Sprawozdanie merytoryczne
Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” za 2016 rok.

Na podstawie rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie
ramowego zakresu sprawozdania działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529)
I.
Pełna nazwa: Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
Adres: Pl. Sikorskiego 2/8, 31-115 Kraków, gmina Kraków, powiat Kraków
woj. małopolskie, tel. 692 066 178
Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym: KRS 0000 144 766
Nr NIP: 676-22-23-730
Nr REGON: 356121512
Konto: Bank PEKAO SA nr 79 1240 1431 1111 0010 2901 4465
Zarząd Stowarzyszenia:
Przewodniczący: Piotr Cebula, Jan
Wiceprzewodniczący:
Dorota Dużyk-Wypich
Skarbnik:
Andrzej Roman Bienias
Sekretarz:
Jacek Nowak
Członek Zarządu:
Barbara Banaś
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II.
Działalność Stowarzyszenia ma na celu:
1. Wzajemną samopomoc;
2. Działalność przeciw stygmatyzacji osób chorych psychicznie;
3. Współpracę z różnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi ukierunkowaną na:
a. tworzenie miejsc pracy chronionej;
b. pozyskiwanie mieszkań na mieszkania chronione;
c. organizację różnych form wypoczynku dla osób chorych psychicznie;
4. Działalność edukacyjną w środowisku pacjentów, ich rodzin i w społecznościach lokalnych;
5. Ochronę praw i godności osób cierpiących na schorzenia psychiczne;

III.
Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:
1. Wspieranie bezpośrednich kontaktów, spotkań i innych wspólnych działań osób
chorujących psychicznie, ich rodzin i terapeutów;
2. Inicjowanie i udział w programach radiowych i telewizyjnych oraz w prasie, zmierzających
do podniesienia poziomu wiedzy i zrozumienia problematyki związanej z zaburzeniami
psychicznymi;
3. Uczestnictwo i organizację konferencji krajowych i zagranicznych;
4. Powoływanie, w razie potrzeby, innych organizacji dla realizacji celów statutowych, a
także uczestniczenie w krajowych lub zagranicznych organizacjach o zbliżonych celach;
5. Gromadzenie środków pieniężnych na realizację swoich celów, także poprzez działalność
gospodarczą;

IV.
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi‟ w roku 2016 realizowało cele statutowe poprzez:
1. Projekty
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a) Członek Stowarzyszenia Anna przygotowała i wygrała do realizacji w roku następnym
projekt z Funduszu Inicjatyw Społecznych (FIO) finansowany z Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej. Projekt „Akademia Liderów Cogito – wzrost zaangażowania
społecznego na rzecz osób niepełnosprawnych z powodu choroby psychicznej”. W
ramach projektu realizowane będą działania:


organizacja i przeprowadzenie w ramach Akademii Liderów Cogito czterech
trzydniowych szkoleń dla lokalnych liderów działających na rzecz środowiska
osób chorujących psychicznie z całej Polski,



stworzenie Platformy Internetowej, która skupi i zintegruje wszystkich
zaangażowanych i chcących się zaangażować w działania na rzecz osób
chorujących psychicznie z całej Polski,



cykl 6 szkoleń pn. „Pomóc osobie chorującej psychicznie” skierowanych do
otoczenia osób chorujących psychicznie,



cykl 12 seminariów: „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej” skierowanych do
studentów – osób, które w przyszłości będą zawodowo pracować z osobami
chorującymi psychicznie.

