
 

 

Sprawozdanie merytoryczne 

Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” za 2010 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: ul. Czarnowiejska 13/8, 31-126 Kraków, gmina Kraków, powiat Kraków,  

woj. Małopolskie, tel. 12 – 633 - 03 -29 

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 : Anna Katarzyna Liberadzka 

Skarbnik: Andrzej Roman Bienias 

Sekretarz: Konrad Wroński 

Członek Zarządu: Jolanta Jadwiga Janik 

 

II. 

Działalność Stowarzyszenia ma na celu: 

1. Wzajemną samopomoc; 

2. Działalność przeciw stygmatyzacji osób chorujących 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 chorujących psychicznie 

4. Działalność edukacyjną w środowisku beneficjentów, 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, telewizyjnych, w prasie oraz przez stronę internetową wiadomości 

zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy o tematyce 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 2010 realizowało cele statutowe poprzez: 

1.Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi” w terminie od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 realizowało projekt zatytułowany: 

„Trzeba dać świadectwo. Zdrowienie i umacnianie osób chorujących psychicznie w Polsce południowo –wschodniej”. Projekt 

był finansowany dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze 

środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Projekt obejmował swym 



 

zasięgiem województwa: Małopolskie, Świętokrzyskie, Podkarpackie i Lubelskie. W ramach projektu przeprowadzono 12 

spotkań edukacyjno-warsztatowych dla osób chorujących psychicznie, ich rodzin, terapeutów, przedstawicieli lokalnych 

władz i duchowieństwa. Spotkania te odbywały się kolejno w następujących miejscowościach: Siedlec (10.02.2010), Kielce 

(24.02.2010), Lublin (18.03.2010), Łęczna (23.04.2010), Rzeszów (14.07.2010), Gorlice (03.08.2010), Zakopane (07.10.2010), 

Sandomierz (22.09.2010), Chrzanów (14.10.2010), Żurawica (22.10. 2010.), Gorzyce (05.11.2010.). Każde spotkanie 

edukacyjno-warsztatowe miało podobną strukturę: w pierwszej części edukatorzy ze Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” 

opowiadali o swoim doświadczeniu chorowania i zdrowienia, zwracali także uwagę na elementy, które ich umacniają. W 

drugiej części przeprowadzane były warsztaty zatytułowane: „Moje drogi wychodzenia z choroby”, w trakcie których 

uczestnicy spotkań aktywnie angażowali się w pracę szeregując według stopnia ważności czynniki pomocne w zdrowieniu. 

Każdorazowo uczestnicy spotkań byli poddawani ewaluacji, dodatkowo, po każdym spotkaniu sporządzane były raporty 

sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej projektu. Ogółem w projekcie przeprowadzono spotkania dla 361 osób. 

Ponadto w ramach projektu  zrealizowano trzy wyjazdy szkoleniowo- integracyjne dla edukatorów- członków Stowarzyszenia 

„Otwórzcie Drzwi”: pierwszy z nich przygotowujący do projektu odbył się w dniach 29-31.01.2010 w Szczawnicy, drugi, 

mający charakter superwizyjny odbył się w terminie 24 – 26.06.2010 także w Szczawnicy, a ostatni podsumowujący 

całoroczną pracę nad projektem w terminie: 02-04.2010 w Białce Tatrzańskiej. 

2. Dnia 14.01.2010r. członek Stowarzyszenia Anna uczestniczyła w II Krakowskich Spotkaniach Socjologicznych: „Światy i 

Konteksty Społeczne”. Wraz z członkiem honorowym Stowarzyszenia dr Hubertem wystąpiła na sesji tematycznej: 

socjologowie w przestrzeni publicznej z referatem „Metoda profilaktyki w zakresie ochrony zdrowia psychicznego w grupach 

studenckich. Perspektywa socjologii stosowanej i pracy socjalnej”. 

