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Sprawozdanie merytoryczne 

Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” za 2017 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 

Wiceprzewodniczący: Katarzyna Leśniewska-Treywasz 

Skarbnik: 

Andrzej Roman Bienias 

Sekretarz: 

Monika Syc 

Członek Zarządu: 

Dorota Dużyk-Wypich 

 

II. 

Działalność Stowarzyszenia ma na celu: 

1. Wzajemną samopomoc; 
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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 2017 realizowało cele statutowe poprzez: 

1. Projekty 

Członkini Stowarzyszenia Anna koordynowała projekt o nazwie: „Akademia Liderów 

Cogito - wzrost zaangażowania społecznego na rzecz osób niepełnosprawnych z powodu 

choroby psychicznej”, którego była także autorką.  

Projekt zakładał wzrost zaangażowania obywatelskiego osób chorujących psychicznie 

w działania na rzecz środowiska osób chorujących oraz podjęcie współpracy wśród tych, 
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którzy już się angażują, a także wzrost świadomości i wiedzy na temat rzeczywistych potrzeb 

tej grupy, ich praw, obowiązków i możliwości wśród osób z otoczenia chorujących 

psychicznie, wśród studentów - osób w przyszłości zawodowo związanych z psychiatrią. Aby 

zrealizować ten cel podjęte zostały następujące działania:  

a) organizacja i przeprowadzenie w ramach Akademii Liderów Cogito czterech 

trzydniowych szkoleń dla lokalnych liderów działających na rzecz środowiska osób 

chorujących psychicznie z całej Polski  

b) stworzenie Platformy Internetowej  

c) cykl 6 szkoleń pn. „Pomóc osobie chorującej psychicznie” skierowanych do 

otoczenia osób chorujących psychicznie  

d) cykl 12 seminariów: „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej” skierowanych do 

studentów – osób, które w przyszłości będą zawodowo pracować z osobami chorującymi 

psychicznie.  

Projekt był realizowany w Krakowie w okresie od 1 lutego 2017 do 21 grudnia 2017. 

Wszystkie założenia projektowe zostały osiągnięte. 

 

2. Szkolenia zewnętrzne 

 

 27. 01. 2017  członkini Stowarzyszenia Dorota szkoliła na wykładzie ze studentami 

medycyny prowadzonym przez prof. Andrzeja Cechnickiego w Pensjonacie „U 

Pana Cogito"   

 20. 04. 2017 – członkinie Stowarzyszenia Dorota i Barbara szkoliły z mgr Dorotą 

Kurbiel  -na sesji „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej", prowadzonej przez 

Koło Naukowe Studentów Psychologii; ul. Ingardena 6 

 18. 05. 2017 – członkini Stowarzyszenia Dorota szkoliła na sesji "Porozmawiajmy 

o chorobie psychicznej", prowadzonej przez Koło Naukowe Studentów 

Psychologii; ul.Ingardena 6 

 26.06.2017 – członkinie Stowarzyszenia  Barbara i Katarzyna przeprowadziły 

szkolenie u mgr Doroty Kurbiel dla studentów w Pensjonacie "U Pana Cogito"  

 29. 06. 2017 – członkini Stowarzyszenia Dorota szkoliła na wykładzie ze 

studentami medycyny w Pensjonacie „U Pana Cogito"  

 18.10.2017 – członkinie Stowarzyszenia  Dorota i Barbara brały udział w  szkoleniu 

dla studentów medycyny z dr Piotrem Błądzińskim na  pl. Sikorskiego 2/8 

 26.10.2017 – członkinie Stowarzyszenia Dorota i Barbara brały udział w szkoleniu 

dla studentów AWF z mgr Dorotą Kurbiel w  Pensjonacie „U Pana Cogito” 
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 8. 11. 2017 – członkowie Stowarzyszenia Dorota i Jacek szkolili podczas wykładu 

dla studentów III roku Fizjoterapii, prowadzonym przez dr Piotra Błądzińskiego na 

pl. Sikorskiego 2/8 

 10. 11. 2017 – członkini Stowarzyszenia Dorota szkoliła podczas wykładu dla 

studentów medycyny, prowadzonym przez prof. Andrzeja Cechnickiego, w 

Pensjonacie "U Pana Cogito"  

 12.10.2017 – członkowie Stowarzyszenia Andrzej i Monika przeprowadzili 

szkolenie dla studentów AWF u mgr Gerarda Banacha w Pensjonacie „U Pana 

Cogito” 

