
Sprawozdanie merytoryczne

Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” za 2018 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:

 Barbara Banaś

Zastępca Przewodniczącego:

Jolanta Janik

Skarbnik:

Andrzej Roman Bienias

Sekretarz:

Monika Syc

Członek Zarządu:

Dorota Dużyk-Wypich
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II.

Działalność Stowarzyszenia ma na celu:

1. Wzajemna samopomoc.
2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych chorujących psychicznie.
3. Działalność przeciw stygmatyzacji osób chorych psychicznie.
4. Współpraca z różnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, ukierunkowana na 
działalność na rzecz osób chorujących psychicznie, w szczególności polegająca na:

 tworzenie miejsc pracy chronionej,
 pozyskiwanie mieszkań na mieszkania chronione,
 organizacja różnych form wypoczynku dla osób chorych psychicznie.

5. Działalność edukacyjna w środowisku pacjentów, ich rodzin i w społecznościach lokalnych.
6. Ochrona praw i godności osób cierpiących na schorzenia psychiczne.
7. Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie problemów zdrowia psychicznego.
8. Propagowanie metod promocji zdrowia psychicznego.
9. Wymiana informacji pomiędzy osobami i instytucjami zajmującymi się ochroną zdrowia 
psychicznego.

III.

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

1. Wspieranie bezpośrednich kontaktów, spotkań i innych wspólnych działań osób chorych 
psychicznie, ich rodzin i terapeutów.
2. Inicjowanie i udział w programach radiowych i telewizyjnych oraz w prasie i Internecie, 
zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy i zrozumienia problematyki związanej z 
zaburzeniami psychicznymi.
3. Uczestnictwo i organizacja 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.
6. Wspieranie i prowadzenie przedsięwzięć dla twórców niepełnosprawnych chorujących 
psychicznie łączących promocję kultury, sztuki oraz oddziaływań kreatywnych i 
terapeutycznych.
7. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób chorujących 
psychicznie, w szczególności poprzez organizowanie wycieczek i obozów terapeutycznych.
8. Inicjowanie programów rehabilitacyjnych zmierzających do aktywizacji i podniesienia 
poziomu opieki dla osób starszych po przeżytym kryzysie psychicznym, takich jak programy 
rehabilitacyjne, grupy i ośrodki wsparcia.
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9. Inicjowanie i promowanie wolontariatu na rzecz osób chorujących psychicznie szczególnie 
wśród młodzieży.
10. Współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi działającymi na rzecz osób 
chorujących psychicznie.
11. Wydawanie publikacji z zakresu zdrowia psychicznego i publikacji osób chorujących 
psychicznie.
12. Prowadzenie kampanii informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie stygmatyzacji 
osób chorujących psychicznie.

IV. 

Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi‟ w roku 2018 realizowało cele statutowe poprzez:

1. Projekty

Członkini Stowarzyszenia Anna Liberadzka napisała i koordynowała projekt pt. „Akademia
Liderów  Cogito”  do  Ministerstwa  Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej,  który  uzyskał
dofinansowanie i był realizowany w okresie od 18 kwietnia 2018 do 31.12.2018 roku.
Projekt  zakładał  spotkania  członków  Akademii  Liderów  Cogito  oraz  szkolenia:
„Przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki”.

2. Szkolenia zewnętrzne
 11.01.2018 - Członkini Stowarzyszenia Dorota brała udział w szkoleniu studentów 

medycyny u Profesora Andrzeja Cechnickiego

 21.02.2018 - Członkini Stowarzyszenia Dorota brała udział w szkoleniu lekarzy 
psychiatrów prowadzonego przez Profesora Andrzeja Cechnickiego

 22.03.2018 - Członkini Stowarzyszenia Dorota brała udział w szkoleniu studentów 
medycyny u dr Piotra Błądzińskiego

 14.04.2018 - Członkini Stowarzyszenia Dorota brała udział w wykładzie dla 
terapeutów na kursie psychoterapii prowadzonego przez Profesora Andrzeja 
Cechnickiego

 27.04.2018 - Członkinie Stowarzyszenia Anna i Dorota brały udział w szkoleniach 
studentów medycyny u Profesora Andrzeja Cechnickiego

 13.05.2018 - Członek Stowarzyszenia Andrzej brał udział w szkoleniu studentów 
psychologii w SWPS w Katowicach