3. W dniu 13.04.2010r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”. Było obecnych 15 osób 

z grona 20 stowarzyszonych. Podjęto następujące uchwały:  o zatwierdzeniu Sprawozdania Merytorycznego za rok 2009 

(Uchwała 1/04/2010), o zatwierdzeniu Sprawozdania Finansowego za rok 2010 (Uchwała 2/04/2010). Udzielono 

absolutorium dotychczasowemu Zarządowi Stowarzyszenia (Uchwała 3/04/2010). W związku z wygaśnięciem kadencji 

Zarządu i Komisji Rewizyjnej w obu tych organach – odwołano wszystkich członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W wyniku 

głosowania niejawnego Zgromadzenie Walne  podjęło uchwałę o powołaniu nowego Zarządu w składzie: przewodniczący – 

Piotr Cebula, zastępca przewodniczącego - Anna Liberadzka, skarbnik – Andrzej Bienias, sekretarz – Konrad Wroński, członek 

Zarządu – Jolanta Janik (Uchwała 4/04/2010). W wyniku głosowania niejawnego Walne Zebranie powołało na członków 

Komisji Rewizyjnej na najbliższą kadencję następujące osoby: Teresę Frączek, Jacka Nowaka, Marcina Szuba (Uchwała 

5/04/2010). Walne Zebranie podjęło Uchwałę w brzmieniu: „Zezwala się członkom Stowarzyszenia, w tym członkom Zarządu 

i Komisji Rewizyjnej na podejmowanie zatrudnienia w projektów publicznych realizowanych przez Stowarzyszenie” (Uchwała 

nr 6/04/2010). Przewodniczący Zgromadzenia- Jacek Nowak, protokolant – Konrad Wroński.  



 

4. Jak co roku członkowie Stowarzyszenia współorganizowali i uczestniczyli w VIII Forum Psychiatrii Środowiskowej 

Beneficjentów, Rodzin i Profesjonalistów Pt. „Od teorii do praktyki – Reforma potrzebuje przełomu” w Krakowie w dniach 20 

– 21 .05. 2010r., które miało miejsce w Sali Teatralnej Szpitala Neuro – Psychiatrycznego im. Józefa Babińskiego w Krakowie. 

W pierwszym dniu zostały przedstawione na początku „Działania >od dołu<  na Rzecz Reformy Opieki Psychiatrycznej 

Stowarzyszenia Rodzin >Zdrowie Psychiczne< i Stowarzyszenia >Otwórzcie Drzwi<”.  O działalności Stowarzyszenia 

„Otwórzcie Drzwi” opowiadali  członkowie Stowarzyszenia Piotr i Anna, która wypowiedź swą zilustrowała slajdami przez 

siebie przygotowanymi. Piotr podkreślił, że nie chcemy żyć biernie, pragniemy żyć aktywnie, zdrowieć i pracować. Piotr 

mówił na podstawie własnego doświadczenia, gdyż od lat pracuje na stanowisku recepcjonisty w Pensjonacie „U Pana 

Cogito”. Anna opisała jedną z głównych inicjatyw Stowarzyszenia, którą są spotkania edukacyjne różnych grup w oparciu o 

granty udzielane na konkretne programy, realizowane w przeciągu roku. Przedstawiła rozwój działalności Stowarzyszenia 

„Otwórzcie Drzwi” od pierwszego grantu do ostatniego. Do tej pory zrealizowaliśmy sześć projektów grantowych o 

znaczących tytułach: „Przez edukację do akceptacji”, „Od historii choroby do historii życia”, „Opuścić przystań”, „Jak uczyć 

innych o nas?” i „ostatni „Trzeba dać świadectwo. Zdrowienie i umacnianie osób chorujących psychicznie w Polsce 

południowo wschodniej”. W ich realizacji mieliśmy duże wsparcie profesjonalistów. 

W drugim dniu Stowarzyszenie poprzez swoich członków prezentowało wspólnie ze Stowarzyszeniem Rodzin, 

Profesjonalistów i terapeutami warsztaty, wspólne wyjazdy, arteterapię i m.in. tworzenie czasopisma „Dla Nas”.  Ciekawe 

wystąpienie w dyskusji plenarnej zatytułowanej „Jak szukać motywacji w terapii i rehabilitacji z choroby psychicznej i w 

pracy” p.t. „Historia życia” miał członek Stowarzyszenia Jacek. Wystąpienie to zostało wydrukowane w czasopiśmie 

„Psychiatria po Dyplomie” (2010). Forum zakończyło się wspólną dyskusją, która podsumowała wartość współpracy w 

trialogu beneficjent -- rodzina – profesjonalista oraz wartość działań „od dołu”, co szczególnie podkreślił gość z Niemiec – 

psychiatra Niels Poerksen. 

5. Dnia  19.09.2010r. miał miejsce w Krakowie IX  Dzień Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie pod hasłem 

„Umacnianie i zdrowienie” pod patronatem: Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Kardynała Stanisława Dziwisza, 

Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Nawary oraz Wojewody 

Małopolskiego Stanisława Kracika. Członkowie Stowarzyszenia brali w nim aktywny udział. O godzinie 9.30. w Kościele Św. 

