Sprawozdanie merytoryczne
Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”
za rok 2015

Realizowane projekty.
I.
Członkini Stowarzyszenia Anna koordynowała projekt o nazwie „Przeciw wykluczeniu społecznemu osób
chorujących psychicznie”, którego była także autorką. Projekt stanowił wsparcie dla osób chorujących
psychicznie w Małopolsce i był odpowiedzią na problem pogłębiającego się wykluczenia społecznego tej
grupy. Początek realizacji projektu był w roku 2014, a w roku 2015 był kontynuowany i realizowany do 30
września 2015.
W ramach projektu przeprowadzono łącznie 20 h badań metodą wywiadu zogniskowanego (grupy
fokusowe) dotyczących spodziewanych form pomocy związanej z przeciwdziałaniu wykluczeniu oraz
przeprowadzono 20 h szkoleniowych o tematyce zdrowienia z chorób psychicznych (recovery) i sposobach
radzenia sobie z wykluczeniem społecznym w 10 różnych miejscowościach na terenie Małopolski.
Ponadto powstał raport na temat postrzegania przez osoby chorujące psychicznie zagadnień wykluczenia
społecznego oraz ich oczekiwań i propozycji względem przeciwdziałaniu tego zjawiska wraz z
rekomendacjami do dalszych działań.
Bezpośrednio na projekcie skorzystało 146 osób chorujących psychicznie oraz dodatkowo osoby z ich
najbliższego otoczenia (rodzina, terapeuci. przedstawiciele lokalnej społeczności).
W ramach tego projektu:
W dniu 30. stycznia 2015r. w Wieliczce w tamtejszym Środowiskowym Domu Samopomocy w spotkaniu
edukacyjno – badawczym członkini Stowarzyszenia Anna Liberadzka uczestniczyła jako moderator. Jako

edukatorki

wystąpiły członkinie Stowarzyszenia Danuta i Katarzyna, jako terapeuta, członek

Stowarzyszenia Artur Daren.
W dniu 19. lutego 2015r. w miejscowości Płazy w Domu Pomocy Społecznej w spotkaniu edukacyjno –
badawczym wzięli udział: członek Stowarzyszenia Anna jako moderator, w roli edukatorów – członkowie
Stowarzyszenia Barbara i Piotr, jako terapeuta, członek Stowarzyszenia Marta.
W dniu 10 marca 2015 spotkanie edukacyjno – badawcze miało miejsce w Gorlicach w Dziennym Ośrodku
Wsparcia. Wzięli w nim udział: członek Stowarzyszenia Anna jako moderator, jako edukatorzy członkowie
Stowarzyszenia Wojciech i Jacek oraz terapeuta członek Stowarzyszenia Gerard.
W dniu 24 marca 2015r. spotkanie edukacyjno – badawcze miało miejsce w Piwnicznej w sali w
Powiatowym Ośrodku Pomocy Społecznej. Uczestniczyli w nim: członek Stowarzyszenia Anna –
moderator, edukatorzy – członkowie Stowarzyszenia Piotr i Wojciech oraz terapeuta – członek
Stowarzyszenia Marta.
29 kwietnia 2015r. miało miejsce spotkanie edukacyjno – badawcze w Tomaszkowicach (powiat wielicki)
w sali konferencyjnej miejscowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Jako moderator wystąpiła
członek Stowarzyszenia Anna, jako edukatorzy – członkowie Stowarzyszenia Piotr i Marcin, jako terapeuta
– członek Stowarzyszenia Marta.
W dniu 28 maja 2015r. odbyło się spotkanie badawczo – edukacyjne w Olkuszu w Środowiskowym Domu
Samopomocy. Udział wzięli : jako moderator – członek Stowarzyszenia Anna, jako edukatorzy –
członkowie Stowarzyszenia Barbara i Piotr, jako terapeuta członek Stowarzyszenia Artur.
15 czerwca 2015r.