 25.05.2018 - Członkini Stowarzyszenia Anna brała udział w szkoleniach studentów
medycyny u dr Piotra Błądzińskiego
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 27.05.2019 - Członkini Stowarzyszenia Monika brała udział w szkoleniu studentów
medycyny na Uniwersytecie SWPS w Katowicach

 29.05.2018 - Członkini Stowarzyszenia Monika brała udział w szkoleniu studentów
medycyny u dr Piotra Błądzińskiego

 06.06.2019 - Członkinie Stowarzyszenia Anna i Dorota brała udział w szkoleniach 
studentów medycyny u Profesora Andrzeja Cechnickiego

 07.06.2018 - Członkini Stowarzyszenia Anna brała udział w szkoleniach studentów
medycyny u dr Piotra Błądzińskiego

  04. 10. 2018 - Członkinie Stowarzyszenia Anna i Barbara brały udział w 
szkoleniach studentów medycyny u Profesora Andrzeja Cechnickiego

 17. 10. 2018 - Członkini Stowarzyszenia Anna brała udział w szkoleniach 
studentów medycyny u Profesora Andrzeja Cechnickiego

  23. 10. 2018 - Członkini Stowarzyszenia Anna brała udział w szkoleniach 
studentów medycyny u Profesora Andrzeja Cechnickiego

 14. 11. 2018 - Członkinie Stowarzyszenia Anna i Monika brały udział w szkoleniach
studentów medycyny u Profesora Andrzeja Cechnickiego

 21.11.2018 - Członek Stowarzyszenia Jacek brał udział w szkoleniu studentów 
fizjoterapii u dr Piotra Błądzińskiego

 28.11.2018 - Członek Stowarzyszenia Paweł brał udział w szkoleniu studentów 
fizjoterapii u dr Piotra Błądzińskiego

 04.12. 2018 - Członkinie Stowarzyszenia Barbara i Monika brały udział w szkoleniu
studentów medycyny u Profesora Andrzeja Cechnickiego

 11.12.2018 - Członkini Stowarzyszenia Monika brała udział w szkoleniu studentów
medycyny u Profesora Andrzeja Cechnickiego

 12.12.2018 - Członek Stowarzyszenia Andrzej brał udział w szkoleniu studentów
fizjoterapii u dr Piotra Błądzińskiego

3. Udział czynny w konferencjach
 24-25.05.2018 - członkini Stowarzyszenia Barbara brała udział w XVI Forum Psychiatrii

Środowiskowej  Beneficjentów,  Rodzin  i  Profesjonalistów  w  Krakowie  otwierając  i
zamykając obrady oraz w dwóch panelach dyskusyjnych, a członkini Dorota wzięła
udział w panelu dyskusyjnym 

 Członkini Stowarzyszenia Monika brała udział 24 października  w konferencji 
"Diversity and Mental Illness" na Uniwersytecie w Oxfordzie w Wielkiej Brytanii
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4. Udział bierny w konferencjach

 24-25.05.2018 - członkowie Stowarzyszenia Andrzej, Anna, Danuta, Jolanta i Dorota
brali  udział  w  XVI  Forum  Psychiatrii  Środowiskowej  Beneficjentów,  Rodzin  i
Profesjonalistów w Krakowie

 21.09.2018 członkini Stowarzyszenia Jolanta brała udział w Małopolskim Konwencie
Regionalnym "Za niezależnym życiem" w Centrum Obywatelskim przy ul. Reymonta w
Krakowie.  Wywiązała  się  gorąca  dyskusja  pomiędzy  środowiskiem  osób  z
niepełnosprawnością,  a przedstawicielami samorządu. Dyskutowano nad tematami
usług  asystenckich,  przerwy  wytchnieniowej,  mieszkalnictwa  wspomaganego  i
edukacji

 25-27.09.2018 członkowie Stowarzyszenia Monika i Marcin brali udział w Konferencji
„Zdrowie zaczyna się w głowie” w Wieliczce o tematyce opieki psychiatrycznej

