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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina M. KRAKÓW

Powiat M. KRAKÓW

Ulica PLAC SIKORSKIEGO Nr domu 2 Nr lokalu 8

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 31-115 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 12 422 50 67

Nr faksu E-mail biuro@stowarzyszenie-
rozwoju.eu

Strona www www.stowarzyszenie-rozwoju.eu

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-08-27

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 35709915700000 6. Numer KRS 0000146448

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Anna Bieląńska Przewodnicząca Zarządu TAK

Andrzej Cechnicki Wiceprzewodniczący 
Zarządu

TAK

Agnieszka Lewonowska-
Banach

Skarbnik TAK

Elżbieta Henś Sekretarz TAK

Marta Cichońska Członek Zarządu TAK

Dorota Kurbiel Członek Zarządu TAK

Joanna Palka Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU PSYCHIATRII I OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

„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 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.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Irena Ostrowska-Augustyn Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Jerzy Zadęcki Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Józef Bogacz Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK
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Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie na rzecz osób 
cierpiących na schorzenia psychiczne i ich rodzin:

1) nieodpłatnej działalności 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; 
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;  wspieranie i 
prowadzenie przedsięwzięć łączących promocję kultury i oddziaływań 
kreatywnych  i terapeutycznych, w tym Grupy Teatralnej „Psyche”, 
ulicznego „Teatru Masek” , 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, 
działalność na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz 
propagowanie zachowań proekologicznych wśród osób 
niepełnosprawnych i ich środowisk, organizowanie i promowanie idei 
wolontariatu, inicjowanie, prowadzenie i współdziałanie z innymi 
podmiotami przy realizacji programów mających na celu ochronę pamięci 
oraz pomoc w przezwyciężaniu urazów psychicznych mających swoje 
źródło w przeżyciach z czasów II wojny światowej.

2) Odpłatnej działalności pożytku publicznego obejmującej: organizowanie 
konferencji i sympozjów naukowych z zakresu psychiatrii i opieki 
środowiskowej, wspieranie i prowadzenie badań naukowych związanych z 
rozwojem psychiatrii i opieki środowiskowej, inicjowanie programów 
leczniczych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych zmierzających do 
podniesienia poziomu opieki w środowiskach pacjentów psychiatrycznych 
takich jak obozy i wycieczki terapeutyczne, sprzedaż wyrobów 
wytworzonych w ramach terapii przez uczestników warsztatów terapii 
zajęciowej, wydawanie publikacji z zakresu psychiatrii i opieki 
środowiskowej oraz publikacji osób chorujących psychicznie, wspieranie i 
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych 
chorujących psychicznie.

3) Prowadzenie działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy dla 
osób chorujących psychicznie.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

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.2004, 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. 
Rok 2018 obfitował w wiele ważnych dla uczestników i kadry wydarzeń:
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-styczeń 2018 r. - turniej piłki nożnej w Nowej Hucie
-08.02.2018 r. – Bal Maskowy
-czerwiec 2018 r. – turniej piłki nożnej „Na zielonej murawie”, podczas którego drużyna WTZ zajęła 4 miejsce,
-13-15.06.2018 r. – wyjazd do Zakopanego, w którym wzięło udział 6 uczestników i 2 terapeutów,
-16-22.07.2018 r. – wyjazd do Krościenka, w którym wzięło udział 10 uczestników i 2 terapeutów,
-25.09.2018 r. – wizyta studyjna w WTZ na Miodowej zorganizowana w ramach współpracy z ROPS. Było to spotkanie sieciujące 
warsztatów terapii zajęciowej realizowane w ramach projektu Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej. Wizyta 
połączona z dyskusją i wymianą doświadczeń dotyczących funkcjonowania WTZ po wejściu w życie nowelizacji Ustawy o 
rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
W ramach działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej działa Galeria Miodowa, stanowiąca platformę współpracy twórców 
zdrowych i niepełnosprawnych. W 2018 r. miały miejsce następujące ważne wydarzenia:
1) Dni otwarte – Open Day w Galerii Miodowa:
2) Trzy odsłony wystawy „Rajskie Ogrody wg Hieronima Boscha”
3) Wystawa „Z Archiwum Galerii Miodowa”.
Prowadzona była strona internetowa Galerii: www.galeriamiodowa.strefa.pl.
Od wielu lat w strukturze Warsztatu działa „Teatr Psyche”, prowadzony przez zawodowego reżysera i aktora. Aktorzy – osoby 
chorujące psychicznie mają możliwość rozwijania swojego talentu. 
Warsztat Terapii Zajęciowej w swojej działalności rehabilitacyjnej skupia się na podnoszeniu kompetencji zawodowych i 
społecznych, realizowanych poprzez terapię zajęciową, psychoterapię oraz treningi zawodowe.
W ramach działalności Warsztatu w 2018 r. odbyło się 37 wizyt środowiskowych u uczestników, gdzie odbył się: trening 
umiejętności społecznych, trening dbania o higienę osobistą i porządek w miejscu zamieszkania, rozwój umiejętności 
komunikacyjnych i współpracy w grupie. Wizyty te były realizowane przez terapeutów zajęciowych posiadających również 
kwalifikacje terapeutów środowiskowych. 