b) W roku 2016 Stowarzyszenie zrealizowało projekt „Grupa Wsparcia dla osób z
zaburzeniami psychicznymi”. Projekt był realizowany w terminie od 01.05.2016 do
30.11.2016 i obejmował następujące działania: zawiązanie Grupy Wsparcia i spotkania
Grupy Wsparcia stacjonarne w siedzibie Stowarzyszenia (18 spotkań) a także wyjścia do
kawiarni lub herbaciarni (6 spotkań). W projekcie wzięło udział 15 osób. Kwota
dofinansowania wyniosła 3935 zł, a projekt był finansowany przez Gminę Miasta Kraków.
2. Akademia Liderów Cogito
a) W roku 2016 Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi” zainicjowało ruch społeczny pod
nazwa Akademia Liderów Cogito. Myślą przewodnią i celem Akademii Liderów Cogito jest
zintegrowanie najbardziej aktywnych osób chorujących psychicznie działających lokalnie
w swoich środowiskach i będących ich liderami. Pierwsze spotkanie odbyło się
25.04.2016 roku w Krakowie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele następujących
środowisk i instytucji: Lubelskiego Stowarzyszenie JESTEŚMY, eFKropka z Warszawy,
nieformalna grupa „Wolni Razem” z Warszawy, „Zwróceni Ku Słabości” z Katowic, Polski
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Instytut Otwartego Dialogu z Wrocławia, przedstawiciele z okolic Krakowa niezrzeszeni,
ale związani z Fundacją Wspierania Rozwoju Społecznego z Krakowa, przedstawiciele
Fundacji Rozwoju Świętochłowic oraz gospodarze – członkowie Stowarzyszenia
„Otwórzcie Drzwi”. Z członków Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” na spotkaniu obecni
byli Anna, druga Anna, Dorota, Piotr i Barbara. Na spotkaniu był obecny w charakterze
Gościa prof. Andrzej Cechnicki reprezentujący Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Psychiatrii i Opieki Środowiskowej oraz Katedrę Psychiatrii Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spotkanie prowadził trener-moderator z Fundacji Rozwoju
Świętochłowic jako ekspert niezależny niereprezentujący środowiska psychiatrycznego i
niezwiązany z nim. Celem pierwszego spotkania było wzajemne przedstawienie się
środowisk, poznanie się, a także podjęcie decyzji, czy chcemy wspólnie pracować,
zmierzać w stronę integracji. Na spotkaniu kolejno przedstawiały się poszczególne
organizacje i instytucje mówiąc o swoich celach, prowadzonych działaniach, dorobku.
Następnie każdy wypowiedział się na temat ewentualnej przyszłej współpracy i doszliśmy
do porozumienia, że wszyscy z zebranych osób takiej współpracy oczekują i są na nią
gotowi.
b) Drugie spotkanie Akademii Liderów Cogito odbyło się 9 maja 2016 roku w Krakowie. W
spotkaniu

wzięli

reprezentowane

udział
też

na

przedstawiciele
pierwszym

tych

samych

spotkaniu.

instytucji,

Spotkanie

było

które

były

wydarzeniem

towarzyszącym XIV Forum Psychiatrii Środowiskowej Beneficjentów, Rodzin i
Profesjonalistów - Umacnianie i Zdrowienie "Dać Nadzieję", które odbyło się w dniach 910 czerwca 2016 roku w Krakowie przy ul. Św. Anny 12 (Aula Nowodworska Collegium
Medicum UJ). Gościem Akademii Liderów był prof. Mike Slade z Wielkiej Brytanii.
Obecność profesora The University of Nottingham stała się dla uczestników Akademii
pretekstem do zadania Mu szeregu pytań. Rozmawiano m.in. o tym, jak wygląda ruch
pacjentów

