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cele statutowe:

a/ świadczenia różnorodnych form pomocy społecznej rodzinom i osobom chorującym
psychicznie, pozostającym w trudnej sytuacji oraz wyrównywanie ich szans życiowych

b/ inicjowanie i organizowanie samopomocy wzajemnej w dążeniu do normalnego
funkcjonowania w społeczeństwie, w tym zapewnienia opieki i ochrony prawnej

c/ popularyzacji nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz krajoznawstwa i wypoczynku,
d/ promocji i ochrony zdrowia, w tym zwłaszcza zdrowia psychicznego, organizacji

działa lności rehabi l itacyjnej
e/ działalności charytatywnej i na rzecz osób niepełnosprawnych
f/ promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy

i zagrożonych zwolnieniem z pracy
g/ dzialalności wspo ma gającej r ozw ój wspól not i społeczności loka l nych
h/ upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury tradycji
i/ upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
j/ działalności na rzeczporządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania

patologiom społecznym
k/ upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także

działa ń wspomagających rozwój demokracji
ll działań na rzecz integracji europejskie j oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy

społeczeństwami
ł/ promocji i organizacji wolontariatu.
m) udzielanie wsparcia i opieki dla dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością

sprzężoną w oparciu o otrzymane na ten cel dotacje
n) prowadzenie samodzielne oraz zlecanych szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych
o) organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
p) promocja i realizacja programów mających na celu niesienie pomocy rodzinom i osobom



w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (w tym
niepełnosprawnych).

Stowarzyszenie Rodzin ,,Otwarty Umysł" realizowało za okres sprawozdawczy zadania

w oparciu o cele statutowe. Środki finansowe na realizację tych celów pozyskane zostały

w ramach projektów: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Wydziału Zdrowia Urzędu
Miasta Rzeszowa, darowizn, 1% podatku, odpłatności za udział w spotkaniach integracyjnych

i wycieczkach.

Otrzymane dotacje pozwoliły nam zrealizować w roku 2015 zadania:
1) "pomagamy Ci poczuć się lepiej" - zadanie realizowane w ramach dotacji Wydziału
Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa. Całkowita wartość projektu: 25 390,00 zl w tym

dotacja: 15 000,00 zł, wkład własny pozafinansowy: 10 390,00 zł, tj. praca wolontariuszy.
W ramach zadania zrealizowano: spotkania grupowe i indywidualne z psychologiem dla osób

chorujących oraz spotkania grupowe dla rodzin, zajęcia artystyczne dla osób chorujących.

2) ,,Jestem wolny - uzależnieniom Nie" - zadanie realizowane w ramach dotacji Wydziału
Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa. Całkowita wartość projektu: 67 200,00 zł w tym dotacja:

43 000,00 zł, wkład własny finansowy: 3 800,00 zł (odpłatność uczestników wyjazdu

szkoleniowego), wkład osobowy pozafinansowy (wolontariusze): 20 400,00 zł.
W ramach projektu zrealizowano: 3 audycje w Radio Rzeszów, 2 czterostronicowe wkładki

tematyczne, wyjazd szkoleniowy na Roztocze.

3} Dzienny Ośrodek Wsparcia Klub Samopomocy ,,lntegra"- zadanie realizowane
w ramach dotacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Całkowita wartoŚć projektu:

5O4255,52 zł, wtym dotacja: 424 255,52 zł, wkład własny finansowy: 10000,00 zł, wkład
własny pozafinansowy: 70 000,00 zł. W ramach zadania zrealizowano:
a) Zajęcia terapeutyczne:
W lokalu przy ul. Potockiego 1 przeprowadzono:

o 165 zajęć artystycznych, 24 zajęcia w ogrodzie, t7O zajęć kulinarnych, 66 zajęć

muzycznych, 115 spotkań grupowych z psychologiem, 139 spotkań indywidualnych
z psychologiem, 68 zajęć rehabilitacyjnych, 6 spotkań z lekarzem.

