SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

TOWARZYSZENIE NA RZSTOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU PSYCHIATRII
I OPIEKI

ŚRODOWISKOWEJ

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU PSYCHIATRII I OPIEKI
ŚRODOWISKOWEJ
za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku
Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania
z działalności fundacji (Dz.U.2001, Nr 50 poz. 529 z późn. zm.).
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Nazwa (firma) i siedziba jednostki: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii
i Opieki Środowiskowej, pl. Gen. Wł. Sikorskiego 2/8, 31-115 Kraków, zwane dalej
Stowarzyszeniem.
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział
XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej.
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 18.08.1999 r.
Numer KRS: 0000146448
Numer statystyczny identyfikacyjny w systemie REGON: 357099157
Dane dotyczące członków zarządu Stowarzyszenia :



Anna Bielańska – przewodnicząca Zarządu, zam. ul. Senatorska 3/4, 30-106 Kraków



Andrzej Cechnicki – wiceprzewodniczący Zarządu, zam. ul. Grottgera 22/5,
Kraków



Agnieszka Lewonowska-Banach – skarbnik, zam. ul. Obozowa 59/33, 30-383 Kraków



Anna Wasieczko – członek Zarządu, zam. ul. Szuwarowa 3/60, 30-384 Kraków



Łukasz Cichocki – członek Zarządu, zam. ul. Balicka 13a/43, 30-149 Kraków



Danuta Łopalewska – sekretarz, zam. ul. Grzegórzecka 86/9 , 31-559 Kraków



Małgorzata Bundzewicz-Czyżewska – członek Zarządu, zam. ul. Jabłonna 32, 31-231
Kraków

7.

30-035

Cele statutowe:
„Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej" zwane dalej
Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem zrzeszającym osoby zawodowo związane
z psychiatrią środowiskową w szczególności lekarzy, pielęgniarki, psychologów, pracowników
socjalnych, terapeutów zajęciowych, artystów, których celem jest promowanie
i rozwój metod oddziaływania na chorych psychicznie w ich najbliższym środowisku oraz
udzielanie im opieki i wsparcia. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia
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1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U.2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.),
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity: Dz.U.2010, Nr 234, poz. 1536) oraz niniejszego statutu, ma osobowość prawną
i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
Przedmiot działalności:
Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest:
a) działalność określona w statucie, tj.: wspieranie techniczne, szkoleniowe, informacyjne
i finansowe organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, jednostek samorządu terytorialnego,
które zajmują się pomocą osobom cierpiącym na schorzenia psychiczne, w szczególności
poprzez zapewnienie całościowej opieki nad pacjentem psychiatrycznym w jego
środowisku, zgodnie z zasadą „żyć, mieszkać, pracować i leczyć się w gminie" oraz
b) pomoc osobom cierpiącym na schorzenia psychiczne ich rodzinom, w tym także poprzez
wyrównywanie ich szans w życiu społecznym i zawodowym.
Realizacja celów statutowych:
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez prowadzenie na rzecz osób cierpiących na
schorzenia psychiczne i ich rodzin:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego:
1.1. Działalności nieodpłatnej pożytku publicznego obejmującej:
rozwój współpracy między ośrodkami psychiatrii środowiskowej na terenie Polski;
wymianę w celach szkoleniowych pracowników wszystkich grup zawodowych współpracujących
ośrodków;
wspieranie bezpośrednich kontaktów, spotkań i innych działań osób chorujących psychiczne, ich
rodzin i pracowników tych ośrodków;
wspieranie inicjatyw samopomocowych w psychiatrii środowiskowej;
przeciwstawianie się tendencji do wykluczania i stygmatyzacji społecznej osób chorych psychicznie;
wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia miejsc pracy chronionej dla osób
po kryzysie psychicznym;
udzielanie pomocy materialnej, w tym także finansowej, osobom chorym psychicznie.