w

Wielkiej

Brytanii,

badaniach

naukowych

Roberta

Whitakera,

długoterminowym stosowaniu leków. Profesor wspomniał , że ich siła wypływa z
kumulowania obecności wielu ludzi. Wyzwaniem dla nich jest umieszczanie ludzi po
przebytym kryzysie psychicznym na pozycjach liderów. Ponadto Profesor wspominał o
collegach zajmujących się zdrowieniem. Znamionują one nowe podejście, zainicjowane 6
lat temu. College'e bazują na edukowaniu osób chorujących i ich rodzin. Są
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współtworzone przez osoby chorujące i profesjonalistów. Mieszczą się one w nurcie
systemu opieki społecznej - nie są natomiast w pełnym tego słowa znaczeniu szkołami
dającymi określone uprawnienia. Stoją one twarzą w twarz ze społeczeństwem.
c) Trzecie spotkanie Akademii Liderów Cogito odbyło się w Lublinie w rozszerzonym
składzie w dniu 10 października 2016 roku o godzinie 17.00 w Ośrodku EX-CORDIS przy
ulicy Furmańskiej 2 w Lublinie. Spotkanie było organizowane przez Lubelskie
Stowarzyszenie JESTEŚMY. Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi” było reprezentowane przez
Barbarę, Annę i Dorotę.
d) W 2016 roku odbyło się jeszcze jedno - czwarte spotkanie członków Akademii Liderów
Cogito. Spotkanie to odbyło się 10 grudnia 2016 roku. W posiedzeniu Akademii Liderów
udział wzięło 15 osób, w tym przedstawiciele Stowarzyszenia "Otwórzcie Drzwi" z
Krakowa, Fundacji eF.kropka z Warszawy, Fundacji Otwarty Dialog z Wrocławia, grupy
„Zwróceni Ku Słabości” z Katowic, Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY z Lublina,
Fundacji Rozwoju Świętochłowic ze Świętochłowic, Fundacji Wspierania Rozwoju
Społecznego Leonardo z Krakowa. Gościem był prof. Andrzej Cechnicki reprezentujący
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej oraz Katedrę
Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Moderatorem spotkania
był Krzysztof Kacuga. Posiedzenie Akademii Liderów składało się z dwóch części, z których
pierwsza poświęcona została dyskusji, drugą zaś wypełniły warsztaty i praca w grupach
wraz z jej podsumowaniem. Tematem ukierunkowującym dyskusję było postawione
przez moderatora zagadnienie: Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy? Rozmawialiśmy o
naszej tożsamości, a także celach, planach, wydarzeniach, na których powinniśmy się
koncentrować. W drugiej części spotkania po przerwie moderujący spotkanie Krzysztof
Kacuga wyznaczył czas 45 minut na pracę w trzech 5-osobowych grupach oraz jej
podsumowanie. Przedmiotem pracy było udzielenie odpowiedzi na pytanie, jak
wyobrażamy sobie aktualny kształt Akademii Liderów i jej aktywności w 2020 r. Padały
m.in. następujące stwierdzenia: Nasycenie ruchu jego przedstawicielstwami we
wszystkich województwach Polski, Akademia Liderów będzie strukturą otwartą dla osób
chorujących i profesjonalistów przy możliwym wyodrębnieniu sytuacji prawnej
profesjonalistów (np. jako ekspertów), Akademia Liderów czerpać będzie większe wpływy
finansowe z dotacji; Wypracowany zostanie wspólny język naszych wypowiedzi na temat
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zdrowienia; Wdrażane będą systematycznie inicjatywy oddolne takie, jak wyjazdy
integracyjne; Przyświecające Akademii Liderów cele zostaną określone w sposób
enumeryczny i zinternalizowane; Osiągnięty zostanie wyższy poziom integracji
chorujących i zdrowych uczestników Akademii Liderów, by mogli oni wzajemnie uczyć się
od siebie; Upowszechniony zostanie przez Akademię Liderów pozytywny przekaz,
obejmujący zwłaszcza zagadnienie możliwości wyleczenia z choroby psychicznej.

3. Szkolenia zewnętrzne


Dnia 4 stycznia 2016 roku członek Stowarzyszenia Norbert wziął udział w roli
edukatora w szkoleniu dla studentów medycyny Collegium Medicum
Uniwersytetu

Jagiellońskiego

prowadzonym

przez

dr

n.

med.

Piotra

Błądzińskiego, które odbyło się w Zakładzie Psychiatrii Środowiskowej Katedry
Psychiatrii UJ CM przy pl. Sikorskiego 2/8 w Krakowie


Dnia 15 stycznia 2016 członkinie Stowarzyszenia Barbara i Dorota wzięły udział w
roli edukatorów w szkoleniu dla studentów medycyny Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzonym przez prof. Andrzeja Cechnickiego,
które odbyło się w sali konferencyjnej Pensjonatu „U Pana Cogito" przy ul.
Bałuckiego 6 w Krakowie



Dnia 16 stycznia 2016 członkini Stowarzyszenia Dorota wzięła udział w roli
edukatora w kursie dla terapeutów prowadzonym przez prof. Andrzeja
Cechnickiego, które odbyło się w sali konferencyjnej Pensjonatu „U Pana Cogito"
przy ul. Bałuckiego 6 w Krakowie



Dnia 21 stycznia 2016 członkinie Stowarzyszenia Barbara i Dorota wzięły udział w
roli edukatorów w szkoleniu dla studentów medycyny Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzonym przez prof. Andrzeja Cechnickiego,
które odbyło się w sali konferencyjnej Pensjonatu „U Pana Cogito" przy ul.
Bałuckiego 6 w Krakowie



Dnia 26 stycznia 2016 członkinie Stowarzyszenia Barbara i Dorota wzięły udział w
roli edukatorów w szkoleniu dla studentów medycyny Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzonym przez prof. Andrzeja Cechnickiego,
które odbyło się w sali konferencyjnej Pensjonatu „U Pana Cogito" przy ul.
Bałuckiego 6 w Krakowie
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Dnia 9 lutego 2016 członkinie Stowarzyszenia Barbara i Dorota wzięły udział w
roli edukatorów w szkoleniu dla kursantów Terapii Środowiskowej prowadzonym
przez prof. Andrzeja Cechnickiego, które odbyło się w Ośrodku Edukacji przy ul.
Grzegórzeckiej 20 w Krakowie



