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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  edukacyjno-

informacyjnych.

Działalność Stowarzyszenia w 2008 roku

Zarząd Stowarzyszenia  w 2008 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”,
Organizację imprezy pt. „Spacer uliczkami Warszawy – to nie takie trudne”.

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  45.163,70  zł. 
Instytucjami  współfinansującymi  podejmowane  zadania  były:  PFRON,  Wojewoda 
Małopolski, 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  6  września  2008  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  29 664,15 zł. Wśród podmiotów  
i instytucji dofinansowujących niniejsze przedsięwzięcie należy wymienić: 
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Podmiot Dotacja
Wojewoda Małopolski 6.500,00
Powiat Wadowicki 7.000,00
Gmina Wadowice 4.500,00
Razem 18.000,00

Należy ponadto zaznaczyć, że w/w zadanie realizowane było przy współpracy dwóch 
jednostek  organizacyjnych  Powiatu  Wadowickiego,  którymi  były  Środowiskowy  Dom 
Samopomocy  w  Wadowicach  i  Dom Pomocy  Społecznej  im.  O.  Rafała  Kalinowskiego  
w Wadowicach. Zaangażowanie tych instytucji w organizację Dnia Solidarności z Osobami 
Chorującymi  Psychicznie  wyniosło  odpowiednio:  4.428,00  i  1.968,00.  Ich  wkład  miał 
charakter  pozafinansowy,  na  który  głównie  składały  się  takie  elementy  jak  m.in. 
przygotowanie  punktów informacyjnych o ich działalności.

Stowarzyszenie  na  Rzecz  Rozwoju  Psychiatrii  ADIUTARE  w  2008  roku  podjęło 
również działania mające na celu zorganizowanie imprezy z zakresu turystyki i integracji pod 
hasłem „Spacer uliczkami Warszawy – to nie takie trudne”. Realizacja zadania rozłożona była 
w czasie od 19.07.2008r. do 26.09.2008r.,  z czego kluczowym był  trzydniowy wyjazd do 
Warszawy, w którym uczestniczyło 40 osób chorujących psychicznie.

Celem zadania były działania zmierzające do poprawy funkcjonowania osób chorych 
psychicznie poprzez wyposażenie ich w kompetencje, dzięki którym będą oni mogli pełnić 
role  społeczne  dostępne  jednostkom  sprawnym.  Neutralna  funkcja  terapeutów  – 
obserwatorów,  służyła  aktywizacji  społecznej  uczestników  wycieczki.  Znaleźli  się  oni  
w  sytuacjach  problemowych,  gdzie  musieli  wykazać  się  samodzielnością,  umiejętnością 
współdziałania w grupie oraz odpowiedzialnością. 

W  efekcie  zrealizowanego  zadania  osiągnięto  poprawę  kondycji  psychofizycznej 
uczestników  wycieczki.  Zdobyli  oni  także  takie  umiejętności  społeczne  jak:  zdolność 
planowania  i  organizowania  wypoczynku,  właściwa komunikacja  i  współpraca  w sytuacji 
zadaniowej.  Nastąpiło  wzmocnienie  integracji  grupy.  Uczestnicy  wycieczki  pogłębili 
świadomość odpowiedzialności za siebie oraz za osoby współtworzące projekt. 

Bezpośredni, żywy kontakt z miejscem umożliwił uczestnikom uzyskać informację na 
temat historii i zabytków stolicy.  Natomiast stworzony przed wyprawą katalog pozwolił tę 
wiedzę zweryfikować. 

Łączny koszt zrealizowanego przedsięwzięcia wyniósł 35 202,10 zł. Wśród podmiotów 
i instytucji dofinansowujących niniejsze zadanie należy wymienić: 

Podmiot Dotacja
Wojewoda Małopolski 6.500,00
PFRON 20 663,70
Razem 27.163,70

Pozostałe koszty zostały pokryte ze środków własnych Stowarzyszenia oraz podmiotu 
współorganizującego zadanie, którym był Środowiskowy Dom Samopomocy w Wadowicach. 
Zaangażowanie  ŚDS  miało  charakter  pozafinansowy  i  polegało  na  oddelegowaniu 
profesjonalistów stanowiących wsparcie dla uczestników wycieczki.
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W wyniku działań  Zarządu w dniu 12 listopada  2008 r.  Stowarzyszenie  na Rzecz 
Rozwoju Psychiatrii  ADIUTARE uzyskało status organizacji  pożytku publicznego. Dający 
oprócz wielu przywilejów możliwość pozyskiwania środków pochodzących z 1% podatku od 
dochodów osób fizycznych.  Zarząd Stowarzyszenia  prognozuje,  że wpływy z tego tytułu  
w 2009 roku stanowić będą istotne źródło zasilania w środki finansowe. 

W planach na  2009 rok  Stowarzyszenie  zakłada  ponowne zorganizowanie  kampanii 
społecznej „Schizofrenie – Otwórzcie Drzwi”, która tym razem powinna przyjąć charakter 
programu  edukacyjnego  kierowanego  do  uczniów  szkół  średnich  z  terenu  Powiatu 
Wadowickiego. Ponadto planowane jest również zorganizowanie kilkudniowej wycieczki do 
Wrocławia dla osób chorujących psychicznie i ich rodzin zamieszkujących na terenie Powiatu 
Wadowickiego. 

4


	SPRAWOZDANIE 
	Wadowice 2009