1.2. Działalności nieodpłatnej pożytku publicznego obejmującej:
inicjowanie programów leczniczych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych zmierzających do podniesienia
poziomu opieki w środowiskach pacjentów psychiatrycznych takich jak warsztaty terapii zajęciowej,
domy środowiskowe, grupy i ośrodki wsparcia m.in. dla osób starszych po przeżytym kryzysie
psychicznym, mieszkania chronione.
1.3. Działalności nieodpłatnej pożytku publicznego obejmującej:
wspieranie i prowadzenie przedsięwzięć łączących promocję kultury i oddziaływań kreatywnych
i terapeutycznych, w tym Grupy Teatralnej „Psyche”, ulicznego „Teatru Masek”
1.4. Działalności nieodpłatnej pożytku publicznego obejmującej:
prowadzenie Galerii Miodowa wspierającej twórców niepełnosprawnych, organizację wernisaży
i wystaw, warsztatów plastycznych i innych przedsięwzięć dla twórców niepełnosprawnych
o charakterze twórczym, kulturalnym, edukacyjnym i promocyjnym.
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1.5 Działalności nieodpłatnej pożytku publicznego obejmującej:
działalność na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz propagowanie zachowań
proekologicznych wśród osób niepełnosprawnych i ich środowisk.
Działalność odpłatna pożytku publicznego:
2.1. Działalności odpłatnej pożytku publicznego obejmującej:
organizowanie konferencji i sympozjów naukowych z zakresu psychiatrii i opieki środowiskowej.
2.2. Działalności odpłatnej pożytku publicznego obejmującej:
wspieranie i prowadzenie badań naukowych związanych z rozwojem psychiatrii i opieki
środowiskowej.
2.3. Działalności odpłatnej pożytku publicznego obejmującej:
inicjowanie programów leczniczych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych zmierzających
do podniesienia poziomu opieki w środowiskach pacjentów psychiatrycznych takich jak obozy
i wycieczki terapeutyczne.
2.4. Działalności odpłatnej pożytku publicznego obejmującej:
sprzedaż wyrobów wytworzonych w ramach terapii przez uczestników warsztatów terapii
zajęciowej.
2.5 Działalności odpłatnej pożytku publicznego obejmującej:
a) wydawanie publikacji z zakresu psychiatrii i opieki środowiskowej,
b) wydawanie publikacji osób chorujących psychicznie.
2.6 Działalności odpłatnej pożytku publicznego obejmującej:
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych chorujących
psychicznie.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Działalność gospodarcza:
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji
jego celów statutowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Prowadzona
działalność gospodarcza klasyfikowana według PKD obejmuje:
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
86.21.Z Praktyka lekarska ogólna,
86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna,
86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych,
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
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Projekty zrealizowane w roku 2012 przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Psychiatrii i Opieki Środowiskowej :
I.
Ogólnopolski program przeciwko stygmie i dyskryminacji osób chorujących na
schizofrenię pt: ”Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”, w ramach którego
Stowarzyszenie koordynowało w całej Polsce Dzień Solidarności z Osobami
Chorującymi Psychicznie pod hasłem: „Nie starzeć się samemu”. Obchody
zapoczątkował w dn. 7.10.2012 r. Salon poezji pt. Szalona poezja- Boże nie daj mi
zwariować przygotowany przez Annę Dymną w Teatrze im. Juliusza Słowackiego.
W dniu 10.10.2012 w Światowym dniu zdrowia psychicznego odbyły konsultacje
otwarte z psychologiem i lekarzem psychiatra na Klinice Psychiatrii Dorosłych SU
przy ul. Kopernika 21. W sali teatralnej Szpitala im. J. Babińskiego w Krakowie
spektakl grupy seniorów – osób chorujących psychicznie z ośrodka wsparcia
centrum Seniora, przygotowany dla pacjentów szpitala na podstawie sztuki
Sławomira Mrożka „Ach te Baby”. W tym samym dniu w sali konferencyjnej
Pensjonatu U Pana Cogito odbył się wykład otwarty dr Wojciecha Rachela pt.”
Nie starzeć się samemu”, oraz wernisaż wystawy w Pałacu Sztuki pt. „Anioły
latają nisko". Obchody objął patronatem Arcybiskup Metropolita Krakowski
Kardynał Stanisław Dziwisz, Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski,
Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa oraz Wojewoda Małopolski
Jerzy Miller. Z obchodów Dnia Solidarności przygotowany został reportaż
telewizyjny pt. Jesteśmy częścią tego miasta.
II.

