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Nazwa Stowarzyszenia :

Stowarzyszenie Rodzin ,,Otwarty Umysł" 35 - 0].6 Rzeszów ul. Kraszewskiego 1

Kraj: Polska
Województwo : pod karpackie
Powiat: Rzeszów
Gmina: Rzeszów
Poczta: Rzeszów
Tel: 17 8620288; 664739233, 664739232
Emai l; biu ro@otwartvumvs1.org
www.otwartvumVs1.org
data wpisu do KRS :ż4,09,2003 r.

Regon:691768190
KRS: 000017444ż
NlP :5].7007L929

cele statutowe:

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

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

działalności reha bil 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/ działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
h/ upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury tradycji
i/ upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1/ dzialalności na rzeczporządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania
patologiom społecznym

k/ upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji

l/ działan 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, młodziezy i dorosłych
o) organizacjazajęc edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży idorosłych
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, Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, darowizn, 1% podatku, składek

członkowskich, odpłatności za udział w spotkaniach integracyjnych i wycieczkach.

Otrzymane dotacje pozwoliły nam zrealizować w roku 2016 zadania:

1) "Możesz pomóc" - zadanie realizowane w ramach dotacji Wydziału Zdrowia Urzędu

Miasta Rzeszowa. Całkowita wartość projektu: 30 160,00 zł w tym dotacja: 18 000,00 zł,

wkład własny pozafinansowy: 12 160,00 zł, tj. praca wolontariuszy.
W ramach zadania zrealizowano: spotkania grupowe i indywidualne z psychologiem dla osób

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

2) ,,Nie używam - jestem wolny'' _ zadanie realizowane w ramach dotacji Wydziału Zdrowia

Urzędu Miasta Rzeszowa. Całkowita wartość projektu: 75 1"60,00 zł w tym dotacja: 50 000,00

zł, wkład własny finansowy: 3 240,00 zł (odpłatność uczestników wyjazdu edukacyjno-

sz kol e n iowego), wkła d osobowy pozafi na nsowy (wolonta ri usze) : żL 920,0O zł.

W ramach projektu zrealizowano: 3 audycje w Radio Rzeszów, 3 czterostronicowe wkładki

tematyczne w gazecie codziennej ,,Nowiny", wyjazd edukacyjno - szkoleniowy do KrynicY,

warsztaty szkoleniowe dla rodziców.

3) Dzienny ośrodek Wsparcia - Klub Samopomocy ,, lntegra" d|a osób z zaburzeniami

psychicznymi - projekt realizowany jako oferta konkursowa 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:

188 033,64 zł, w tym dotacja: 164 590,00 zł, wkład własny finansowy 6 L43,64 zł, wkład

własny pozafinansowy: 17 300,00 zł.

Działalność merytoryczna prowadzona była w budynkach przy aI. Potockiego i przy u|-

Kraszewskiego.
przy uI. Potockiego prowadzone były w pracowniach: psychologicznej, kulinarnej oraz

terapii zajęciowej.W ząęciach uczestniczyło 20 osób, które podzielone były na dwie gruPY,

po 10 osób każda. W okresie styczeń - grudzień 2016 r. odbyło się: pracownia

psychologi czna: 96 spotkań grupowych z psychologiem; pracownia kulinarna: 24l zajęĆ

kulinarnych; pracownia terapii zaj ę ciowej : 24 l zajęó terapii zaj ęc iowej .

W terapii zajęciowej prowadzonej przy ul. Kraszewskiego uczestniczyło 7 osób. W okresie

styczeń - grudzień 2016 r. odbyło się: 250 zajęó terapii zajęciowej.
W ramach realizacji projektu opłacone były koszty eksploatacyjne tj. czynsz, opłaty, energii

elektrycznej, woda, ścieki, telefon, lnternet, ochrona budynku i inne wydatki

ad m inistracyjne.

4) ,,Zróbmy to razem" - projekt realizowany jako oferta konkursowa Miejskiego OŚrodka
pomocy Społecznej. Całkowita wartość projektu: 94 800,00 zł, w tym dotacja: 80 000,00 zł,

wkład własny finansowy 0,00 zł, wkład własny pozafinansowy: 14 800,00 zł. W ramach

projektu zrealizowano: trening społecznego poznania i neuropoznania (spotkania gruPowe

z psychologiem), spotkania indywidualne z psychologiern, muzykoterapia, rehabilitacja



ruchowa i prozdrowotna (grupowa i indywidualna), warsztńy twórczości plastycznej,
rękodzielniczej i ogrodniczej, warsztaty żywieniowe - kuchenne inspiracje, warsztatów na
temat kulfury.

5) ,,Nic pod przymusem - wszyscy mają głos" - projekt realizowany jako oferta konkursowa
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Całkowita wartość projektu: 32870,00 zt w tym
dotacja: 28 630,00 zł, wkład własny finansowy: 3 040,00 zł (odpłatnoŚĆ uczestników wyjazdu

turystyczno-rekreacyjnego), wkład osobowy pozafinansowy (wolontariusze): I2O0,0O zl.

W ramach projektu zrealizowano: wyjazd turystyczno - rekreacyjny do lwonicza.

Całkowita suma realizowanych projektów wyniosła: 421,0ż3,64 zł, w tym otrzymana dotacja:

34t 2żo,oo zł, wkład własny finansowy t2 423,64 zł wkład własny pozafinansowy: 67 380,00

zł,

Przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w konferencjach:
- w dniach LO-LL.O2.20].6 r. w konferencji i uroczystej gali z okazji Światowego Dnia Chorego

organizowanej przez lnstytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
- w dniu ż2.04.2016 w Warszawie, konferencja "Sieć dla zdrowia psychicznego"

- w dniu 1o-LL.o6.2016 r. w Krakowie konferencja: ,,Umacnianie i zdrowienie - daĆ nadzieję"

- w dniu 15,L1,.2OL7 w Lublinie, konferencja w ramach kampanii: ,,Nie tracę siebie

w schizofrenii"

W ramach !% otrzymano środki w kwocie 9795,50 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,3az, śmieci, ścieki, woda.
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