 13.10.2017 – członkinie Stowarzyszenia Danuta i Monika przeprowadziły 

szkolenie dla studentów u dr Anety Kalisz przy pl. Sikorskiego 2/8 

 20.10.2017r. - członkowie Stowarzyszenia Jolanta  i Jacek brali udział w wykładzie 

prowadzonym przez doktora Piotra Błądzińskiego dla studentów III roku 

fizjoterapii UJ przy Placu Sikorskiego 2/8 

 25.10.2017 – członkinie Stowarzyszenia Monika i Jolanta brały udział w szkoleniu 

dla studentów III roku fizjoterapii u dr Piotra Błądzińskiego przy pl. Sikorskiego 

2/8 

 14.11.2017 – członkowie Stowarzyszenia Barbara i Andrzej przeprowadzili 

szkolenie dla studentów medycyny z dr Łukaszem Cichockim przy pl. Sikorskiego 

2/8 

 16. 11. 2017 – członkinie Stowarzyszenia Dorota i Barbara wzięły udział w 

wykładzie dla studentów i pracowników AGH, prowadzonym przez mgr Dorotę 

Kurbiel przy al. Mickiewicza 30, Biblioteka Główna AGH; w ramach grantu z 

Ministerstwa Zdrowia pt. „Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego", 

zorganizowanym przez Biuro Osób Niepełnosprawnych AGH 

 16.11.2017 – członkowie Stowarzyszenia Monika i Jacek przeprowadzili szkolenie 

dla  studentów fizjoterapii AWF u mgr Gerarda Banacha w  Pensjonacie „U Pana 

Cogito” 

 20.11.2017 – członkini Stowarzyszenia Barbara przeprowadziła szkolenie dla 

studentów fizjoterapii u prof. Andrzeja Cechnickiego przy pl. Sikorskiego 2/8 

 21.11.2017 – członkini Stowarzyszenia Barbara wzięła udział w  szkoleniu dla 

studentów medycyny u prof. Andrzeja Cechnickiego w Pensjonacie „U Pana 

Cogito” 

 27.11.2017 – członkini Stowarzyszenia Katarzyna wzięła udział w szkoleniu dla 

studentów fizjoterapii 

 29.11.2017 – członkowie Stowarzyszenia Jolanta i Jacek brali udział w seminarium 

studentów III roku fizjoterapii UJ prowadzonym przez doktora Piotra 

Błądzińskiego w  Pensjonacie „U Pana Cogito” 

  01.12.2017 - członkinie Stowarzyszenia Jolanta i Barbara brały udział w szkoleniu 

studentów fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego. Szkolenie prowadziła 

mgr Dorota Kurbiel. Szkolenie odbyło się w Pensjonacie „U Pana Cogito” 
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 06.12.2017 – członkinie Stowarzyszenia Monika i Jolanta wzięły udział w szkoleniu 

studentów u dr Piotra Błądzińskiego w Pensjonacie „U Pana Cogito” 

 06.12.2017 - członkinie Stowarzyszenia Jolanta i Monika  brały udział w 

seminarium III roku fizjoterapii UJ prowadzonym przez doktora Piotra 

Błądzińskiego w Pensjonacie „U Pana Cogito” 

 7. 12. 2017 – członkowie Stowarzyszenia Dorota i Jacek szkolili podczas wykładu 

dla studentów AWF, prowadzonego przez mgr Gerarda Banacha; w ramach 

grantu z Ministerstwa Zdrowia pt. „Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego" 

 7.12.2017 – członkini Stowarzyszenia Katarzyna wzięła udział w szkoleniu dla 

studentów psychologii  

 13.12.2017 – członkowie Stowarzyszenia Anna i Jacek wzięli udział w szkoleniu dla 

pracowników  AGH z mgr Dorotą Kurbiel  

 20.12.2017 – członkowie Stowarzyszenia Jolanta i Jacek brali udział w wykładzie 

dla studentów III roku fizjoterapii UJ, prowadzonym przez doktora Piotra 

Błądzińskiego w  Pensjonacie „U Pana Cogito” 

 

 

3. Udział czynny w konferencjach 

 

 w dniu 5 maja 2017 roku członkini Stowarzyszenia Barbara wzięła udział w panelu na 

Konferencji „Wsparcie studenta w kryzysie psychicznym" na Uniwersytecie 

Pedagogicznym w Krakowie 

 w dniu 8 maja 2017 roku członkini Stowarzyszenia Dorota wygłosiła wykład pt.  