Dnia 17 marca 2016 członkinie Stowarzyszenia Barbara i Dorota wzięły udział w
roli edukatorów w szkoleniu dla studentów medycyny Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzonym przez prof. Andrzeja Cechnickiego,
które odbyło się w sali konferencyjnej Pensjonatu „U Pana Cogito" przy ul.
Bałuckiego 6 w Krakowie



Dnia 17 marca 2016 członek Stowarzyszenia Norbert wziął udział w roli
edukatora w szkoleniu dla studentów medycyny Collegium Medicum
Uniwersytetu

Jagiellońskiego

prowadzonym

przez

dr

n.

med.

Piotra

Błądzińskiego, które odbyło się w Zakładzie Psychiatrii Środowiskowej Katedry
Psychiatrii UJ CM przy pl. Sikorskiego 2/8 w Krakowie


Dnia 24 marca 2016 członkini Stowarzyszenia Dorota wzięła udział w roli
edukatora w szkoleniu dla studentów medycyny Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzonym przez prof. Andrzeja Cechnickiego,
które odbyło się w sali konferencyjnej Pensjonatu „U Pana Cogito" przy ul.
Bałuckiego 6 w Krakowie



Dnia 19 kwietnia 2016 członkini Stowarzyszenia Dorota wzięła udział w roli
edukatora w szkoleniu dla studentów medycyny Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzonym przez prof. Andrzeja Cechnickiego,
które odbyło się w sali konferencyjnej Pensjonatu „U Pana Cogito" przy ul.
Bałuckiego 6 w Krakowie



Dnia 21 kwietnia 2016 członkinie Stowarzyszenia Barbara i Dorota wzięły udział w
roli edukatorów w szkoleniu dla studentów medycyny Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzonym przez prof. Andrzeja Cechnickiego,
które odbyło się w sali konferencyjnej Pensjonatu „U Pana Cogito" przy ul.
Bałuckiego 6 w Krakowie



Dnia 28 kwietnia 2016 członek Stowarzyszenia Norbert wziął udział w roli
edukatora w szkoleniu dla studentów medycyny Collegium Medicum
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Uniwersytetu

Jagiellońskiego

prowadzonym

przez

dr

n.

med.

Piotra

Błądzińskiego, które odbyło się w Zakładzie Psychiatrii Środowiskowej Katedry
Psychiatrii UJ CM przy pl. Sikorskiego 2/8 w Krakowie


Dnia 5 maja 2016 członek Stowarzyszenia Norbert wziął udział w roli edukatora w
szkoleniu

dla

studentów

medycyny

Collegium

Medicum

Uniwersytetu

Jagiellońskiego prowadzonym przez dr n. med. Piotra Błądzińskiego, które odbyło
się w Zakładzie Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii UJ CM przy pl.
Sikorskiego 2/8 w Krakowie


Dnia 17 maja 2016 członkowie Stowarzyszenia Barbara i Piotr wzięli udział w roli
edukatorów w szkoleniu dla studentów medycyny Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzonym przez prof. Andrzeja Cechnickiego,
które odbyło się w Sali konferencyjnej Pensjonatu „U Pana Cogito" przy ul.
Bałuckiego 6 w Krakowie



Dnia 19 maja 2016 członkini Stowarzyszenia Barbara wzięła udział w roli
edukatora w szkoleniu dla studentów medycyny Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzonym przez prof. Andrzeja Cechnickiego,
które odbyło się w sali konferencyjnej Pensjonatu „U Pana Cogito" przy ul.
Bałuckiego 6 w Krakowie



Dnia 19 października 2016 członek Stowarzyszenia Norbert wziął udział w roli
edukatora w szkoleniu dla studentów medycyny Collegium Medicum
Uniwersytetu

Jagiellońskiego

prowadzonym

przez

dr

n.

med.

Piotra

Błądzińskiego, które odbyło się w Zakładzie Psychiatrii Środowiskowej Katedry
Psychiatrii UJ CM przy pl. Sikorskiego 2/8 w Krakowie


Dnia 26 października 2016 członek Stowarzyszenia Norbert wziął udział w roli
edukatora w szkoleniu dla studentów medycyny Collegium Medicum
Uniwersytetu

Jagiellońskiego

prowadzonym

przez

dr

n.

med.

