
 

 

Sprawozdanie merytoryczne 

Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” za 2013 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: 

Jolanta Jadwiga Janik 

Skarbnik: 

Andrzej Roman Bienias 

Sekretarz: 

Teresa Frączek 

Członek Zarządu: 

Jacek Nowak 

 

 



 

II. 

Działalność Stowarzyszenia ma na celu: 

1. Wzajemną samopomoc; 

2. Działalność przeciw stygmatyzacji osób chorujących psychicznie i profilaktykę chorób psychicznych; 

3. Współpracę z różnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi ukierunkowaną na: 

a. tworzenie miejsc pracy chronionej; 

b. wspólne zaangażowanie się w ochronę godności beneficjenta psychiatrycznego i uwzględniania jego 
subiektywnego punktu widzenia w leczeniu psychiatrycznym; 

c. poszerzenie udziału osób z doświadczeniem choroby psychicznej w polityce zdrowotnej i społecznej, jak 
również w dziedzinie badań naukowych, w wykształceniu i szkoleniu zawodowym pracowników 
psychiatrii poprzez dzielenie się swoim doświadczeniem choroby i zdrowienia; 

d. praca PR (public relations) w społeczeństwie w kierunku zwrócenia uwagi na sytuację osób z 
doświadczeniami w leczeniu psychiatrycznym i uzyskania dla nich większego zrozumienia ich problemów 
poprzez działalność w mediach publicznych tzn. w radiu, w telewizji, w prasie i na stronie internetowej; 

e. współpraca w zakresie profilaktyki chorób psychicznych; 

f. dokładne zapoznanie się z sytuacją osób po kryzysach psychicznych w kraju partnera; 

g. organizację różnych form wypoczynku dla beneficjentów psychiatrycznych; 

4. Działalność edukacyjną w środowisku beneficjentów, ich rodzin i w społeczeństwach 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 telewizyjnych, radiowych, 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 i zagranicznych organizacjach o zbliżonych celach; 



 

5. Szeroko zakrojoną edukację różnych grup społecznych na temat problemów osób po kryzysie psychicznym 
oraz promowanie informacji o możliwości powrotu do zdrowia lub długiej remisji oraz 
satysfakcjonującego, samodzielnego życia i pełnienia odpowiedzialnych ról społecznych w lokalnych 
społecznościach; 

6. Działania w kierunku wprowadzenia w życie uchwał Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego oraz finansowania psychiatrii na forum politycznym ogólnopolskim jak i małopolskim. 

 

IV. Stowarzyszenie :Otwórzcie Drzwi” w roku 2013 realizowało cele statutowe poprzez: 

1. Udział w wykładach prowadzonych poprzez doktora habilitowanego Andrzeja Cechnickiego dla 
studentów V roku medycyny Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykłady miały miejsce w 
Sali Wykładowej Cogito II, ul. Bałuckiego 6 w dniach: 

8 stycznia 2013 – z udziałem członków Stowarzyszenia Barbary, Teresy i Danuty; 

25 lutego 2013 -  z udziałem członków Stowarzyszenia Barbary, Teresy i Doroty;  

22 kwietnia 2013 – z udziałem członków Stowarzyszenia Doroty i Marcina;  

29 kwietnia 2013 – z udziałem członków Stowarzyszenia Doroty i Marcina; 

20 maja 2013 -  z udziałem członków Stowarzyszenia Doroty i Marcina;  

27 maja 2013 – z udziałem członków Stowarzyszenia Doroty i Marcina;  

8 października 2013 – z udziałem członków Stowarzyszenia Barbary i Teresy;  

10 października 2013 -  z udziałem członka Stowarzyszenia Doroty;  

15 października 2013 – z udziałem członków Stowarzyszenia Barbary i Teresy;  

7 listopada 2013 – z udziałem członka Stowarzyszenia Doroty;  

19 listopada 2013 – z udziałem członków Stowarzyszenia Barbary i Teresy.  

  2. Udział w wykładach magister psychologii Anny Bielańskiej dla studentów fizjoterapii Akademii 
Wychowania Fizycznego, mających miejsce w Sali Wykładowej Cogito II, ul. Bałuckiego 6 w dniach: 

26 lutego 2013 – z udziałem członków Stowarzyszenia Barbary, Teresy i Danuty;  

18 marca – z udziałem członków Stowarzyszenia Barbary, Teresy i Danuty.  