Sympozja i konferencje zorganizowane przez Stowarzyszenie dotyczące
problematyki zdrowia psychicznego:

24-25 maja 2012 r. Kraków - X Forum Psychiatrii Środowiskowej, Beneficjentów,
Rodzin i Profesjonalistów – „Trialog w codzienności” w którym wzięło udział ok. 200
osób. Forum odbyło się w Sali teatralnej Szpitala im. J. Babińskiego w Krakowie
i organizowane było we współpracy z Małopolską Filią Psychiatrii Środowiskowej PTP,
Pracownią Psychiatrii Środowiskowej CMUJ, Stowarzyszeniem „Otwórzcie Drzwi”,
Stowarzyszeniem Rodzin „Zdrowie Psychiczne”, Urzędem Marszałkowskim
Województwa Małopolskiego oraz Laboratorium Cogito Sp. z o.o.
9-10 listopad 2012 r. – seminarium terapii rodzin w podejściu systemowym prowadzone
przez terapeutę niemieckiego Thomasa Kellera. Konsultację rodzinną otrzymały 4 rodziny,
zaś w edukacji uczestniczyło ok. 25 profesjonalistów, doskonaląc swoje umiejętności
pracy z rodzinami. Seminarium zostało zorganizowane przy współpracy z PolskoNiemieckim Towarzystwem Zdrowia Psychicznego i Szpitalem im. J. Babińskiego
w Krakowie.
16–17 listopada 2012 r. - dwudniowa Konferencja z cyklu „Schizofrenia – różne
konteksty, różne terapie” pod tytułem „Trójprzymierze”. Konferencję zorganizowano
we współpracy z Filią Małopolską Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP.
W konferencji uczestniczyło około 130 osób z całej Polski. Gościem specjalnym był
profesor Julien Leff z Londynu, którego wykład i warsztat był poświęcony pracy
z rodzinami i specjalnej technice pracy z halucynacjami słuchowymi (Avatar).
III. W roku 2012 Stowarzyszenie nadal wspierało stworzone w 2007 roku w ramach
projektu IW Equal dwie firmy społeczne: cateringowa – „Catering Cogito”
i wypożyczalnia rowerów – „Wypożyczalnia Rowerów Cogito”, działające w
ramach Laboratorium Cogito Sp. z o.o. Jest w nich zatrudnionych 15 osób
niepełnosprawnych, w tym 14 z powodu choroby psychicznej.
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IV. Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 75 osób niepełnosprawnych
z powodu choroby psychicznej. Warsztat Terapii Zajęciowej działa na podstawie
Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004
roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. Nr 63, poz.587) i realizuje zadania
w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej niepełnosprawnych uczestników
Warsztatu. Podejmowane w WTZ działania zmierzają do ogólnego rozwoju i poprawy
sprawności uczestników, niezbędnych do prowadzenia przez nich niezależnego,
samodzielnego i aktywnego życia – na miarę indywidualnych możliwości każdego
uczestnika WTZ.
V. Prowadzenie Środowiskowego Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi (25 miejsc). W roku 2012 średnio 27 osób zamieszkałych na terenie Gminy
Miejskiej Kraków korzystało ze wsparcia. Celem ŚDS jest podnoszenie jakości życia
i zapewnianie oparcia społecznego użytkownikom Domu, podtrzymywanie
i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, zapewnianie wsparcia
i pomocy rodzinie w opiece nad dorosłą osobą niepełnosprawną.
Stowarzyszenie sprawuje także opiekę nad redakcją czasopisma „DLA NAS”
wydawanego przez osoby chorujące psychicznie. Dzięki udziale w ŚDS, zmniejsza się
liczba hospitalizacji uczestników.
VI. Organizacja i finansowanie obozów rekreacyjno-terapeutycznych dla osób
chorujących psychicznie.
W 2012 roku Stowarzyszenie zorganizowało 1 wyjazd rehabilitacyjno – rekreacyjny:
Czarna, w którym udział wzięło 15 osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie
dofinansowywało również jednodniowe oraz kilkudniowe wyjazdy rekreacyjne dla osób
niepełnosprawnych z powodu choroby psychicznej.
We wrześniu 2012 roku Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki
Środowiskowej zorganizowało i współfinansowało wyjazd 6 osób z niepełnoprawnością
psychiczną do miejscowości Schaffeu w Tyrolu (Austria).