Piotra

Błądzińskiego, które odbyło się w Zakładzie Psychiatrii Środowiskowej Katedry
Psychiatrii UJ CM przy pl. Sikorskiego 2/8 w Krakowie


Dnia 16 listopada 2016 członek Stowarzyszenia Norbert wziął udział w roli
edukatora w szkoleniu dla studentów medycyny Collegium Medicum
Uniwersytetu

Jagiellońskiego

prowadzonym

przez

dr

n.

med.

Piotra

Błądzińskiego, które odbyło się w Zakładzie Psychiatrii Środowiskowej Katedry
8

Psychiatrii UJ CM przy pl. Sikorskiego 2/8 w Krakowie


Dnia 23 listopada 2016 członek Stowarzyszenia Norbert wziął udział w roli
edukatora w szkoleniu dla studentów medycyny Collegium Medicum
Uniwersytetu

Jagiellońskiego

prowadzonym

przez

dr

n.

med.

Piotra

Błądzińskiego, które odbyło się w Zakładzie Psychiatrii Środowiskowej Katedry
Psychiatrii UJ CM przy pl. Sikorskiego 2/8 w Krakowie


Dnia 28 listopada 2016 członkini Stowarzyszenia Dorota wzięła udział w roli
edukatora w szkoleniu dla studentów medycyny Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzonym przez prof. Andrzeja Cechnickiego,
które odbyło się w sali konferencyjnej Pensjonatu „U Pana Cogito" przy ul.
Bałuckiego 6 w Krakowie



Dnia 5 grudnia 2016 członkini Stowarzyszenia Dorota wzięła udział w roli
edukatora w szkoleniu dla studentów medycyny Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzonym przez prof. Andrzeja Cechnickiego,
które odbyło się w sali konferencyjnej Pensjonatu „U Pana Cogito" przy ul.
Bałuckiego 6 w Krakowie



Dnia 9 grudnia 2016 członkini Stowarzyszenia Monika wzięła udział w roli
edukatora w szkoleniu dla studentów fizjoterapii Collegium Medicum
Uniwersytetu

Jagiellońskiego

prowadzonym

przez

dr

n.

med.

Piotra

Błądzińskiego, które odbyło się w Zakładzie Psychiatrii Środowiskowej Katedry
Psychiatrii UJ CM w Krakowie przy pl. Sikorskiego 2/8 w Krakowie


Dnia 12 grudnia 2016 członkini Stowarzyszenia Dorota wzięła udział w roli
edukatora w szkoleniu dla studentów medycyny Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzonym przez prof. Andrzeja Cechnickiego,
które odbyło się w sali konferencyjnej Pensjonacie "U Pana Cogito" przy ul.
Bałuckiego 6 w Krakowie

4. Szkolenia wewnętrzne
Dnia 13 grudnia 2016 roku członkini Stowarzyszenia Anna przeprowadziła dla
zainteresowanych członków Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” szkolenie obejmujące swoim
zakresem tematykę przygotowania i napisania, a także realizacji grantów (dofinansowań
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pochodzących z różnych źródeł np. Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, dotacje z
Ministerstw, środki unijne).

5. Udział czynny w konferencjach
 dnia 9 czerwca 2016 roku członkini Stowarzyszenia Barbara wzięła udział w otwarciu
XIV Forum Psychiatrii Środowiskowej Beneficjentów, Rodzin i Profesjonalistów
„Umacnianie i zdrowienie. Dać nadzieję" w Krakowie, w dyskusji panelowej Sesji I
,,Umacnianie i Zdrowienie’’ oraz z odczytem pod tytułem ,,Akademia Liderów.
Pokonywanie piętna’’ i w dyskusji panelowej Sesji II ,,Piętno’’
 dnia 10 czerwca 2016 roku członkini Stowarzyszenia Barbara wzięła udział w dyskusji
panelowej Sesji IV ,,Doświadczenie cierpienia’’ na XIV Forum Psychiatrii
Środowiskowej Beneficjentów, Rodzin i Profesjonalistów „Umacnianie i zdrowienie.
Dać nadzieję" w Krakowie
 dnia 10 czerwca 2016 roku członkini Stowarzyszenia Katarzyna wzięła udział w
dyskusji panelowej Sesji V „Ile farmakoterapii w leczeniu?" na XIV Forum Psychiatrii
Środowiskowej Beneficjentów, Rodzin i Profesjonalistów "Umacnianie i zdrowienie.
Dać nadzieję" w Krakowie
 w dniach 10 - 12 października 2016 roku członkini Stowarzyszenia Barbara wzięła
udział w panelu dyskusyjnym w Sesji ,,Jak przezwyciężyć kryzys psychicznyosamotnienie wsparcie nadzieja” podczas Lubelskich Wojewódzkich Obchodów
Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego w Lublinie
 dnia 11 października 2016 roku członkini Stowarzyszenia Dorota wzięła udział w
panelu dyskusyjnym na Forum Psychiatrii Środowiskowej w Lublinie