3. 22 marca 2013 – spotkanie z pacjentami Oddziału 6A w Kobierzynie na zaproszenie doktora Krzysztofa 
Walczewskiego, udział wzięli członkowie Stowarzyszenia Andrzej i Jacek, którzy dzielili się swoimi 
doświadczeniami wychodzenia z choroby psychicznej i o swoim systemie wsparcia. 

4. 26 marca 2013 – udział w spotkaniu z Pełnomocnikiem ds. Osób Niepełnosprawnych w Nowohuckim 
Centrum Kultury w Krakowie – uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia Andrzej i Marek. 



 

5. 11 maja 2013 – udział członka Stowarzyszenia Doroty Wypich w wykładzie doktora habilitowanego 
Andrzeja Cechnickiego dla terapeutów psychiatrycznych w Medycznym Centrum Kształcenia 
Podyplomowego przy ul. Grzegórzeckiej 20. 

6. 17 maja 2013 – spotkanie za studentami medycyny z Austrii, przedstawienie działalności Stowarzyszenia 
„Otwórzcie Drzwi” oraz organizacji Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Polsce, wymiana doświadczeń z 
udziałem członków Stowarzyszenia Barbary, Jolanty i Marcina. 

7. 23 i 24 maja 2013 - współpraca przy organizacji i udział w XI Forum Psychiatrii Środowiskowej 
Beneficjentów, Rodzin i Profesjonalistów „ZDROWIE NIE JEST TOWAREM” mającym miejsce w Sali 
Teatralnej Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie. 

a/ otwarcie Forum 23 maja członek Stowarzyszenia Dorota Dużyk 

b/ 23 maja 2013 - udział w Panelu dyskusyjnym na temat „Małopolski Program Ochrony Zdrowia 
Psychicznego – perspektywa powiatowa” – członkini Stowarzyszenia Barbary Banaś 

c/ 23 maja 2013 - wykład wprowadzający do III Sesji „10 lat Cogito. Praca i edukacja” : wspólnie 
członkowie Stowarzyszenia Marcin i Dorota - „Pan Cogito jako centrum edukacji”,  udział w panelu – 
członkowie Stowarzyszenia Marcin i Teresa  

d/ 24 maja 2013 – wykład wprowadzający do IV Sesji „Rodzicielstwo osób chorujących psychicznie” – 
członek Stowarzyszenia Anna „Moje rodzicielstwo”, udział w panelu dyskusyjnym – członkowie 
Stowarzyszenia Anna i Danuta  

e/ 25 maja – podsumowanie obrad członek Stowarzyszenia Piotr  

8. 9 czerwca 2013 – udział w Ogólnopolskich Dniach Integracji i 9 Festiwalu „Zaczarowanej piosenki” 
organizowanych przez Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, emitowanych 22 czerwca przez TVP2, 
krótki wywiad na scenie głównej – członkowie Stowarzyszenia Teresa i Dorota. 

9. 11 czerwca 2013 – odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”. Zebranie uzyskało 
kworum czyli 13 członków zwykłych i jeden członek honorowy mgr Ewa Lechowicz. Przez jawne 
głosowanie większością głosów na Przewodniczącego Zebrania został wybrany członek Stowarzyszenia 
Piotr. Wybrano na członków Komisji Skrutacyjno- Mandatowej większością głosów członków 
Stowarzyszenia Dorotę i Teresę.  Wybrano sekretarza Zebrania większością głosów członka 
Stowarzyszenia Jacka. Przyjęto protokół z Walnego Zebrania z roku 2012. Komisja Rewizyjna w składzie 
członkowie Stowarzyszenia Teresa i Jacek pozytywnie oceniła działalność Zarządu Stowarzyszenia 
„Otwórzcie Drzwi”. Przewodniczący Zebrania przedstawił sprawozdanie merytoryczne za 2012 rok. 
Sprawozdanie merytoryczne przyjęto przez jawne głosowanie większością głosów. Sprawozdanie 
finansowe przedstawione zostało przez członków Stowarzyszenia Piotra i Andrzeja. Sprawozdanie 
finansowe zostało przyjęte przez jawne głosowanie większością głosów. Następnie odbyło się głosowanie 
nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”.  Absolutorium udzielono 
przez jawne głosowanie większością głosów. Wolnych wniosków nie było. 

10. 11 czerwca 2013 – udział w konferencji „Pierwsze ofiary kryzysów – osoby chore psychicznie” 
organizowanej w Warszawie przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Spotkanie z profesor Irenę 
Lipowicz na temat problemów związanych z likwidacją Ośrodka Recepcyjno - Szkoleniowego „Zielony  
Dół”. Udział członka Stowarzyszenia Barbary. 