spotkanie edukacyjno – badawcze miało miejsce w Środowiskowym Domu

Samopomocy przy ul. Olszańskiej w Krakowie.
Wystąpili : jako moderator – członek Stowarzyszenia Anna, jako edukatorzy – członkowie Stowarzyszenia
Agnieszka i Barbara, jako terapeuta – członek Stowarzyszenia Katarzyna.
Członkini Stowarzyszeni Anna zorganizowała i przygotowała sesję wyjazdową będącą podsumowaniem
spotkań badawczo- edukacyjnych.
Sesja wyjazdowa miała miejsce w Szczawnicy w dniach 16- 18 czerwca 2015r., a jej uczestnikami byli
członkowie oraz wolontariusze Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” – w sumie 15 osób. Struktura wyjazdu

zawierała 2 dni prac szkoleniowo – warsztatowych i 1 dzień na podsumowanie prac. Warsztaty miały na
celu refleksje nad metodami pracy, wychwycenie wrażeń, spostrzeżeń dotyczących tematyki projektu.
Członkini Stowarzyszenia Anna wraz z Sympatykiem Stowarzyszenia mgr Dorotą Kurbiel opracowały na
podstawie zebranych w trakcie spotkań badawczo – edukacyjnych transkryptów oraz uwag zapisanych po
sesji wyjazdowej raportu nt postrzegania kwestii wykluczenia społecznego przez same osoby chorujące
psychicznie oraz opracowały rekomendacje.
Raport został wydany i opublikowany pod nazwą „Potrzeby osób chorujących psychicznie w Małopolsce –
raport z badań”. Został on rozesłany do decydentów – instytucji i organizacji mających wpływ na
kształtowanie się polityki względem osób chorujących psychicznie. Ponadto został on udostępniona
stronie internetowej Stowarzyszenia.

II.
Członkini Stowarzyszenia Anna brała udział w projekcie, którego też była autorką, stanowiącego
uzupełnienie projektu „Przeciw wykluczeniu społecznemu osób chorujących psychicznie”. Projekt
zakładał wymianę Polsko – Norweską: wyjazd 5-ciu osób z Polski do Norwegii na wizytę studyjną,
by poznać norweski projekt o nazwie „Nowy Kolega” oraz przyjazd 5-ciu osób z Norwegii. W
dniach 12 do 16 czerwca 2015r. odbyliśmy wizytę w Bergen w Norwegii, w ramach wymiany
Polsko – Norweskiej z Programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, mający postać Study Visit , w celu zapoznania się z funkcjonowaniem
lokalnej firmy społecznej „ALF” prowadzącej program „Nowy Kolega” (New Coleauge) . Pojechało
pięć osób ze Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”: członkowie Stowarzyszenia Barbara, Anna,
Marcin, Joanna i Katarzyna.
W czasie pobytu byliśmy zakwaterowani w hotelu prowadzonym przez firmę „Alf”, gdzie
zatrudnione były także osoby po kryzysach psychicznych i mające problem z uzależnieniem od
substancji psychoaktywnych. W czasie pobytu zapoznaliśmy się bliżej z funkcjonowaniem firmy
ALF, a w szczególności z prowadzonym przez tę firmę projektem szkoleniowym „Nowy Kolega”.
W wyniku projektu nawiązana została współpraca, a zdobyte doświadczenia zostały opisane i
dołączone w postaci odrębnego rozdziału pod nazwą „Nowy Kolega” do raportu „Potrzeby osób
chorujących psychicznie w Małopolsce – raport z badań” autorstwa członków Stowarzyszenia
Anny i Doroty.

III.
Członkini Stowarzyszenia Anna koordynowała projekt, którego była też autorką pod nazwą „Ekspert
Cogito”. Projekt dotyczył samopomocy i samoorganizacji osób chorujących psychicznie (OCHP) w
Małopolsce i był odpowiedzią na problem wykluczenia tej grupy.
W wyniku projektu powstał gotowy produkt – program „Ekspert Cogito”, skierowany i dostosowany do
potrzeb specyficznej grupy odbiorców – osób chorujących psychicznie. Program ten zawiera elementy
rozwoju osobistego i kompetencji trenerskich.
W ramach projektu pod nazwą Ekspert Cogito członkini Anna uczestniczyła w pracach Zespołu
Eksperckiego, który opracował program.
Odbyło się pięć czterogodzinnych spotkań Zespołu Eksperckiego, podczas których pracowano nad
powstaniem programu „Ekspert Cogito”. Spotkania te odbyły się w następujących terminach : 26 luty
2015r., 4 marca 2915r., 20 marca 2015r., 2 kwietnia 2015r. i 21 kwiecień 2015.
Trzy pierwsze spotkania odbyły się przed konsultacjami społecznymi, czwarte po pierwszych konsultacjach
społecznych, a piąte po drugich konsultacjach społecznych. W trakcie tych spotkań wypracowano program
szkoleniowy „Ekspert Cogito”, zawierający element rozwoju osobistego oraz rozwój kompetencji
trenerskich.
Członkini Stowarzyszenia Anna współorganizowała oraz współprowadziła konsultacje społeczne
powstałego programu. Konsultacje takie odbyły się dwukrotnie z dwoma różnymi grupami osób
chorujących psychicznie. Pierwsze konsultacje odbyły się 25 marca 2015r., a drugie 9 kwietnia 2915r.

