonalny Pracownik Hotelu” 

przygotowujących osoby chorujące psychicznie do pracy w branŜy turystycznej. 

Przyjmowane były teŜ liczne wizyty studyjne i wymiany pomiędzy Stowarzyszeniami z całej 

Polski związane z wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia przedsiębiorstw ekonomii 

społecznej.  

 

 

Odpłatna działalność poŜytku publicznego: 

 

ad. 1. Stowarzyszenie we współpracy z terapeutami Kliniki Psychiatrii prowadziło kursy 

terapii rodzin przeznaczone dla terapeutów i psychologów zainteresowanych specyfiką pracy 

z rodzinami osób chorujących psychicznie w podejściu systemowym. Kursy prowadzone były 

przez terapeutów rodzinnych posiadających certyfikaty i specjalizujących się w pracy  

z rodzinami. Kształcenie profesjonalistów wpływa na zwiększenie umiejętności pracy  

z rodzinami. Szkolenia finansowane były z wpłat uczestników. 

 

ad. 2. Stowarzyszenie prowadzi Zakład Aktywności Zawodowej „U Pana Cogito” zgodnie  

z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 

zakładów aktywności zawodowej. W roku 2009 w Zakładzie zatrudnionych było 21 osób po 

kryzysach psychicznych z orzeczonym znacznym i umiarkowanym 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 i słuŜą celom rehabilitacji społeczno-

zawodowej zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Pensjonat jest nie tylko miejscem pracy, 

ale takŜe rehabilitacji, w znaczący sposób wpływa teŜ na kształtowanie prawidłowych postaw 

społecznych wobec osób chorujących psychicznie, wpływa na rozwój indywidualny osób 

niepełnosprawnych. Działalność zakładu finansowana jest ze środków PFRON oraz z 

wypracowanych środków pochodzących ze sprzedaŜy usług.  

 

 

 
 