 

11. 19 lipca 2013 udział w programie TVP Kraków na temat refundacji leków neuroleptycznych wzięła 
członkini Stowarzyszenia Jolanta. 

12. Od 22 do 25 sierpnia 2013 członek Stowarzyszenia Marcin Szuba wziął udział w Konferencji ISPS 
International w Warszawie, adres: Krakowskie Przedmieście 26/28,  gdzie wygłosił odczyt pt. „Droga do 
zdrowienia”. 

13. Od 6. do 8. września 2013 udział w obchodach dwudziestolecia Stowarzyszenia Niemieckiego 
Beneficjentów Psychiatrycznych w Bielefeld „Verein Psychiatrie-Erfahrener Bielefeld e.v.”. 9 września 
podpisano umowę o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem „Otwórzcie Drzwi” a „VPE Bielefeld”. 
Naszymi przedstawicielami byli członkowie Stowarzyszenia: Piotr i Katarzyna.  

14. 19.- 22. września 2013 - Udział w XXIV Polsko- Niemieckim Sympozjum Polsko-Niemieckiego Towarzystwa 
Zdrowia Psychicznego zatytułowanego „Psychiatria naszych marzeń – Przyszłość zaczyna się dzisiaj”. 
Sympozjum odbyło się we Wrocławiu. Udział w warsztatach Ex-In – członkowie Stowarzyszenia Teresa, 
Barbara. 

15. 1 października 2013 miało miejsce drugie w roku 2013 Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia 
„Otwórzcie Drzwi”. Jednogłośnie przyjęto protokół z poprzedniego Zgromadzenia Walnego. Walne 
Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi przy 10 głosach za i 5  osób wstrzymujących się 
od głosu. Walne Zebranie udzieliło absolutorium ustępującej Komisji Rewizyjnej.  Następnie Walne 
Zebranie powołało do Zarządu Stowarzyszenia następujące osoby: członka Stowarzyszenia Piotra na 
miejsce przewodniczącego, członka Stowarzyszenia Jolantę na miejsce zastępcy przewodniczącego, 
członka Stowarzyszenia Andrzeja na miejsce skarbnika, członka Stowarzyszenia Teresę na miejsce 
sekretarza i członka Stowarzyszenia Jacka na członka zwykłego.  Do Komisji Rewizyjnej powołano 
następujące osoby – członkowie Stowarzyszenia: Barbarę, Danutę i Dorotę. 

16. 12 października 2013 – członek Stowarzyszenia Marcin uczestniczył w obchodach Dnia Solidarności z 
Osobami Chorującymi Psychicznie organizowanymi przez Fundację Ef Kropka, mającą swą siedzibę w 
Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 145f / 87. 

17. 15 października 2013 – spotkanie z profesjonalistami z Ukrainy (Lwów) miało miejsce na redakcji „DLA 
NAS” i na zebraniu Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”, wymiana doświadczeń. Liderką grupy ukraińskiej 
była doktor Paruch Swietłana. 

18.  29 października 2013 – udział Doroty Wypich w konferencji „Profesjonaliści dla profesjonalistów” 
organizowanej w ramach projektu „Nie zamykaj oczu – aktywizacja osób z zaburzeniami psychicznymi w 
Powiecie Limanowskim”, promocja form pomocy wśród osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. 
Wykład członka Stowarzyszenia Doroty zatytułowany był „Oczekiwania od profesjonalistów i rodziny – 
perspektywa pacjenta”. 

19. Członkowie Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” brali udział w spotkaniach z rodzinami osób chorujących 
psychicznie organizowanych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: 11 kwietnia 
2013 Filia nr 1 przy ul. Rzeźniczej 2 – członek Stowarzyszenia Jacek  

20 listopada 2013 Filia nr 8  przy ul. Jerzmanowskiego 37 – członkowie Stowarzyszenia Barbara, Dorota, 
Marek  



 

25 października Członkowie Stowarzyszenia brali udział  w programie edukacyjnym „Kapelusz pełen 
deszczu” organizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Gliwice, ul. Górnych Wałów 44. Wzięli udział 
członkowie Stowarzyszenia Piotr, Marek. 