Pracownicy Stowarzyszenia włączeni byli w przygotowaniu obozu żeglarskiego
organizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Rodzin Zdrowie Psychiczne.
VII. Stowarzyszenie prowadziło Centrum Rehabilitacyjne Niepełnosprawnego
Seniora dla osób starszych (zwane wewnętrznie Centrum Seniora) dla 23 osób
chorujących psychicznie, które ukończyły 45 roku życia. Centrum Rehabilitacyjne
powstało w 2009 r. przy ul. Czarnowiejskiej 13.
W 2012 r. Centrum Rehabilitacyjne Niepełnosprawnego Seniora finansowane było
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
VIII. Wymiana i współpraca międzynarodowa.
Stowarzyszenie współpracuje w sposób ciągły z partnerami w Niemczech i kontynuuje
podjętą w 2009 roku współpracę z ESAT de Gousainville we Francji.
W ramach współpracy międzynarodowej miało miejsce XXIII Polsko-Niemieckie
Sympozjum "Czy są jeszcze zdrowi? Niebezpieczne trendy w psychiatrii w Niemczech
i Polsce" w dniach
od 22 do 23 września 2012 roku w Bielefeld.
Doroczne Sympozja PNTZP odbywają się już od ponad 20 lat. Są okazją dla spotkań
przedstawicieli coraz liczniejszych Partnerstw polsko-niemieckich i wymiany wiedzy
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i doświadczeń pomiędzy profesjonalistami w dziedzinie psychiatrii, neurologii,
psychologii, socjologii itd. Tematy Sympozjów obok specjalistów z zakresu zdrowia
psychicznego gromadzą również filozofów, socjologów, historyków. Towarzystwo poza
wspieraniem profesjonalnej wymiany doświadczeń w zakresie psychiatrii, stawiało sobie
za główny cel pracę nad pamięcią i przezwyciężaniem wzajemnych uprzedzeń pomiędzy
naszymi narodami, poruszało treści historyczne, etyczne i polityczne i niejednokrotnie
podejmowało trudne polsko-niemieckie tematy tabu. Podczas rozlicznych spotkań,
seminariów i dorocznych sympozjów poddaje się otwartej dyskusji tematy tabu
i wzajemne uprzedzenia, poznaje realia panujące w obu krajach. W organizowanych przez
nas sympozjach uczestniczą politycy, historycy, etycy, socjologowie i lekarze. Co roku
spotkania gromadzą przeszło 200 uczestników z Polski i Niemiec.
IX. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej prowadzi Galerię
„Miodowa”, gdzie swoje prace prezentują artyści niepełnosprawni oraz profesjonaliści.
Aktywności Galerii Miodowa w 2012 r. to wystawy:
1) „W dwadzieścia lat później” – wystawa rysunku Pawła Voglera – wernisaż 15.06.2012 r.,
2) „Anioły latają nisko” – wernisaż w Pałacu Sztuki – 10.10.2012 r.
3) „Obie” – wystawa malarstwa Małgorzaty Lehmann – 14.12.2012 r.
Raz w miesiącu odbywał się dzień otwarty w Galerii Miodowa, w którym uczestniczyło łącznie 300
osób.
Prowadzone była strona internetowa Galerii: www.galeriamiodowa.strefa.pl
X. Działalność edukacyjna
Stowarzyszenie współpracuje przy prowadzeniu zajęć dla studentów medycyny w zakresie
psychiatrii środowiskowej i aktywizacji zawodowej, użycza sali konferencyjnej oraz wspólnie
z edukatorami ze Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” prowadzi zajęcia dla studentów medycyny,
psychologii, pedagogiki i terapii zajęciowej.
XI. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w roku 2012
realizowało następujące projekty:
1) Warsztat Terapii Zajęciowej – ośrodek dla 75 uczestników chorujących psychicznie – zadanie
finansowane:
a) przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ze środków Gminy Miejskiej Kraków,
b) przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
2) Środowiskowy Dom Samopomocy – ośrodek dla 25 uczestników chorujących psychicznie –
zadanie finansowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ze środków
Gminy Miejskiej Kraków,
3) „Osoba niepełnosprawna psychicznie – wartościowy pracownik i obywatel” – zadanie
finansowane przez Skarb Państwa – Wojewoda Małopolski,
4) „Tworzenie i prowadzenie programów zatrudnienia i przygotowania zawodowego dla osób
chorujących psychicznie” – zadanie finansowane przez Urząd Miasta Krakowa,