6. Udział bierny w konferencjach
 W dniach 9-10 czerwca 2016 roku członkowie i członkinie Stowarzyszenia wzięli udział
w XIV Forum Psychiatrii Środowiskowej Beneficjentów, Rodzin i Profesjonalistów Umacnianie i Zdrowienie „Dać Nadzieję", które odbyło się w Krakowie przy ul. Św.
Anny 12 (Aula Nowodworska Collegium Medicum UJ).
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 w dniach 28 - 29 czerwca 2016 roku członkini Stowarzyszenia Barbara wzięła udział w
I Krajowej Konferencji Otwartego Dialogu, która odbyła się we Wrocławiu

7. Publikacje
W roku 2016 zostały opublikowane wiersze członkiń i członków Stowarzyszenia, uczestników
warsztatów poetyckich - Jolanty, Barbary, Moniki oraz Marka w Almanachu Poezji I Prozy.

8. Czasopismo "Dla Nas"
W roku 2016 został wydany jeden numer Czasopisma „Dla Nas" w wersji papierowej oraz
elektronicznej, a jego Redaktorką Naczelną jest członkini Stowarzyszenia Dorota. Członkini
Stowarzyszenia Barbara oraz członek Stowarzyszenia Jacek pełnili w czasopiśmie całoroczną
pracę redakcyjną. Tematyka tego numeru poświęcona była nadziei i staraniom rozwoju
psychiatrii środowiskowej w naszym kraju.
Znajduje się w nim m.in. wywiad z dr n. med. Maciejem Pileckim zatytułowany „Na Olszańską
5 proszę!", przeprowadzony m.in. przez członkinię Stowarzyszenia Dorotę oraz poezja
członkiń Stowarzyszenia Jolanty i Moniki.
Wszystkie dotychczas wydane numery Czasopisma znajdują się na naszej stronie
internetowej www.otworzciedrzwi.org w formacie PDF.

9. Inne formy aktywności
 21 czerwca 2016 roku członkini Stowarzyszenia Barbara wzięła udział w spotkaniu z
Rzecznikiem Praw Obywatelskich w Warszawie, na którym reprezentowała
Stowarzyszenie Otwórzcie Drzwi i środowisko pacjenckie.
 Członkini Stowarzyszenia Barbara wzięła udział w spotkaniu we Wrocławiu
dotyczącym projektu POWER realizowanego przez Fundację Leonardo, na którym
reprezentowała Stowarzyszenie Otwórzcie Drzwi jako organizację opiniującą
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 14 września 2016 roku członkini Stowarzyszenia Barbara wzięła udział w spotkaniu z
przedstawicielami Fundacji Leonardo w sprawie projektu POWER, na którym
reprezentowała Stowarzyszenie Otwórzcie drzwi jako organizację opiniującą
 Członkini stowarzyszenia Barbara sporządziła opinię projektu POWER realizowanego
przez Fundację Leonardo, w imieniu Stowarzyszenia Otwórzcie Drzwi
 14-16 lipca, 18-20 sierpnia, 8-10 września, 6-8 października, 3-5 listopada 2016 roku
członkinie Stowarzyszenia Barbara i Dorota wzięły udział w warsztatach rozwojowoedukacyjnych EX-IN ,,Ekspert poprzez doświadczenie’’, organizowanych przez
Fundację Leonardo
 Członkini Stowarzyszenia Barbara wzięła udział w badaniach, jako uczestnik,
prowadzonych przez Zakład Psychiatrii CM UJ pod kierunkiem dr Przemysława
Adamczyka ,,Poczucie humoru w schizofrenii- charakterystyka neuronalnych podstaw
procesów związanych z deficytami rozumienia humoru u osób cierpiących na
psychozy schizofreniczne’’
 Członkowie Stowarzyszenia Barbara, Dorota, Jolanta, Monika, Marek brali udział w
Warsztatach Poetyckich prowadzonych przez Panią Prof. Annę Pituch-Noworolską
 Członek Stowarzyszenia Jacek zajmował się całorocznie administracją strony
internetowej Stowarzyszenia www.otworzciedrzwi.org
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