IV. XIII Forum Psychiatrii Środowiskowej Beneficjentów, Rodzin I Profesjonalistów
„Umacnianie i Zdrowienie – dać nadzieję” 11-12 czerwca 2015
Forum odbyło się w Auli Nowodworskiej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy św.
Anny 12 w Krakowie.
09.30 – 10.00 –W otwarciu Forum uczestniczyli : prof. Piotr Laidler, prof. Beata Tobiasz – Adamczyk , prof.
Krzysztof Gierowski, dr hab. Andrzej Cechnicki i przewodniczący Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” Piotr

Cebula. Prof. Gierowski wręczył Certyfikat Ekspert Cogito uprawniający do prowadzenia działalności
edukacyjnej i medialnej na rzecz osób chorujących psychicznie Jolancie Janik (członkini Stowarzyszenia).
Certyfikat podpisali członkowie Komisji: dr hab. Andrzej Cechnicki, mgr Anna Bielańska, dr Łukasz
Cichocki, dr Aneta Kalisz, prof. dr hab. Jacek Wiórka, prof. dr hab. Józef Krzysztof Gierowski, prof. dr hab.
Bogdan de Barbaro.
W drugim dniu Forum członkini Stowarzyszenia Anna wystąpiła z wykładem „Przeciw wykluczeniu.
Potrzeby i oczekiwania beneficjentów. Wstępny raport z Małopolski”.
Członkini Stowarzyszenia Barbara wzięła udział w panelu sesji II „Zrozumieć schizofrenię”, oraz w panelu
sesji III „Piętno i jego pokonywanie”. W sesji V wystąpiła z wykładem wprowadzającym

„15 lat

Stowarzyszenia <<Otwórzcie Drzwi>> bilans sukcesów i porażek”.
Dorota Wypich zastępca przewodniczącego Stowarzyszenia wygłosiła wykład

na temat „Co w nas

zostawiła wizyta Daniela Fischera i Arnhild Lauveng?”.

V. Konferencje – udział członków Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”
17 – 18 marzec w Warszawie w konferencji „Obudźmy nadzieję! Szukajmy Rozwiązań! Nowi Eksperci,
Nowe Podejścia, Nowe Doświadczenia” wzięli udział członkowie Stowarzyszenia Barbara, Anna i Wojciech.
Wystąpili w panelu : „Co jest potrzebne, aby wyzdrowienie było możliwe?”. Moderowali także pracę z
uczestnikami konferencji i wypracowywali nowe rozwiązania wg zaleceń dr Daniela Fishera .
20 marca w Wieliczce miała miejsce konferencja „Otwarty dialog w trosce o zdrowe społeczeństwo”.
Udział w panelu z dr Danielem Fisherem wzięły członkinie Stowarzyszenia Barbara i Dorota.
8 października w konferencji „Pokonać kryzys psychiczny” w Katowicach Barbara wygłosiła wykład
„Szpital nie wystarczy”.

24-25 listopada w Warszawie miała miejsce konferencja „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę” –
Forum Liderów Ochrony Zdrowia i Polityki społecznej”. Członkienie Stowarzyszenia Barbara i Anna wzięły
udział w panelu „Proces zdrowienia i nowi eksperci – widziane oczami klienta systemu i rodziny”.

XXVI Polsko – Niemieckie Sympozjum Towarzystwa Zdrowia Psychicznego „Odwaga solidarności –
wyzwania i szanse współczesnej psychiatrii”. 24-27 wrzesień w Gdańsku
Członkinie

Stowarzyszenia

Barbara

i

Dorota

prowadziły

warsztaty:

„Współpraca

pomiędzy

stowarzyszeniami pacjentów, rodzin i profesjonalistów”.