20. Wydano 2 numery czasopisma środowisk działających na rzecz osób chorujących psychicznie DLA NAS, 
organu prasowego Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” nr 29 w marcu 2013 i 30 numer w czerwcu 2013.  
W obu czasopismach redakcja walczyła o zmianę postanowienia wojewody małopolskiego Jerzego 
Millera w sprawie zamknięcia działalności Ośrodka Recepcyjno – Szkoleniowego „Zielony Dół” przy ul. 
Zielony Dół 4   w Krakowie, gdzie pracowały osoby po kryzysach psychicznych.  Członkami redakcji są 
następujące osoby ze Stowarzyszenia: redaktor naczelna – (członkowie Stowarzyszenia) Dorota oraz 
Barbara, Jolanta, Konrad, Marek. Skład  czasopisma wykonał członek Stowarzyszenia Jacek. 

21. Członkowie Stowarzyszenia brali udział w spotkaniach organizowanych przez Koło Naukowe Studentów 
Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, sekcja Psychologii Klinicznej. Cykl spotkań zatytułowany 
„Porozmawiajmy o chorobie psychicznej” miał miejsce w Instytucie Psychologii UJ al. Mickiewicza 3: 

 24 stycznia 2013 r. – na temat „Rola farmakoterapii w procesie leczenia” mówili członkowie 
Stowarzyszenia Danuta, Jacek i Konrad  

 23 marca 2013 – na temat „Studiowanie jako czynnik leczący” mówili członkowie Stowarzyszenia 
Barbara, Marek i Konrad  

 24 kwietnia 2013 – na temat „Dzięki tobie… rola innych osób w dochodzeniu do zdrowia 
psychicznego” mówili członkowie Stowarzyszenia Marcin, Piotr i Dorota  

22. Członek Stowarzyszenia Anna we współpracy z wolontariuszem Stowarzyszenia Dorotą napisała wniosek 
wstępny oraz wniosek pełny do konkursu „Obywatele dla Demokracji” (finansowanego z mechanizmów 
norweskich) w obszarze przeciwko wykluczeniu. Wniosek wstępny został wysoko oceniony i 
zakwalifikowany do drugiego etapu, uzyskaliśmy zaproszenie do złożenia wniosku pełnego. Wniosek 
pełny, mimo że został wysoko oceniony, nie uzyskał liczby punktów wystarczającej do tego, aby 
stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w pierwszej edycji konkursu programu „Obywatele dla 
Demokracji”. 

23. W Stowarzyszeniu „Otwórzcie Drzwi” obchodziliśmy uroczyście Święta Wielkiej Nocy 26 marca i Bożego 
Narodzenia w dniu 17 grudnia, a także imieniny i inne uroczystości członków Stowarzyszenia. 

24. Członkowie Stowarzyszenia odwiedzali i wspierali psychicznie osoby będące w kryzysie psychicznym. 

 

V. 

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej. 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

VI. 

Odpisy uchwał Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”. 



 

 

Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” odbytego dnia 1 października 2013 
roku w siedzibie Stowarzyszenia. 

Uchwała1/10/2013 

Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” jednogłośnie przyjmuje protokół z 
poprzedniego Zebrania Walnego. 

Uchwała 2/10/2013 

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi  przy 10 głosach za i 5 osobach 
wstrzymujących się. 

Uchwała 3/10/2013 

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium ustępującej Komisji Rewizyjnej przy 12 głosach za i 3 osobach 
wstrzymujących się. 

Uchwała 4/10/2013 

Walne Zgromadzenie powołało do Zarządu Stowarzyszenia następujące osoby: 

- Janik  Jolantę 

- Frączek Teresę 

- Bieniasa  Andrzeja 

- Nowaka  Jacka 

- Cebulę  Piotra 

Uchwała 5/10/2013 

Walne Zgromadzenie powołało do Komisji Rewizyjnej następujące osoby: 

- Banaś  Barbarę 

- Biernacką  Danutę 

- Wypich  Dorotę 

 

Uchwała 6/10/2013 

 

Zgromadzenie Walne zatwierdziło podpisanie umowy o współpracy między Stowarzyszeniem „Otwórzcie Drzwi” a 

Niemieckim Stowarzyszeniem Beneficjentów Psychiatrycznym „Verein Psychiatrie – Erfrahrener Bielefeld”. 



 

VII. 

Informacje o strukturze przychodów – źródła i wysokość. 

Sporządzono i wykazano w sprawozdaniu finansowym. 

VIII. 

Informacje o strukturze kosztów – źródła i wysokość. 

Sporządzono i wykazano w sprawozdaniu finansowym. 