Barbary odprawił Mszę św. w intencji „Rodzin i Osób Chorujących Psychicznie” ks. Jarosław Nalewajko (SJ). O godzinie 10.30 

miał miejsce występ ulicznego „Teatru Masek”, po czym chętni uczestnicy wzięli udział w wykładach otwartych i dyskusji 

panelowej w Instytucie Goethego Rynek Główny. 

 Na podkreślenie zasługuje wykład członkini Stowarzyszenia Anny p.t. „Umacnianie i zdrowienie Osób Chorujących 

Psychicznie z perspektywy Stowarzyszenia <Otwórzcie Drzwi>” oraz ożywiona dyskusja panelowa na temat powyższego 

wykładu i wykładu dr Andrzeja Cechnickiego „Zdrowienie jest możliwe” (Pracownia Psychiatrii Środowiskowej Collegium 



 

Medicum UJ), prowadzona przez dr Huberta Kaszyńskiego (Instytut Socjologii UJ).  Następnie uczestnicy Dnia Solidarności 

mogli oglądać sesję filmów edukacyjnych i dwa wernisaże (te ostatnie w Art.Studio w Galerii Miodowa 9, (I piętro). 

6. Zostaliśmy zaproszeni do Warszawy z okazji „Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego”, które zorganizowano w 

dniach 8 - 9.10.2010 na Uniwersytecie Warszawskim przez Instytut Psychiatrii i Neurologii . Skład naszej delegacji 

stanowili członkinie i członek naszego Stowarzyszenia Teresa, Marcin, Dorota. Wysłuchali oni wykładu na temat 

działalności „Domu pod Fontanną oraz wystąpień osób z Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu 

Warszawskiego, które oferowały wsparcie w kryzysach zdrowia psychicznego dla studentów UW. W drugim dniu 

uczestnicy wysłuchali bardzo ciekawego wykładu prof. Jacka Wiórki o Osobie i o jej chorobie, i referatu dr Katarzyny 

Lech, który zatytułowała „Żeby się chciało chcieć”. Pani dr Katarzyna Lech mówiła o konieczności zadbania o zdrowie 

fizyczne, które staje się podstawą do zdrowia psychicznego. Wystąpienie naszych przedstawicieli, którzy prowadzili 

warsztaty zakończyły się ożywioną dyskusją o formach działalności naszych organizacji i wymianą adresów i 

kontaktów w celach przyszłej współpracy. Z Warszawy byli to przedstawiciele: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół 

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Integracja”, Klub Pacjenta „Amicis”, Oddział Zapobiegania Nawrotom Instytutu 

Psychiatrii i Neurologii, Stowarzyszenie „Ekon”. 

7. W dniach 22-23 10.2010 członkini Stowarzyszenia Anna uczestniczyła w konferencji Mental Health Europe 

zatytułowanej „Challenging Poveerty – Creating Hope. Breaking the cycle of poverty and mental Health problems” w 

Brukseli. 

8. W dniach 30.09.- 03.10.2010 odbyło się  XXI Polsko – Niemieckie Sympozjum we współpracy z Kliniką Psychiatryczną 

w Padeborn „Partnerstwo ponad granicami. Spotkanie – dialog – wytrwanie”.  Dr Andrzej Cechnicki zaprosił na nie 

m.in. członkinie Stowarzyszenia: Jolantę, Barbarę i Dorotę. Polsko- Niemieckie i analogiczne Niemiecko – Polskie 

Towarzystwo Zdrowia  Psychicznego obchodziło 20-lecie swojej działalności. Tematem Sympozjum było partnerstwo 

między narodami, byli obecni przedstawiciele Ukrainy, ale też, a może głównie partnerstwo „multiprofesjonalne” i  

„W trialogu”.  Członkini Stowarzyszenia Jolanta przedstawiła referat pt. „Działania w trialogu z perspektywy osób 

chorujących psychicznie”. Trialog jest tworzony na dwóch poziomach, pierwszy to: współpraca (trialog) między 

beneficjentem – rodziną – profesjonalistą, drugi to: współdziałanie na poziomie Stowarzyszeń: Stowarzyszenie 

„Otwórzcie Drzwi” – Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne – i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i 

Opieki Środowiskowej”. Partnerstwo w trialogu jest realizowaniem wizji, która ma przyszłość przed sobą. 