VI. Działalność edukacyjna prowadzona w Sali Wykładowej Cogito ul. Bałuckiego 6

8 stycznia 2015r. – w wykładzie dr hab. Andrzeja Cechnickiego dla studentów medycyny UJ brali udział:
członkowie Stowarzyszenia Barbara, Marcin i Agnieszka
9 styczeń - w wykładzie dr hab. A. Cechnickiego dla studentów medycyny UJ ponownie wzięli udział:
członkowie Stowarzyszenia Barbara, Marcin, Agnieszka
25 luty w wykładzie dr hab. A. Cechnickiego dla studentów medycyny brały udział członkowie
Stowarzyszenia: Barbara, Agnieszka i Anna
26 luty w wykładzie dr hab. A. Cechnickiego dla studentów medycyny brali udział członkowie
Stowarzyszenia: Barbara, Agnieszka i Wojciech
13 kwietnia – w wykładzie dr hab. A. Cechnickiego dla studentów medycyny brały udział członkowie
Stowarzyszenia: Barbara, Dorota, Anna
14 kwietnia w wykładzie dr hab. A. Cechnickiego dla studentów medycyny wzięli udział członkowie
Stowarzyszenia Barbara i Marcin
21 kwiecień w wykładzie dr hab. A. Cechnickiego dla studentów medycyny UJ brała udział członkini
Stowarzyszenia Barbara i jedna z pracowniczek Pensjonatu „Cogito”
22 kwiecień w wykładzie dr hab. A. Cechnickiego dla studentów medycyny UJ brały udział członkinie
Stowarzyszenia Dorota i Barbara
2 czerwca w wykładzie dr hab. A. Cechnickiego dla studentów medycyny UJ wzięli udział członkowie
Stowarzyszenia Marcin i Barbara

15 październik – w wykładzie dr hab. A. Cechnickiego dla studentów medycyny UJ wzięły udział członkinie
Stowarzyszenia: Barbara i Dorota
20 październik w wykładzie dr hab. A. Cechnickiego dla studentów medycyny UJ wzięli udział członkowie
Stowarzyszenia: Barbara i Marcin
10 listopada w wykładzie dr hab. A. Cechnickiego wzięli udział członkowie Stowarzyszenia: Barbara,
Dorota, Marcin, Elżbieta
10 grudnia w wykładzie dr hab. A. Cechnickiego dla studentów medycyny UJ wzięły udział członkinie
Stowarzyszenia: Barbara i Dorota
14 grudnia w wykładzie dr hab. A. Cechnickiego wzięły udział członkinie Stowarzyszenia: Barbara i Dorota

VII. Działalność edukacyjna (ciąg dalszy)

Członek Stowarzyszenia Norbert uczestniczył w wykładach dr Błądzińskiego dla studentów medycyny UJ,
które miały miejsce Plac Sikorskiego 2 w następujących terminach: 17 marzec, 16 kwiecień, 30 kwiecień,
10 czerwiec, 25 sierpień,
15 kwietnia

w Instytucie Psychologii UJ przy ul. Ingardena 5 uczestniczyli w spotkaniu z cyklu

„Porozmawiajmy o chorobie psychicznej” członkowie Stowarzyszenia Andrzej, Jacek i Agnieszka.
Opowiadali o swoich doświadczeniach z agresją.

12 listopada

w spotkaniu z Kołem Naukowym Pielęgniarstwa w Nowym Targu, w Wyższej Szkole

Zawodowej, przy ul. Podhalańskiej wzięli udział członkowie Stowarzyszenia: Dorota i Andrzej. Rozmawiali
o chorobie psychicznej, zdrowieniu i Psychiatrii Środowiskowej.

VIII. Inne formy aktywności
16 styczeń – W audycji Radia Kraków na temat „Czynników wpływających na zaburzenia psychiczne i
zwiększającą się liczbie samobójstw” wzięli udział członkowie Stowarzyszenia Barbara i Marcin.
W seminariach dr Zadęckiego na temat „Ja we wczesnej schizofrenii”
wzięli udział licznie członkowie Stowarzyszenia. Miały miejsce :
9 lutego, 23 lutego, 23 marca, 13 kwietnia, 11 maja .
10 grudnia członkini Stowarzyszenia Barbara uczestniczyła w spotkaniu promującym książkę dr Zadęckiego
„Ja we wczesnej schizofrenii” . Zabierała głos jako reprezentantka Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”
19 marca członkowie Stowarzyszenia wzięli udział w spotkaniu z dr Danielem Fischerem.
4 września członkini Stowarzyszenia Barbara udzieliła wywiadu redaktorowi Przemysławowi
Wilczyńskiemu z „Tygodnika Powszechnego” na temat Narodowego Programu

