STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU
PSYCHIATRII „ADIUTARE”

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2010 r.

Wadowice 2011

Podstawowe dane i cele statutowe
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „ADIUTARE” powstało 30 sierpnia
2005 r. Osobami tworzącymi Stowarzyszenie są osoby z zaburzeniami psychicznymi, ich
rodziny i pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Wadowicach .
Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Wadowicach przy ul. E. K. Wojtyłów 16.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „Adiutare” od dnia 29 listopada 2005 r.
wpisane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000245927.
Głównymi celami, które Stowarzyszenie przyjmuje do realizacji są m. in:
1. Prowadzenie wszechstronnych działań dla pełnego rozwoju osób z zaburzeniami
psychicznymi w tym:
-

poprawy ich funkcjonowania w Ŝyciu i społeczeństwie,

-

poprawy ich sytuacji w rodzinie,

-

integracji społecznej ze środowiskiem;

2. Udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w róŜnych
formach, m.in. poprzez prowadzenie placówek o charakterze opiekuńczym
i terapeutycznym;
3. Poradnictwo i doradztwo osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom;
4. Wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Ŝyciu codziennym oraz
w sytuacjach trudnych i kryzysowych;
5. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej oraz róŜnym formom
dyskryminacji osób niepełnosprawnych;
6. Przeciwstawianie się tendencji do wykluczenia;
7. Organizowanie wypoczynku oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
8. Reprezentowanie interesów osób z zaburzeniami psychicznymi;
9. Organizowanie spotkań, konferencji, kursów i warsztatów edukacyjnoinformacyjnych.
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Działalność Stowarzyszenia w 2010 roku
Zarząd Stowarzyszenia w 2010 roku podjął działania realizując projekty:
I. Kontynuowanie kampanii społecznej „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi” :
- 10 września br. na placu Jana Pawła II w Wadowicach zorganizowany został IX Dzień
Solidarności z ludźmi chorymi psychicznie. W tym roku happening odbył się pod hasłem
„Umacnianie i zdrowienie” i miał na celu pogłębienie tolerancji wobec osób chorych na
schizofrenię oraz propagowanie informacji dotyczących form pomocy i wsparcia dla osób
z

zaburzeniami

psychicznymi

na

terenie

powiatu

wadowickiego.

Adresatami

organizowanej kampanii społecznej byli m.in.: mieszkańcy powiatu wadowickiego,
uŜytkownicy ŚDS, młodzieŜ z zaproszonych szkół oraz wolontariusze uczestniczący w
imprezie. Szacunkowa liczba osób uczestniczących w kampanii społecznej dnia
10.09.2010 r. wyniosła około 1 500 osób.
Realizacja tej kampanii to przede wszystkim:
• Kampania reklamowa
o konkurs na projekt plakatu reklamującego Środowiskowy Dom Samopomocy
wykorzystanego w dniu solidarności z osobami chorymi psychicznie oraz
w placówkach pomocowych,
o kampania reklamowa obejmująca publikację reklamy imprezy na portalu
internetowym: wadowice24,
o

ulotki informacyjne na temat schizofrenii wraz z adresami placówek
świadczących pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu
wadowickiego.

• Kiermasz – wystawa

prac osób chorujących psychicznie uŜytkowników

Środowiskowego Domu Samopomocy w Wadowicach oraz Filii w Andrychowie.
• Warsztaty plastyczne dla dzieci
Przez cały czas trwania imprezy na Placu Jana Pawła II w Wadowicach przygotowany
był Punkt dla dzieci, gdzie mogły uczestniczyć w warsztatach plastycznych, poznając
róŜne techniki wykonania prac prezentowanych na wystawie. KaŜde dziecko
uczestniczące w warsztatach dostało nagrodę w postaci słodyczy i napojów.
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• Punkt informacyjny
W punkcie członkowie Stowarzyszenia „Adiutare” udzielali informacji na temat
moŜliwości

pomocy

osobie

z

zaburzeniami

psychicznymi

oraz

osobom

niepełnosprawnym,
• Przejście przez symboliczne drzwi
Punktem kulminacyjnym w dniu imprezy było przejście zebranych na Placu osób
przez symboliczne drzwi oraz złoŜenie swojego podpisu. Stanowiło to w swojej
wymowie wyraz zrozumienia , akceptacji i integracji lokalnego środowiska z osobami
chorymi psychicznie.
• Prezentacja artystyczna
W dniu imprezy na Placu Jana Pawła II występowały następujące zespoły artystyczne:
− Zespół muzyczny Środowiskowego Domu Samopomocy w Wadowicach,
− Szkoła muzyczna „ YAMAHA” Wadowice,
− Kapela „ Baciary”,
− Zespół „ RóŜowa Pantera”,
− „ Big Band Małopolski”,
Prezentacje te odbywały się na wynajętej scenie zlokalizowanej na Placu Jana Pawła
z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego.
Łączny

koszt zrealizowanego przedsięwzięcia wyniósł 18.513,34 zł. Współudział

w finansowaniu ze środków Powiatu Wadowickiego wyniósł 9.000,00 zł, pozostały koszt
realizacji zadania tj.9.513,34 zł został sfinansowany przez Stowarzyszenie oraz przy
współudziale ŚDS w Wadowicach.
II. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii ADIUTARE w 2010 roku podjęło równieŜ
działania mające na celu zorganizowanie imprezy z zakresu turystyki i integracjirealizacja programu autorskiego pod hasłem „ Wrocław – naszych marzeń” 4 dniowa
wycieczka do Wrocławia. Realizacja zadania rozłoŜona była w czasie od 12.07.2010 r. do
27.09.2010 r., z czego kluczowym etapem był czterodniowy wyjazd do Wrocławia,
w którym uczestniczyło 37 osób chorujących psychicznie.
Łączny koszt zrealizowanego przedsięwzięcia wyniósł 28.073,11 zł. Współudział
w finansowaniu ze środków PFRON wyniósł 7.900,00 zł, pozostały koszt realizacji
zadania tj. 20.173,11 zł został sfinansowany ze środków własnych Stowarzyszenia oraz
przy współudziale ŚDS w Wadowicach.
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W efekcie zrealizowanego zadania osiągnięto poprawę kondycji psychofizycznej
uczestników wycieczki. Zdobyli oni takŜe takie umiejętności społeczne jak: zdolność
planowania i organizowania wypoczynku, dostosowania się do nowych sytuacji i miejsc,
właściwa komunikacja i współpraca w grupie, wzajemna odpowiedzialność. Nastąpiło
wzmocnienie integracji grupy, poprawa relacji interpersonalnych. Uczestnicy pogłębili
świadomość i odpowiedzialność za siebie i inne osoby. Zapoznali się z zabytkami
Wrocławia, natomiast stworzony przed wyprawą katalog pozwolił zdobyć wiedzę na temat
miejsc odwiedzanych przez grupę.

Oprócz realizacji programów waŜnymi przedsięwzięciami były:
a) Współorganizacja śniadania wielkanocnego wraz z uŜytkownikami ŚDS, częściowe
dofinansowanie w wysokości: 320,56 zł.
b) systematyczne podtrzymywanie kontaktów z Piekarnią P. Zgudy, ZPC „Skawa”
i „Grupą Maspex” Wadowice. Otrzymanie darowizn o łącznej sumie zł 1.120,38 zł
w postaci pieczywa, słodyczy i napojów znacznie przyczyniło się do uprzyjemnienia
beneficjentom organizowanych imprez.
c) jako Organizacja PoŜytku Publicznego zgromadziliśmy na koncie Stowarzyszenia
przychody z 1% w 2010 r. - 3.942,60 zł i otrzymane darowizny pienięŜne na łączną
kwotę 730,00 zł.
d) mając na uwadze zwiększenie ilości przychylnych nam podatników zleciliśmy
wykonanie strony internetowej naszego Stowarzyszenia. Koszt wykonania strony to
1.828,78 zł

Zarząd Stowarzyszenia w roku 2011 planuje realizację następujących projektów
i zadań statutowych:
1) Kontynuację Obchodów Ogólnopolskiego Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi
Psychicznie: kampania „ Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi” – impreza integracyjna na
terenie miasta, kiermasz, przejście przez symboliczne drzwi oraz warsztaty teatralne
z udziałem wolontariuszy rekrutujących się z młodzieŜy szkół średnich.
2) Zorganizowanie wycieczki do Poznania – „Poznajmy nasz Poznań” 4 dniowa
wycieczka turystyczno-integracyjna dla osób po kryzysach psychicznych;
3) 7 dniowy obóz integracyjno-rehabilitacyjny dla 35 osób „ Razem w Górach”;
4) „Majówka – spotkajmy się” – impreza integracyjna o zasięgu powiatowym z udziałem
mieszkańców Domów Pomocy Społecznej z terenu powiatu- dla 150 osób.
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5) Organizacja wyjazdu do teatru dla członków stowarzyszenia tworzących grupę
teatralną „Klaps”.
6) Poczynienie starań o pozyskanie finansowania zewnętrznego dla zorganizowania
turnusu rehabilitacyjnego dla beneficjentów.
7) Pomoc w staraniach o zmianę lokalu dla potrzeb uŜytkowników ŚDS Wadowice.
8) Aktualizacja strony internetowej Stowarzyszenia.
9) Organizację wsparcia dla rodzin i członków stowarzyszenia na polu edukacji
zdrowotnej – poprzez organizację spotkań cyklicznych ze specjalistami z dziedziny
psychiatrii/lekarz psychiatra, psycholog, pracownik socjalny, terapeuta indywidualny/.
10) Działania

mające

na

celu

stworzenie

punktu

konsultacyjno-informacyjnego

obsługiwanego przez członków Stowarzyszenia dla osób z terenu powiatu
wadowickiego – m. innymi telefon zaufania.
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