9. W roku 2010 Stowarzyszenie nawiązało współpracę ze studenckim kołem naukowym na Wydziale Psychologii UJ – jej 

owocem był cykl spotkań edukacyjnych p.t. „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej”. Inicjatywę tę postanowiliśmy 

kontynuować. 



 

10.  W roku 2010 Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi” zorganizowało i przeprowadziło 5 spotkań popularno – naukowych. 

Spotkania miały charakter otwarty. Prelegentami na poszczególnych spotkaniach byli członkowie i sympatycy 

Stowarzyszenia: Katarzyna z referatem p.t. „Organizacje pozarządowe userów  w Szkocji” (06.04.2010), Mariela z 

referatem „Photovoice A Empowering Journey Towards Through Advocacy And Recogniton”, (13.04.2010), 

Katarzyna z referatem „Życie warte przeżycia czyli o aktualności logoteorii Victora E. Frankla” (15.06.2010), Rafał z 

referatem „Czy edukacja Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” jest skuteczna? (16.11.2010). 09.11. 2010 w ramach 

otwartych spotkań popularno – naukowych zaprezentowano film „Voices” traktujący o piętnie społecznym, roli i 

wadze stowarzyszeń. 

11. W dniu 15.11.2010 gościliśmy w Gliwicach na zaproszenie tamtejszego Środowiskowego Domu Samopomocy. W 

spotkaniu wzięli udział z naszej strony członkinie Stowarzyszenia Barbara, Dorota, Teresa,  a ze strony organizatorów 

spotkania uczestnicy ŚDS-u i ich terapeuci, a także spora grupa młodzieży licealnej ze swoimi pedagogami. Temat 

spotkania: „Na czym polega choroba psychiczna i zdrowienie z niej?” oraz „Profilaktyka zaburzeń psychicznych”. 

12.   W dniach 19 – 20. 11.2010r w Rzeszowie odbyły się warsztaty zorganizowane przez Stowarzyszenie Rodzin Osób 

Chorujących Psychicznie „Otwarty Umysł”. Warsztaty prowadził doktor Andrzej Cechnicki wraz z asystentkami z 

naszego Stowarzyszenia: Jolantą i Dorotą. Warsztaty stanowiły jeden z etapów grantu realizowanego przez 

rzeszowskie Stowarzyszenie. Głównym tematem była rola rodziny w terapii osób chorujących psychicznie, trudności 

w zrozumieniu istoty choroby i odpowiedniego zachowania w danej sytuacji.  Jednym z owoców warsztatów było 

zachęcenie przez doktora Cechnickiego do stworzenia miejsc pracy chronionej, podjęte przez jednego z ojców, który 

jest także pracodawcą.  

13.  W naszym Stowarzyszeniu samoistnie uformowała się grupa poetycka „Tratwa T”. Zainicjowała ją członkini 

Stowarzyszenia Barbara, wokół której zebrała się grupka utalentowanych osób, aby uczcić 32 rocznicę wyboru na 

stolicę Piotrową, papieża Polaka, Jana Pawła II. Członkowie grupy samodzielnie przygotowali wieczór poezji Jana 

Pawła II, który miał miejsce w dniu 17.10.2010.  w Sali Konferencyjnej przy ul. Bałuckiego 6. Członkini Stowarzyszenia 

Dorota wykonała jako dekorację „okno papieskie przy ul. Franciszkańskiej 3”, członek Stowarzyszenia Jacek dobrał 

podkład muzyczny do recytacji i wyświetlające się na ekranie obrazy z życia Papieża. Członkinie i członkowie 

Stowarzyszenia: Barbara, Katarzyna,  Dorota, Bożena, Teresa, Jacek i Mikołaj recytowali wybrane utwory Karola 

Wojtyły. Profesjonalni śpiewacy – członkini Stowarzyszenia Bożena ( z wykształcenia wokalistka jazzowa) i członek 

Stowarzyszenia Mikołaj (śpiewak muzyki gospel) pięknie śpiewali solo. Widownia była przepełniona po brzegi, 

wzruszona i poruszona występem.  Wieczór ten nasi członkowie powtórzyli w Sali Teatralnej Szpitala im. w 

Babińskiego  w listopadzie w trochę zmienionej formie m.in. członkini Dorota zaśpiewała 3 pieśni religijne solo przy 

akompaniamencie gitary. Tym razem odbiorcą wieczoru poetyckiego byli pacjenci ze Szpitala im. Babińskiego, którzy 

również nagrodzili rzęsistymi oklaskami naszych kolegów. 