Ochrony Zdrowia

Psychicznego i spotkaniu w ministerstwie zdrowia oraz o Stowarzyszeniu.
10 września członkini Stowarzyszenia Barbara wzięła udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia w
sprawie NPOZP ,, reprezentując i zabierając głos jako członkini Stowarzyszenia..
14 września Barbara opowiedziała w audycji dla Programu I polskiego Radia o realizacji NPOZP i spotkania
w Ministerstwie Zdrowia
9 października członkini Stowarzyszenia Barbara wzięła udział w badaniach prowadzonych przez Zakład
Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum pod kierunkiem dr Przemysława
Adamczyka na temat „Poczucie humoru w schizofrenii – charakterystyka neuronalnych podstaw procesów
związanych z deficytami rozumienia humoru u osób cierpiących na psychozy schizofreniczne”.
18 grudnia członkini Stowarzyszenia Barbara wzięła udział w spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia a vice
minstrem zdrowia p. Inkasem i dyr. Poznańskim w sprawie NPOZP.

IX. Publikacje Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”
Redakcja Czasopisma Środowisk Działających na Rzecz Osób Chorujących Psychicznie „praca …kultura…
duchowość… życie codzienne i niecodzienne Dla Nas” zrealizowała dwa numery czasopisma „Dla Nas” 33 i
34. Numer 33 został zrealizowany w wersji elektronicznej, a numer 34 w wersji drukowanej. Nad
wydaniem czasopism trudzili się ze Stowarzyszenia : redaktor naczelna – członkini Stowarzyszenia Dorota,
Operator DTP Jacek, współpracownicy członkowie Stowarzyszenia: Barbara, Jolanta, Marek. Oczywiście w
redakcji pracują także osoby nie zrzeszone.

W Wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego opublikowano książkę pt. „Umacnianie i Zdrowienie. Dać
Nadzieję” pod redakcją dr hab. Andrzeja Cechnickiego i członkini Stowarzyszenia mgr Anny. Publikacja
zawiera teksty w IV częściach, a są to:
1. Nadzieja na zdrowienie.
2. Nadzieja na dobre relacje.
3. Nadzieja na naukę i pracę.
4. Nadzieja na solidarność w działaniu.
Z recenzji prof. dra hab. n. med. Jacka Bomby:
„Według mojej wiedzy nie istnieje w polskim języku opracowanie o takim zasobie informacji na temat
psychiatrii środowiskowej, przygotowane wspólnie przez profesjonalistów i pacjentów. Nie ma ich też
wiele w literaturze światowej. Zwłaszcza takich, które przekonująco tę wspólność przybliżają. Jest to
wyjątkowa pozycja jako podręcznik dla terapeutów środowiskowych i dla rodzin z brzemieniem choroby, a
także dla tych, którzy korzystają z psychoedukacji : dla terapeutów i pacjentów.
Jej znaczenie w nauczaniu nowoczesnej psychiatrii w programie przeddyplomowym i dydaktyce
podyplomowej trudno przecenić.”
Z recenzji prof. dra hab. Józefa K. Gierowskiego:

„Andrzej Cechnicki i członkini Stowarzyszenia Anna zaproponowali oryginalną perspektywę spojrzenia na
proces zdrowienia osób doświadczających kryzysu psychicznego. Otrzymujemy wnikliwy i wieloaspektowy
obraz przeżyć osób, które zdrowiejąc, zmagają się z wieloma, zarówno subiektywnymi, jak i bardziej
zewnętrznymi, społecznymi problemami i trudnościami. Książka stanowi ważne i wartościowe
przedsięwzięcie wydawnicze , jest cenna zarówno pod względem poznawczym, jak i praktycznym,
doskonale wpisuje się w najlepsze tradycje krakowskiej, akademickiej psychiatrii. Przesłaniem książki jest
przekonanie mówiące o tym, iż dla psychiatrii nadszedł czas radykalnych zmian,

dla pacjentów

przejmowania większej odpowiedzialności w swoje ręce, a dla wszystkich czas współpracy. Umacnianie i
zdrowienie. Dać nadzieję.doskonale dokumentuje ten właśnie proces i przekonuje o jego głębokim
sensie.”
Dzięki staraniom prof. Anny Pituch-Noworolskiej, która prowadzi warsztaty poetyckie dla osób po i
przeżywającym kryzys psychiczny utalentowanym literacko, wydano „Obraz w lustrze” Almanach Poezji i
Prozy Kraków 2015. Zamieszczone są tam wiersze i proza następujących osób ze Stowarzyszenia
„Otwórzcie Drzwi”: członkinie Stowarzyszenia Jolanty, Barbary, Moniki, Marka.