-6-

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

5) Centrum Rehabilitacyjne Niepełnosprawnego Seniora – zadanie finansowane przez Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
6) Wyjazd rekreacyjny – finansowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
8. Stowarzyszenie zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego prowadziło
działalność gospodarczą w formie współpracy z Pensjonatem „U Pana Cogito” w
zakresie wynajmu pokoi i sali konferencyjnej oraz wynajmowało auto do przewodu
osób niepełnosprawnych. Wszystkie zyski z działalności gospodarczej przeznaczone
zostały na działalność statutową Stowarzyszenia.
9. W 2012 r. Zarząd Stowarzyszenia podjął następujące uchwały:

L.p.

Data

Numer

1.

16.01.2012 r.

01/2012

2.

16.01.2012 r.

02/2012

3.
4.

20.02.2012 r.
05.03.2012 r.

03/2012
04/2012

5.
6.

26.03.2012 r.
31.03.2012 r.

05/2012
06/2012

7.

31.03.2012 r.

07/2012

8.

31.03.2012 r.

08/2012

9.
10.
11.
12.

31.03.2012 r.
16.04.2012 r.
26.07.2012 r.
01.10.2012 r.

09/2012
10/2012
11/2012
12/2012

13.
14.

05.11.2012 r.
30.11.2012 r.

13/2012
14/2012

15.

14.12.2012 r.

15/2012

16.

21.12.2012 r.

16/2012

Przedmiot
w sprawie przyznania zapomogi rzeczowej podopiecznej
Stowarzyszenia
w sprawie upoważnienia Kierownika Środowiskowego Domu
Samopomocy do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w
stosunku do pracowników zatrudnionych w ŚDS
w sprawie umorzenia pożyczki pracownika Stowarzyszenia
w sprawie powierzenia Pani Danucie Łopalewskiej funkcji Sekretarza
Stowarzyszenia
w sprawie przyznania zapomogi podopiecznym Stowarzyszenia
w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za
rok 2011
w sprawie przyjęcia: Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za
rok 2011 oraz Rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności
organizacji pożytku publicznego za rok 2011
w sprawie ustalenia terminu oraz przedmiotu Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
w sprawie pokrycia straty za 2011 rok
w sprawie przyznania zapomogi podopiecznej Stowarzyszenia
w sprawie przyznania zapomogi podopiecznej Stowarzyszenia
w sprawie przyznania zapomogi podopiecznej Stowarzyszenia oraz
dofinansowania wkładu własnego w projekcie Stowarzyszenia
Otwórzcie Drzwi
w sprawie przyznania zapomogi podopiecznej Stowarzyszenia
w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej oraz o
wyborze członków Komisji Przetargowej w postępowaniu „Zakup
samochodu osobowego typu minibus o liczbie miejsc 8+1
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”
w sprawie udzielenia zapomogi finansowej pracownikom oraz
stażystom Laboratorium Cogito Sp. z o.o.
w sprawie przyjęcia Polityki Bezpieczeństwa
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10. Stowarzyszenie w 2012 roku prowadziło akcję pozyskania 1% podatku od podatników.
Uzyskana w ten sposób kwota 61 814,50 zł była wyższa niż w roku poprzednim
i została wydatkowana na pokrycie kosztów działalności statutowej Stowarzyszenia:
Prowadzenie Centrum Rehabilitacyjnego Niepełnosprawnego Seniora – ośrodka
wsparcia dla 23 osób starszych chorujących psychicznie w wieku powyżej 45
lat – 17 570,57 zł,
Projekt „Osoba niepełnosprawna psychicznie – wartościowy pracownik
i obywatel” – 489,34 zł,
Środowiskowy Dom Samopomocy – 2 549,41 zł,
Warsztat Terapii Zajęciowej – 4 575,33 zł,
Obóz wędrowny – 4 409,22 zł,
Występy Teatru Psyche – 6 463,00 zł,
Opłata za Kampanię 1% - 12 195,12 zł,
Dofinansowanie wycieczek dla podopiecznych Stowarzyszenia – 3 374,43 zł,
Wystawa w Pałacu Sztuki – 2 038,08 zł,
Zapomogi dla podopiecznych Stowarzyszenia – 8 150,00 zł.
Kraków, dn.
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