 

14. W dniu 16 grudnia 2010 nasi członkowie: Dorota, Teresa, Marek, Jacek brali udział w spotkaniu organizowanym 

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia nr 8 ul. Jerzmanowskiego 37. Było to spotkanie grupy edukacyjno – 

wspierającej dla rodzin osób chorujących psychicznie. Słuchacze wykazali ogromne zainteresowanie i wdzięczność 

naszym członkom. Do Stowarzyszenia wpłynął list wyrażający wdzięczność od Pani Kierownik Filii mgr Agnieszki 

Chanek – Adamskiej. 

15.  W dniu 3 listopada 2010r. nasze Stowarzyszenie miało zorganizować zgromadzenie informacyjno- protestacyjne 

przed siedzibą Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, ale w związku z alokacją środków 

finansowych na zaspokojenie podstawowych potrzeb opieki psychiatrycznej w naszym Województwie odwołaliśmy 

nasze zgromadzenie. Wysłaliśmy natomiast do Pani Barbary Bulanowskiej Dyrektor NFZ Małopolskiego Oddziału 

Wojewódzkiego w Krakowie pismo z wnioskiem o podjęcie kroków umożliwiających szeroko rozumianemu 

środowisku psychiatrycznemu udział w debacie na temat warunków rozwoju opieki psychiatrycznej w naszym 

Województwie. Pismo datowane jest na 02.11.2010. 

17.  Nasi przedstawiciele: Bożena, Andrzej i Marek  brali udział w organizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Polkowicach (woj. Dolnośląskie) w dniu 15.11.2010. konferencji na temat : „Pomoc rodzinie i pacjentowi choremu 

psychicznie. Kształtowanie nowego modelu życia osoby chorej psychicznie w środowisku lokalnym”. 

18. W dniu 13 grudnia członkowie Stowarzyszenia wystąpili na konferencji p.t. „Integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi” zorganizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Zakopanem. 

19. W roku 2010r. wydrukowano dwa numery Czasopisma Środowisk Działających na Rzecz Osób Chorujących 

Psychicznie „Dla Nas”: nr 20 (kwiecień ) i nr 21 (listopad). Przy składzie pracował członek Stowarzyszenia Jacek, w 

redakcji następujące członkinie i członkowie: Jolanta (redaktor naczelna), Dorota, Marcin, Jacek, wspomagali nas 

terapeuci: Katarzyna i Rafał oraz Bogusława (sekretarz redakcji).  Podkreślić należy, że wytworzyły się pewne rytuały 

powtarzane w każdym czasopiśmie np. rozważania na temat kolejnych tez o schizofrenii z perspektywy beneficjenta i z 

perspektywy profesjonalisty. Numer 20 „Dla Nas” dedykowaliśmy doktorowi Andrzejowi Cechnickiemu z okazji 60 

owocnych lat życia i 35-lecia działalności w Psychiatrii Krakowskiej, Polskiej i międzynarodowej zawsze na rzecz pacjenta 

psychiatrycznego. Tematem głównym numeru 21 było VIII Forum Psychiatrii Środowiskowej Beneficjentów, Rodzin i 

Profesjonalistów. 

20. Wydawnictwo „Dla Nas” wydało pierwszą publikację p.t. „Umacnianie i Zdrowienie. Trzeba dać świadectwo”, wybór 

prac pod redakcją Andrzeja Cechnickiego, Anny Bielańskiej, Huberta Kaszyńskiego, Anny Liberadzkiej. Znalazły się tam 

różnorodne teksty: od pracy literackiej, poprzez eseje, refleksje, raporty, sprawozdania i świadectwa własne autorów 



 

(również teksty Arnhild Lauveng  - Norwegia i Sybille Prins - Niemcy) na tematy żywo dyskutowane w środowisku 

psychiatrycznym. Jest też tekst programowy o Stowarzyszeniu „Otwórzcie Drzwi” autorstwa członkini Jolanty. 

21. W 2010 roku obchodziliśmy w Stowarzyszeniu duże (Wielkanoc i Boże Narodzenie) oraz nasze małe (np. imieniny, 

ważne rocznice osobiste członków) Święta.  

22. Udzieliliśmy poparcia bułgarskim beneficjentom psychiatrycznym w formie listu skierowanego do władz lokalnych w 

Sofii w Bułgarii na wniosek bułgarskiej wolontariuszki – magister UJ Pani Sandry, która odbywała w naszym 

Stowarzyszeniu praktykę – wolontariat, między innymi ucząc chętnych języka angielskiego. 

23. W 2010 roku odwiedzili nas goście z Francji (beneficjenci i profesjonaliści z Grupy Masek z Paryża), z którymi żywo 

dyskutowaliśmy na temat warunków życia beneficjentów we Francji i w Polsce.  

24.  W 2010 roku nawiązaliśmy znajomość z „Stowarzyszeniem Świętego Walentego”, organizacji beneficjentów z 

Gdańska – Pszczółki. 

25. W 2010 roku w ramach samopomocy odwiedzaliśmy chorujących kolegów w Szpitalach, Domach Pomocy Społecznej 

i mieszkaniach prywatnych. 

26. Spotkaliśmy się z redaktor krakowskiego oddziału tygodnika „Niedziela”, skutkiem tego spotkania był zamieszczony 

W „Niedzieli” artykuł o naszym Stowarzyszeniu p.t. „Odzyskać utraconą godność” (3.10.2010). 

27. Jadąc na spotkanie grantowe do Gorzyc, które w 2010 roku zostały bardzo zniszczone przez powódź, zrobiliśmy 

zbiórkę podarunków w Stowarzyszeniu. Podarki zostały przyjęte z radością. 

28. Od grudnia 2010 do końca stycznia 2011 Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi” gościło studenta z Wydziału Zdrowia 

Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Raglana, który w ramach programu „Erasmus” przyjechał do Krakowa z 

Australii. 

Gość miał okazję zapoznać się z placówkami funkcjonującymi w Krakowie w ramach systemu opieki psychiatrycznej: 

Pensjonatem i Restauracją „U Pana Cogito” jako inicjatywą gospodarki społecznej na rzecz pacjentów, Warsztatami Terapii 

Zajęciowej przy ul. Miodowej 9 . Środowiskowym Domie Samopomocy przy ul. Czarnowiejskiej 13. Uczestniczył również z 

członkami Stowarzyszenia i jego gośćmi w uroczystej kolacji wigilijnej w siedzibie Stowarzyszenia. 

Jako formę pracy wolontariackiej na rzecz Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” przygotował wspólnie z członkinią 

Stowarzyszenia Katarzyną dwa „spotkania z angielskim” – jedno dla początkujących, a drugie o tematyce dotyczącej choroby 

i zdrowia psychicznego dla grupy zaawansowanych stowarzyszonych. 

  

V. 



 

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

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

VI. 

Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia. 

 

Uchwała nr 1. 

Zarządu Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” z dnia 01.04.2010. 

Na posiedzeniu dnia 01.04.2010 Zarząd Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” podjął uchwałę następującej treści: 

1/ Zatwierdza się Sprawozdanie Merytoryczne za rok od 1 stycznia do 31 grudnia 2009. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała nr 2. 

Zarządu Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” z dnia 01.04.2010. 

Na posiedzeniu dnia 01.04.2010 Zarząd Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” podjął uchwałę następującej treści: 

2/ Sprawozdanie Finansowe za rok 2009 zostało przyjęte jednogłośnie. 

 

Uchwała nr 3. 

Zarządu Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” z dnia 01.04.2010. 

Na posiedzeniu dnia 01.04.2010 Zarząd Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” podjął uchwałę następującej treści: 

3/ Udzielono absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia – przy 13 głosach za, jedna osoba wstrzymała się. 

 

Uchwała nr 4. 

4/ Zgromadzenie walne podjęło uchwałę 4/04/2009 o powołaniu Zarządu w składzie:  

- Piotr Cebula, Anna Liberadzka, Andrzej Bienias, Konrad Wroński, Jolanta Janik. 

 

Uchwała nr 5. 

5/ Zgromadzenie Walne podjęło uchwałę 5/04/ 2010 o powołaniu nowego składu Komisji Rewizyjnej w osobach: Teresa 

Frączek, Marcin Szuba, Jacek Nowak. 



 

Uchwała nr 6. 

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu: 

6/ „Zezwala się członkom Stowarzyszenia, w tym członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej na podejmowanie zatrudnienia w 

ramach projektów publicznych realizowanych przez Stowarzyszenie” – uchwała 6/04/2010 

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. 