WALNE ZGROMADZENIE STOWARZYSZENIA
„OTWÓRZCIE DRZWI” 3 CZERWCA 2015

W obradach Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia brali udział członkowie Stowarzyszenia:Barbara,
Andrzej, Piotr, Jolanta, Katarzyna, Anna, Jacek, Norbert, Monika, Michał, Marcin, Piotr, Krzysztof, Dorota,
Marek (15 członków Stowarzyszenia) i mgr Ewa Lechowicz ( członek honorowy).
1. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia otworzył przewodniczący Zarządu, członek Stowarzyszenia
Piotr.
2. W

drodze

głosowania wybrano

przez

aklamację

członka

Stowarzyszenia

Piotra

na

Przewodniczącego Zgromadzenia a członka Stowarzyszenia Marcina na sekretarza Prezydium . Ze
względu na małą liczbę uczestników Zgromadzenia, ograniczono Prezydium do składu dwóch
osób.
3. Przewodniczący Prezydium przedstawił Porządek Obrad do zatwierdzenia przez Zgromadzenie.
4. Walne Zgromadzenie przyjęło Regulamin Obrad.

5. Przewodniczący przeprowadził wybory Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. W wyniku głosowania
wyłoniono jednogłośnie następujący skład Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej : członkini
Stowarzyszenia Monika – przewodnicząca Komisji, członek Stowarzyszenia Krzysztof – członek.
6. Na wniosek Przewodniczącego Zebrania, Komisja Mandatowo – Skrutacyjna stwierdziła
prawidłowość zwołania Zgromadzenia, sprawdziła listę obecności – obecnych 15 członków, jeden
członek honorowy i orzekła o prawomocności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
7. Prezentacja porządku obrad.
8. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia z dn.01.04. 2014 przez aklamację.
10. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia i
Zarządu z minionego roku i postawił wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium. W dniu
dzisiejszym wygasa kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
11. Przewodniczący Zarządu, członek Stowarzyszenia Piotr przedstawił zebranym Sprawozdanie
Merytoryczne i Sprawozdanie Finansowe za rok 2014.
12. W dyskusji nad obydwoma Sprawozdaniami zebrani podkreślali znaczne podniesienie aktywności
Stowarzyszenia.

Objawiło się to między innymi realizacją kilku projektów grantowych oraz

sesjami edukacyjnymi i MOPS-u. Na szczególne wyróżnienie zasługuje członkini Stowarzyszenia
Anna – autorka i odpowiedzialna za realizację projektów grantowych.
13. Walne Zgromadzenie w drodze głosowania jawnego przyjęło Sprawozdanie głosowania jawnego
przyjęło Sprawozdanie Finansowe za 2014 r. przez aklamację – Uchwała 1/6/2015.
14. Walne Zgromadzenie w drodze głosowania jawnego przyjęło Sprawozdanie Merytoryczne za 2014
r. przez aklamację – Uchwała 2/6/2015.
15. Głosowanie tajne nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej
(głosowania oddzielnie). W obu głosowaniach - 13 głosów za udzieleniem absolutorium, 2 głosy
wstrzymujące się. Absolutorium udzielono Zarządowi i Komisji Rewizyjnej – Uchwały 3/6.2015
oraz 4/6.2015.
16. Przedstawienie przez Przewodniczącego kandydatur do nowego składu Zarządu i Komisji
Rewizyjnej. W związku z upływem poprzedniej kadencji Władz Stowarzyszenia.
17. Głosowanie tajne nad składem nowych Władz Stowarzyszenia
18. Przerwa w obradach na policzenie głosów przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną.
19. Ogłoszenie wyników wyborów – do Zarządu Stowarzyszenia wybrano członków Stowarzyszenia:
Piotra, Dorotę, Barbarę, Jacka i Andrzeja– Uchwała – 4/6/2015. Do Komisji Rewizyjnej wybrano
członków Stowarzyszenia: Katarzynę, Annę i Jolantę– Uchwała 5/62015.

20. Dyskusja i głosowanie nad zmianami w Statusie Stowarzyszenia. Zebrani uznali za celowe
wprowadzenie przez Zarząd zmian w Statucie Stowarzyszenia.
21. Wprowadzono następujące nowe treści do Statutu o brzmieniu:

