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Podstawowe dane i cele statutowe

Stowarzyszenie  Na  Rzecz  Rozwoju  Psychiatrii  „ADIUTARE”  powstało  30  sierpnia 
2005  r.  W  chwili  obecnej  Stowarzyszenie  liczy  40  członków  założycieli.  Osobami 
tworzącymi  Stowarzyszenie  są  osoby  chore  psychicznie  ich  rodziny  i  pracownicy 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Wadowicach i jego Filii w Andrychowie. Siedziba 
Stowarzyszenia mieści się w Wadowicach przy ul. E. K. Wojtyłów 16.

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 życiu i społeczeństwie,
poprawy ich sytuacji w rodzinie,
integracji społecznej ze środowiskiem;

2. Udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w różnych 
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 życiu codziennym oraz 

w sytuacjach trudnych i kryzysowych;
5. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej oraz różnym formom 

dyskryminacji osób niepełnosprawnych;
6. Organizowanie wypoczynku oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
7. Reprezentowanie interesów osób z zaburzeniami psychicznymi;
8. Organizowanie  spotkań,  konferencji,  kursów  i  warsztatów  edukacyjno-

informacyjnych.

Działalność Stowarzyszenia w 2005 roku

W dniu  30  sierpnia  2005  roku  odbyło  się  zebranie  założycielskie  Stowarzyszenia.  
W trakcie spotkania podjęto uchwały o: powołaniu Stowarzyszenia, przyjęto Statut  i wybrano 
Władze Stowarzyszenia.  W wyniku głosowania prowadzonego zgodnie z postanowieniami 
Statutu wybrano następujące osoby wchodzące do Władz:

1. Zarząd
Ryszard Polaszek – prezes
Maria Zubrzycka – wiceprezes
Renata Bizon – skarbnik
Piotr Chmiel – sekretarz

2. Komisja Rewizyjna
Teresa Zaremba – przewodniczący
Stanisław Praciak – sekretarz
Krystyna Rzeszowska – członek

W okresie  od  września  do  listopada  2005  r.  Komitet  Założycielski  Stowarzyszenia, 
wybrany  w  dniu  30  sierpnia  2005  podejmował  działania  mające  na  celu  zarejestrowanie 
naszej Organizacji. Efektem tego jest wpis do KRS dokonany dnia 29 listopada 2005 r. pod 
numerem 0000245927.



W miesiącu grudniu 2005 roku Zarząd Stowarzyszenia podjął działania mające na celu 
przygotowanie odpowiednich projektów dla przedsięwzięć planowanych na 2006 r.  Wśród 
najistotniejszych należałoby wymienić m.in:

Organizacja  obchodów  Światowego  Dnie  Solidarności  
z Osobami Chorymi na Schizofrenię „Schizofrenia – Otwórzcie 
Drzwi”,
Przygotowanie broszury psycho – edukacyjnej, kierowanej do 
osób  chorych  psychicznie  i  uzależnionych  od  alkoholu  
i narkotyków,
Przeprowadzenie programu edukacyjnego pt. „Integracja przez 
sztukę”, kierowanego do młodzieży w wieku 17 – 18 lat,
Przeprowadzenie programu pt. „Aktywizacja zawodowa osób 
chorych psychicznie – poszukiwanie i podjęcie zatrudnienia.”

Zarząd  tym  samym  przyjmuje  powyższe  zadania  jako  priorytetowe  do  realizacji  
w 2006 roku.
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