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Podstawowe dane i cele statutowe
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „ADIUTARE” powstało 30 sierpnia
2005 r. 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. 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 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 edukacyjnoinformacyjnych.
Działalność Stowarzyszenia w 2007 roku
Zarząd Stowarzyszenia w 2007 roku podjął działania mające na celu przygotowanie
odpowiednich projektów dla przedsięwzięć, wśród których należy wymienić:
Organizację
obchodów
Światowego
Dnia
Solidarności
z Osobami Chorymi na Schizofrenię „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”,
Szkolenie
dla
nauczycieli
szkół ponadpodstawowych
Powiatu
Wadowickiego pt. ”Choroba psychiczna a możliwość nauki” – zrealizowane
w ramach SOD 2007
Przeprowadzenie programu pt. „Aktywizacja zawodowa osób
chorych psychicznie – poszukiwanie i podjęcie zatrudnienia.” –
kontynuacja z 2006 roku
Wszystkie z powyższych zadań zostały zrealizowane w całości. W wyniku aktywnych
działań zmierzających do pozyskania finansowania zewnętrznego na realizację niniejszych
przedsięwzięć Stowarzyszenie pozyskało łącznie dotacje w wysokości 10.500 zł. Instytucjami
współfinansującymi podejmowane zadania były: Powiat Wadowicki i Gmina Wadowice
Głównym przedsięwzięciem była organizacja obchodów Światowego Dnia Solidarności
z Osobami Chorymi na Schizofrenię „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”, którego obchody

przypadły na dzień 9 września 2007 roku. Kampania społeczna przeprowadzona była na
terenie Wadowic, natomiast kierowana była do mieszkańców Powiatu i osób odwiedzających
w tym dniu Wadowice. Łączny koszt programu wyniósł 24.300,23 zł.
Ponadto, jako kontynuacja działań obejmujących kampanię społeczną „Schizofrenia –
Otwórzcie Drzwi” zorganizowano szkolenie dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych
Powiatu Wadowickiego pt. ”Choroba psychiczna a możliwość nauki”. Łączny koszt tego
zadnia wyniósł 1.222,00 zł.
Ostatnim działaniem podjętym przez Stowarzyszenie w 2007 roku była kontynuacja
programu „Aktywizacja zawodowa osób chorujących psychicznie – poszukiwanie i podjęcie
zatrudnienia”. Inicjatywa ta kierowana była do mieszkańców Gminy Andrychów, którzy
doświadczają choroby psychicznej. Program w części realizowanej w 2007 roku obejmował
zajęcia warsztatowe, podtrzymujące nabyte umiejętności w zakresie obsługi komputera. Koszt
niniejszego zadania wyniósł 3.120,00 zł.
W planach na 2007 rok Stowarzyszenie zakłada ponowne zorganizowanie kampanii
społecznej „Schizofrenie – Otwórzcie Drzwi”, jak również zorganizowanie kilkudniowej
wycieczki do Warszawy dla osób chorujących psychicznie i ich rodzin zamieszkujących na
terenie Powiatu Wadowickiego. Ponadto planowane jest przeprowadzenie programu
edukacyjnego dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.