„Bariery w leczeniu wyłonione w badaniach ekspertów przez doświadczenie" na 

podstawie opracowania członkini Stowarzyszenia Anny podczas I Kongresu Zdrowia 

Psychicznego w PKiN w Warszawie 

 w dniu 18 maja 2017 roku członkinie Stowarzyszenia Barbara i Katarzyna wzięły udział 

w szkoleniu przedstawicieli administracji i pracowników ŚDS i MOPS na Konferencji 

„Jak pomóc osobom chorującym psychicznie?" w ramach XII Dni Profilaktyki w 

Końskich 

 w dniach 28, 29 i 30 września 2017 roku członkini Stowarzyszenia Barbara wzięła 

udział w Polsko-Niemieckim Sympozjum „Codzienność w psychiatrii - dokąd chcemy 

zmierzać?" oraz prowadziła z dr Piotrem Błądzińskim warsztaty nt. „Jak pacjenci 

przeżywają przyjęcie do oddziału?" 

 w dniu 3 października 2017 roku członkini Stowarzyszenia Barbara wzięła udział w 

Lubelskim Forum Osób Niepełnosprawnych nt. „Wdrażanie Konwencji o Prawach 

Osób Niepełnosprawnych - Wspólna Sprawa" 

 w dniu 3 października 2017 roku członkini Stowarzyszenia Dorota wzięła udział w 

konferencji „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna 

sprawa", organizowanej przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych 

- Sejmik Wojewódzki w  Hotelu Chopin przy ul. Przy Rondzie 2 w Krakowie 
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 w dniu 21 października 2017 roku członkini Stowarzyszenia Barbara wzięła udział w 

Konferencji Trzech Sekcji „Obcy. Inny. Taki Sam w Psychoterapii", gdzie przedstawiła 

prezentację nt. „Edukacja. Akademia Liderów. Ex-Co" na warsztatach „Różni nas 

mniej niż myślisz" 

 

4. Udział bierny w konferencjach 

 w dniu 4 stycznia 2017 roku członkowie Stowarzyszenia Monika i Jacek wzięli udział w 

konferencji - konsultacjach społecznych dot. rządowego projektu  ustawy 

powołującej Narodowe Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego, która miała miejsce 

w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie 

 w dniu 8 maja 2017 roku członkinie Stowarzyszenia: Anna, Barbara, Dorota, 

Katarzyna, Monika wzięły udział w I Kongresie Zdrowia Psychicznego w Warszawie - 

Katarzyna i Monika miały opiekę nad stolikiem z publikacjami Stowarzyszenia 

 

5. Czasopismo "Dla Nas" 

W 2017r. wyszły 3 numery Czasopisma „Dla Nas”: numer 36  - w kwietniu,  numer 37 – we 

wrześniu i specjalne wydanie w j. angielskim - w listopadzie, jego Redaktorką Naczelną jest 

członkini Stowarzyszenia Dorota, a członkini Anna zasiada w Radzie Programowej. 

Nr 36 zawierał m.in. temat refleksji po Forum, duchowości; nr37 temat szpitala 

psychiatrycznego z perspektywy pacjenta, czy  wywiad z  prof. Bogdanem de Barbaro; numer 

angielski mówił o Akademii Liderów Cogito, czy I Kongresie Zdrowia Psychicznego w 

Warszawie. 

Członkinie Stowarzyszenia Barbara, Jolanta oraz członek Stowarzyszenia Jacek pełnili w 

czasopiśmie całoroczną pracę redakcyjną. Jolanta była odpowiedzialna za wybór wierszy do 

numerów 36 i 37 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 Barbara prowadziła platformę internetową Akademii 

Liderów Cogito 

 członkini Stowarzyszenia Barbara wzięła udział w nagraniu filmów edukacyjnych 

prowadzonym przez p. Urszulę Sochacką z przeznaczeniem na wykorzystanie 

materiału do promocji I Kongresu Zdrowia Psychicznego 

 członkinie Stowarzyszenia Barbara, Jolanta i Dorota brały udział w cyklicznych 

Warsztatach Poetyckich prowadzonych przez prof. Annę Pituch-Noworolską 

http://www.otworzciedrzwi.org/
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 9 czerwca w Pensjonacie „U Pana Cogito” odbył się  wieczór poetycki "Spacer z 

Poezją" przygotowany przez Panią Profesor Pituch-Noworolską z udziałem członkiń 

Stowarzyszenia Jolanty, Barbary, Doroty 

 

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”. 

Walne Zebranie Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”, które odbyło się w Krakowie przy pl. 

Sikorskiego 2/8 w dniu 28 czerwca 2017 podjęło Uchwały o następującej treści: 

Uchwała nr 01/2017 

Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Zarządu 

za rok 2016 

 

Uchwała nr 02/2017 

Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Merytoryczne  Zarządu  

za rok 2016 

 

Uchwała nr 03/2017 

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium dotychczasowemu Zarządowi Stowarzyszenia. 
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Uchwała  04/2017 

Zgromadzenie Walne wybiera do składu Zarządu Stowarzyszenia następujące osoby: Barbarę 

Banaś, Katarzynę Leśniewską-Treywasz, Andrzeja Bieniasa, Monikę Syc i Dorotę Wypich. 

 

Uchwała  05/2017 

Zgromadzenie Walne wybiera do składu Komisji Rewizyjnej następujące osoby: 

Jolantę Janik, 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. 

 

 