W lokalu przy ul. Kraszewskiego przeprowadzono:
. 67 zajęć muzycznych, 33 spotkania 8rupowe z psychologiem, 116 zajęć

indywidualnych z fizjoterapeutą, 134 zajęć terapii zajęciowej

b) Prace remontowe i inwestycyjne: wykonanie kanalizacji.

W obydwu lokalach doposażono sale terapeutyczne w: sprzęt AGD, naczynia do kuchn
(ul. Potockiego), materiały do terapii, 2 telewizory, 2 laptopy, gry do zabaw świetlicowych,
plac przy budynku przy ul. Potockiego.

4) Dzienny Ośrodek Wsparcia - Klub Samopomocy ,, tntegra" dla osób z zaburzeniami
psychicznymi - projekt realizowany od grudnia do chwili obecnej jako oferta konkursowe
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w oparciu o środki przekazane do MOPS z Urzędu

Wojewódzkiego na podstawie porozumienia Wojewody i Prezydenta Miasta Rzeszowa.



Całkowita wartość projektu: 126699,54 zł, wtym dotacja: tL2960,0O zł, wkład własn1
finansowy 539,54. zł, wkład własny pozafinansowy: 13 żO0,0O zl.
Środki na realizację tego zadania były znacznie mniejsze i wynosiły 5O8, OO zł na uczestnika
stąd ograniczeniu uległa ilość oferowanych zajęć. Przy u. Kraszewskiego zmniejszono iloś(
godzin opieki do 4 godz. i pozostawiono jedynie terapię zajęciową. W ramach tych zaję(
prowadzono zajęcia artystyczne i świetlicowe z wykorzystaniem telewizora i komputera.
Przy ul. Potockiego zajęcia odbywają się od 9 -15 ale także ograniczona została ilość zaję(

terapeutycznych do kulinarnych, artystycznych i spotkań grupowych z psychologiem ora;
różnego rodzaju treningów funkcjonowania w życiu codziennym, zajęć świetlicowych,
spotka ń integracyjnych,

W ramach realizacji projektu opłacone były koszty eksploatacyjne tj. czynsz, opłaty, energi
elektrycznej, woda, ścieki, telefon, lnternet, ochrona budynku i inne wydatk
administracyjne.

W oparciu o przekazane środki w budynku przy ul. Potockiego wykonano: pionową izolację
budynku, malowanie dachu, budowę drogi dojazdowej, budowę kontenera (garaż blaszany]
i pergoli na śmieci, wymianę części płytek podłogowych.

Całkowita suma realizowanych projektów wyniosła:.723 545,06 zł, w tym otrzymana dotacja
5952t5,52 z|, wkład własny finansowy L4339,54 zł wkład własny pozafinansowyl
].13 990,00 zł.

P rzedstawiciel e Stowa rzyszen ia uczestn iczyl i w konferencja ch :

- w dniach IO.1L.O2.2015 r. w konferencji i uroczystejgali z okazji Światowego Dnia Chorego
organizowanej przez lnstytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

- w dniu 28.04.2OL5 r. w Lublinie, konferen Ąa; ,,Przyjazny Świat"
- w dniu LL-L2.06.2015 r. w Krakowie konferencja: ,,Umacnianie i zdrowienie - dać nadzieję"
- w dniu 06.10.2015 r. w Warszawie konferencja:,,Kurs na pracę - aktywizacja zawodowa
osób z zaburzeniami psychicznymi"

- w dniu żI.IO żOL5 r. w Radomiu konferencja: ,,Psychiatria środowiskowa, usługi
specja l istyczne- dobre pra ktyki".

W ramach L%o otrzymano środki w kwocie 8 410,30 zł. Środki przeznaczone zostały na

realizację celów statutowych, w tym opłaty za,. czynsz, opłaty telefonu z lnternetem, energię
elektryczną, materiały biurowe, opłaty pocztowe, utrzymanie konta bankowego, opłaty za
przelewy bankowe, ochronę i ubezpieczenie obiektu.
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