5. Czasopismo "Dla Nas"

W 2018r. wyszły 2 numery Czasopisma „Dla Nas”: numer 38  - w maju,  numer 39 – w 
październiku, a jego Redaktorką Naczelną jest członkini Stowarzyszenia Dorota, a członkini 
Anna zasiada w Radzie Programowej. Nr 38 zawierał m.in. temat nowego zawodu asystenta 
zdrowienia; nr38 - temat pracy i 15-lecia Pensjonatu "U Pana Cogito", czy nowe 
angielskojęzyczne teksty streszczające numer i prezentujące wieści z Polski dla czytelnika nie 
polskojęzycznego.
Członkinie Stowarzyszenia Barbara, Jolanta, Monika, Bogusława oraz członek Stowarzyszenia

Jacek pełnili  w czasopiśmie całoroczną pracę redakcyjną.  Jolanta była odpowiedzialna za

wybór wierszy do numerów 38 i 39 Czasopisma. Dystrybucja była darmowa.
Wszystkie  dotychczas  wydane  numery  Czasopisma  znajdują  się  na  naszej  stronie
internetowej www.otworzciedrzwi.org w formacie PDF.

6. Inne formy aktywności

 Członkini Stowarzyszenia Anna Liberadzka brała udział w warsztatach Akademii 
Liderów Cogito w dniach: 

1)  20-22.04.2018

2)  31.08-2.09.2018

3) 16-18.11.2018
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 Członkini Stowarzyszenia Barbara brała udział w spotkaniach Akademii Liderów 24-25
lutego, 14-15 kwietnia i 31sierpnia - 2 września

 Członkini Stowarzyszenia Dorota brała udział w spotkaniach Akademii Liderów 24-25 
lutego, 14-15 kwietnia i 17-18 listopada

 Członkini Stowarzyszenia Monika brała udział w spotkaniach Akademii Liderów 31 
sierpnia do 2 września i 17-18 listopada

 Członkini Stowarzyszenia Jolanta opublikowała swój artykuł pt. "Świadectwo" w 
czasopiśmie "Opiekun" we wrześniu 2018, a dotyczył on jej opieki aż do śmierci nad 
schorowanymi Babcią i Rodzicami; opieka nad najbliższymi  nadawała życiu Jolanty 
sens i mobilizowała do walki z własną chorobą

 Członkinie Stowarzyszenia Jolanta, Dorota, Barbara, Monika, Bogusława brały udział 
w warsztatach poetyckich, które prowadzi prof. Anna Pituch-Noworolska przy pl. 
Sikorskiego 2/8

 Członkini Stowarzyszenia Barbara brała udział w obchodach 15-lecia powstania 
Pensjonatu "U Pana Cogito" w Krakowie

 Członkini Stowarzyszenia Barbara brała udział w spotkaniu w Urzędzie Miasta 
Krakowa w sprawie organizacji pozarządowych i działalności na rzecz osób z 
niepełnosprawnościami

 Członkini Stowarzyszenia Barbara brała udział w spotkaniach z psychologami 
dotyczącymi opracowywania kursu Ex-Co

 18 grudnia członkini Stowarzyszenia Dorota brała udział w audycji radiowej w Radio 
Kraków o Antonim Kępińskim wraz z Krystyną Rożnowską, autorką biografii Profesora
Kępińskiego, oraz Profesorem Andrzejem Cechnickim; audycja była transmitowana w 
Programie III PR

7. Stowarzyszenie "Otwórzcie Drzwi" ściśle współpracowało ze Stowarzyszeniem na Rzecz
Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej.

V.

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

VI.

Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”.
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Walne Zebranie Stowarzyszenia  „Otwórzcie Drzwi”,  które odbyło się  w Krakowie przy pl.
Sikorskiego 2/8 w dniu 20 czerwca 2018 podjęło Uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 01/2018

Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Zarządu

za rok 2017

Uchwała nr 02/2018

Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Merytoryczne  Zarządu 

za rok 2017

Uchwała nr 03/2018

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium dotychczasowemu Zarządowi Stowarzyszenia.

Uchwała  04/2018

Zgromadzenie Walne wybiera uzupełniająco do składu Zarządu Stowarzyszenia Jolantę Janik.

Uchwała  05/2018

Zgromadzenie Walne wybiera do składu Komisji Rewizyjnej następujące osoby:

Piotra Walasa, Annę Liberadzką i Jacka Nowaka.

VII

Informacje o strukturze przychodów – źródła i wysokość.

Sporządzono i wykazano w sprawozdaniu finansowym.

VIII

Informacja o strukturze kosztów.

Sporządzona i wykazana w sprawozdaniu finansowym.
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