
SPrawozdanie merytoryczne z dzialalnościStowarzyszenia Rodzin,,otwarty Umysł''
za rok 2OI7 r.

1. Dane rejestrowe
Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Rodzin,,Otwarty Umysł''

ul. Kraszewskiego 1; 35 - 016 Rzeszów

województwo: podkarpackie, powiat: Rzeszów, gmina: Rzeszów

T el: 6647 39233, 6647 39232
Email; biuro@otwa rtvu mvs|.org

www,otwartvumvs1.org

Data wpisu do KRS :24,09,20O3 r.

KRS: 0000174442
Regon:691768790
NlP :5170071929

2. Władze stowarzyszenia
w roku 2oL7 zarząd stowarzyszenia działał w następującym składzie:
Barbara Oleksińska - prezes
Maria Gnap - wiceprezes
Czesław Trzyna - sekretarz
Halina Pyrcz - członek
Jan Borcz - członek

w roku 2ot7 komisja Rewizyjna działała w następującym składzie:
Maria Filipska - przewodnicząca
Alicja Piotrowska - członek
wiesława krok - członek

3. Cele statutowe
Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób:
a) chorych psychicznie, ich rodzin, opiekunów oraz osób wymagających wsparcia

psychicznego
b) dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną
c) dzieci, młodzieży i dorosłych
d) rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej (w tym niepełnosprawnych)

4. Metody realizacji celów statutowych
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) Prowadzenie działalnoŚci informacyjno-edukacyjnej dla osób chorych psychicznie, rodzin

i całego społeczeństwa na temat chorób i zaburzeń psychicznych, ich leczenia
i zapobiegania

b) Prowadzenie działalnoŚci opiekuńczo - rehabilitacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych
z niepełnosprawnością sprzężoną



c) prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych
d) prowadzenie działalności wspierającej rodziny i osoby w trudnej sytuacji życiowej
e) współpracę z psychiatryczną służbą zdrowia oraz Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu

Wojewódzkiego, Regionalnym Ośrodkiem PolitykiSpołecznej, Wydziałem Zdrowia,
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rzeszowie w kierunku rozwoju form
poŚrednich lecznictwa psychiatrycznego: oddziałów dziennych, zespołów hospitalizacji
domowej, hosteli, klubów pacjentów psychiatrycznych, ośrodków wsparcia społecznego,
mieszkań chronionych, ośrodków rehabilitacji zawodowej

f) podejmowanie działań na rzecz tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych
g) nawiązywanie kontaktów i współpraca z władzami administracji państwowej,

sa morządowej, orga n izacja m i społecznym i, instytucjam i religijnymi
h) przedstawianie potrzeb Stowarzyszenia odpowiednim władzom icałemu społeczeństwu
i) upowszechnianie idei, celów Stowarzyszenia poprzez korzystanie ze środków masowego

przekazu
j) inicjowanie prac badawczych i legislacyjnych dotyczących warunków życia i bytu osób

niepełnosprawnych
k) organizację turnusów rehabilitacyjnych, imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych

i innych integrujących osoby niepełnosprawne
l) prowadzenie punktu informacyjnego i Dzienny Ośrodek Wsparcia - Klub Samopomocy

,,lntegra" dla osób z zaburzeniami psychicznymi
ł) wszelkie inne działania zmierzające do realizacji celów Stowarzyszenia.
Szczegółowe zasady i warunki realizacji celów określają regulaminy wewnętrzne
Stowarzyszenia.

5. Działania Stowarzyszenia Rodzin,,Otwarty Umysf'w roku 2017
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, Urzędu Wojewódzkiego, darowizn, 1% podatku, składek członkowskich,
odpłatności za udział w spotkaniach integracyjnych i wycieczkach.

Otrzymane dotacje pozwoliły nam zrealizować w roku 2017 zadania:
a) ,,Tacy sami" - projekt realizowany w ramach dotacji Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Całkowita wartość projektu: 107 600,00 zł, w tym dotacja: 80 000,00 zł, wkład
własny finansowy 0,00 zł, wkład własny pozafinansowy: 27 600,00 zł. W ramach projektu
zrealizowano: psychoedukację grupową (spotkania grupowe z psychologiem), warsztaty
terapii indywidualnej (spotkania indywidualne z psychologiem), rehabilitacja ruchowa
i prozdrowotna (grupowa i indywidualna), arteterapia (rehabilitacja przez sztukę), warsztaty
żywieniowe - podróże po smakach Europy, warsztaty na temat kultury.

b) "Możesz pomóc" - zadanie realizowane w ramach dotacji Wydziału Zdrowia Urzędu
Miasta Rzeszowa. Całkowita wartość projektu: 22980,00 zł wtym dotacja: ].5000,00 zł,
wkład własny pozafinansowy: 7 980,00 zł, tj. praca wolontariuszy.
W ramach zadania zrealizowano: spotkania grupowe i indywidualne z psychologiem dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz spotkania grupowe dla rodzin.



c),,Nie dam się uzależnić" - zadanie realizowane w ramach dotacji Wydziału Zdrowia Urzędu
Miasta Rzeszowa. Całkowita wartość projektu: 78940,00 zł w tym dotacja: 50000,00 zł,
wkład własny finansowy: 4 940,00 zł (odpłatność uczestników wyjazdu edukacyjnego), wkład
osobowy pozafinansowy (wolontariusze): ż4 OO0,00 zł.
W ramach projektu zrealizowano: zredagowano iwydrukowano ulotki na temat uzaleznień,
3 audycje w Radio Rzeszów, wyjazd edukacyjny do Oblasów i okolic.

d) ,,Depresja - porozmawiajmy o niej" - zadanie w trybie pozakonkursowym (mały grant),
realizowane w ramach dotacji Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa. Całkowita
wartoŚĆ projektu: 5 900,00 zł w tym dotacja: 5 000,00 zł, wkład osobowy pozafinansowy
(wolonta riusze) : 900,00 zł.

W ramach projektu utworzono spot reklamowy promujący Światowy Dzień Zdrowia,
którego tematem przewodnim na rok 2OL7 była depresja,

e) Dzienny OŚrodek Wsparcia - Klub Samopomocy ,, tntegra" dta osób z zaburzeniami
psychicznymi - projekt realizowany w ramach oferty konkursowej 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: 188 035,64 zł, w tym dotacja: 164592,00 zł, wkład własny finansowy 6143,64 zł,
wkład własny pozafinansowy: 1-7 300,00 zł.
DziałalnoŚĆ merytoryczna prowadzona była w budynkach przy ul. Potockiego 1 i przy
ul. Kraszewskiego 1.

Przy ul. Potockiego prowadzone były w pracowniach: psychologicznej, kulinarnej oraz terapii
zajęciowej. W zajęciach uczestniczylo 2O osób, które podzielone były na dwie grupy, po
10 osób każda. W okresie styczeń -grudzień 2OL7 r, odbyło się: pracownia psychologiczna:
96 spotkań grupowych z psychologiem; pracownia kulinarna: 248 zajęc kulinarnych;
pracownia terapii zajęciowej: ż48 zajęć terapii zajęciowej.
W terapii zajęciowej prowadzonej przy ul. Kraszewskiego uczestniczyło 7 osób. W okresie
styczeń - grudzień 2O!7 r, odbyło się: 248 zajęć terapii zajęciowej.
W ramach realizacji projektu z dotacji opłacone były koszty eksploatacyjne tj. czynsz przv
ul. Kraszewskiego 1, natomiast opłaty: energii elektrycznej, woda, ścieki, telefon, lnternet,
ochrona budynku i inne wydatki administracyjne z wkładu własnego finónsowego.

Całkowita suma realizowanych projektów wyniosła: 4Og 455,64zł, w tym otrzymana dotacja:
374592,00 zł, wkład własny finansowy LtO83,64 zl wkład własny pozafinansowy:
77 780,0O zł.
wkład własny pozafinansowy (praca wolontariuszy) realizowało 22 osoby.

P rzedstawiciele Stowa rzysze n ia uczestn iczyl i w konferencjach :

. W dniach La-Lt.O2.2Ot7 r. w konferencji z okazji Światowego Dnia Chorego
organizowanej przez lnstytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

o w dniu 28.09,2077 w Radomiu, konferencja z okazji X-lecia Przedsiębiorstwa
Społecznego,,Gospoda Jaskółeczka"

o w dniu L5.L2.2077 r. w Warszawie, konferencja w sprawie pilotażu Narodowego
Programu Zdrowia Psychicznego

o w dniu 28,L2.ż0I7 w Warszawie, konferencja w sprawie pilotażu Narodowego
Progra m u Zdrowia Psychicznego



W ramach t% otrzymano środki w kwocie 7 L73,8O zł, Środki przeznaczone zostały na
realizację celów statutowych, w tym opłaty za czynsz, opłaty telefonu z lnternetem, energię
elektryczną, materiały biurowe, oplaty pocztowe, utrzymanie konta bankowego, opłaty za
przelewy bankowe, ochronę i ubezpieczenie obiektu, gaz, śmieci, ścieki, woda, środki
czystości, materiały do zajęć terapeutycznych.
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