Prowadzenie Środowiskowego Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (47 miejsc)
W 2018 roku łącznie 47 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. 
Dzięki udziale w ŚDS zmniejsza się liczba hospitalizacji uczestników, wzrasta ich poziom samodzielności w codziennym życiu i 
umiejętności radzenia sobie z objawami choroby psychicznej. 
W ŚDS uczestnicy mają możliwość rozwijać swoje pasje artystyczne – w 2018 r. duży nacisk położono na zajęcia z ceramiki oraz 
garncarstwa. Uczestnicy zapoznali się z warsztatem ceramicznym, rodzajami gliny, podstawowymi technikami i metodami 
formowania i modelowania. Zapoznali się z rodzajami szkliw, sposobami szkliwienia. Poznali podstawowe techniki dekoracyjne 
(wyciskanie, odciskanie, uzyskiwanie faktury z różnych materiałów), oraz uzyskali informacje dotyczące pieców ceramicznych, 
sposobów wypalania i wiele więcej. Powstało wiele prac ceramicznych, począwszy od prostych naczyń, figurek zwierząt, ptaków 
i ludzi, aż po prace bardzo złożone, wyróżniające się skomplikowaną formą oraz bogatym detalem. 
Uczestnicy ŚDS w 2018 r. brali udział w mitingu lekkoatletycznym organizowanym w Szpitalu im. Babińskiego, co stanowiło 
ważny element integracji środowisk osób chorujących psychicznie oraz terapeutów. Podczas wakacji uczestnicy ŚDS mieli 
zapewniony atrakcyjny program wakacyjny, który obejmował liczne zajęcia w plenerze, konkursy z pozyskanymi od sponsorów 
nagrodami. 
Walor integracyjny miały również organizowane cyklicznie Dni Otwarte ŚDS, podczas których rodziny uczestników mogły się 
poznać wzajemnie oraz mogły poznać placówkę oraz pracujący w niej zespół. 

Prowadzenie Centrum Seniora dla osób starszych – od 01.01.2018 r. – projekt „Samodzielni i skuteczni Seniorzy – Centrum 
Seniora”
Centrum Seniora powstało w 2009 r. przy ul. Czarnowiejskiej 13, w roku 2018 kontynuowało swoją działalność w lokalu przy ul. 
Olszańskiej 5. 
W 2018 r. w regularnej rehabilitacji i terapii brało udział 25 osób chorujących psychicznie, które ukończyły 45 roku życia. 
W 2018 r. Centrum Seniora finansowane było ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Centrum Seniora realizowało nowatorski program rehabilitacyjny w pełni dostosowany do osób starszych, które doświadczyły 
choroby psychicznej. Uczestnicy Centrum Seniora brali udział w zajęciach z zakresu:
a) ergoterapii – obejmującej m.in. zajęcia ruchowe, zajęcia kulinarne, trening ekonomiczny, zajęcia logopedyczne, trening 
higieny, zajęcia komputerowe i zajęcia ogrodowe,
b) arteterapii w ramach której odbywać się będą m.in. zajęcia plastyczne z zakresu rysunku i malarstwa, muzykoterapia, 
filmoterapia, teatroterapia i biblioterapia, hortiterapia. 
c) socjoterapii, które mają na celu poprawę funkcjonowania w społeczeństwie osób po kryzysach psychicznych oraz zawierania 
wzajemnych trwałych relacji m. in. dzięki wspólnym wyjściom rekreacyjnym, zajęciami z psychologiem, pracownikiem 
socjalnym, doradcą zawodowym,
d) konsultacje indywidualne z psychologiem, rehabilitantem, dietetykiem, pracownikiem socjalnym, pielęgniarką.

Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób chorujących psychicznie
Od stycznia 2016 r. Stowarzyszenie prowadzi rehabilitację społeczną i zawodową w ramach Ośrodka Wsparcia. Realizowany jest 
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projekt „Ośrodek Wsparcia miejscem usamodzielniania dla osób chorujących psychicznie ” finansowany ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celami projektu są:
a) zwiększenie samodzielności 20 osób niepełnosprawnych chorujących psychicznie,
b) zwiększenie szans i kompetencji społecznych oraz poprawa funkcjonowania w lokalnej społeczności poprzez prowadzenie 
ciągłej rehabilitacji.
Uczestnicy Ośrodka Wsparcia korzystają z następujących form pomocy: 
a) ergoterapia, której celem była poprawa w obrębie funkcji kognitywnych, zaradności osobistej, planowania czynności dnia 
codziennego i nauczenie uczestników kluczowych kompetencji niezbędnych do ich optymalnego funkcjonowania w środowisku;
b) zajęcia komputerowe - prowadzone w ramach projektu zajęcia mają za zadanie przybliżyć uczestnikom zasady działania 
komputera oraz nauczyć wykorzystywania komputera w życiu codziennym;
c) socjoterapia - zajęcia były okazją do nabycia nowych umiejętności, zwłaszcza interpersonalnych (podejmowania decyzji, 
radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, poszukiwania wsparcia i pomocy). Sporządzono plany kryzysowe oraz omówiono z 
uczestnikami charakter i rozwój choroby, wskazując na momenty krytyczne oraz stresory wpływające na zwiększanie objawów. 
Grupowo omawiano model choroby oraz powtórzone zostały zajęcia przybliżające sposoby radzenia sobie z nawrotem fazy 
ostrej choroby;
d) grupa wsparcia, która miała za zadanie budowanie relacji, tworzenie wspólnoty grupowej poprze wspólną aktywność, 
rozwijanie umiejętności społecznych związanych z asertywnością i tworzenie siatki wsparcia społecznego;
e) doradztwo zawodowe - miało na celu określenie potencjału, realnych kwalifikacji oraz podniesienie kompetencji, społecznych 
i zawodowych uczestników Ośrodka Wsparcia.
f) trening umiejętności społecznych, którego celem było nabycie i wzmocnienie podstawowych umiejętności społecznych 
niezbędnych do codziennego funkcjonowania;
g) arteterapia - zajęcia nastawione były zarówno na prace indywidualne – skierowane na rozwój poczynań artystycznych 
jednostki, umożliwiają wyrażanie swoich emocji poprzez sztukę, budowanie wiary we własne możliwości, usprawniają 
manualnie, sprzyjają, odczuwaniu przyjemności, relaksu i odpoczynku, jak i grupowe, mające na celu zwiększenie spójności w 
grupie, budowanie więzi, wpływ na komunikację i wzajemną akceptację; 
h) fizjoterapia prowadzona w formie zajęć grupowych oraz konsultacji indywidualnych. Zajęcia grupowe miały na celu poprawę 
sprawności fizycznej uczestników oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych i zdrowego stylu życia. Celem zajęć było 
rozbudzenie w uczestnikach zainteresowania sportem i aktywnością fizyczną. Wykorzystywane były metody fizjoterapeutyczne 
takie jak kinesiotaping, metoda PNF, terapia punktów spustowych; 
i) psychoedukacja, której celem było nabycie przez uczestników umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami związanymi z 
chorobą. Uczestnicy otrzymali niezbędne wsparcie oraz opiekę;
j) terapia przez ruch i taniec (DMT), której celem była m.in. redukcja objawów negatywnych i psychopatologii specyficznych cech 
schizofrenii m.in. zaburzeń w obrazie własnym i ciele, akinezji, braku motywacji, wycofaniu, opóźnieniu psychoruchowym, 
spowolnieniu motorycznym, braku normatywnej percepcji, wycofaniu emocjonalnym i  społecznym, wspieranie własnej 
ekspresji i relacji interpersonalnych - zachowań komunikacyjnych i określania granic, reagowania emocjonalnego i społecznego, 
zapobieganie depersonalizacji somatycznej i utraty granic ciała, pobudzanie aktywności – motywowanie do eksplorowania 
własnego środowiska, działania.
Od listopada 2018 r. nastąpiła zmiana formuły prowadzenia Ośrodka Wsparcia - w miejsce zajęć prowadzonych codziennie dla 
wszystkich uczestników wprowadzone zostały zajęcia w grupach. Została rozszerzona oferta zajęć oraz krąg osób biorących 
udział w zajęciach. Od listopada 2018 r. w projekcie mogą brać udział osoby zamieszkujące na terenie całego Województwa 
Małopolskiego a nie jak dotychczas wyłącznie mieszkańcy Krakowa. Funkcjonowały następujące grupy:
-grupa zdrowego żywienia
-grupa Zawilec
-grupa pomocowa
-grupa psychoterapeutyczna
-grupa refleksyjno – modlitewna
-dwie grupy doradztwa socjalno – zawodowego 
-grupa treningu metakognitywnego
-grupa Masek
-szkoła rysunku i malarstwa
-grupa rzeźbiarska
-dwie grupy rehabilitacji ruchowej (fizjoterapii)
-grupa DMT
-grupa treningu inteligencji emocjonalnej.

Projekt „W stronę pracy – kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób chorujących psychicznie”
Od 1 stycznia 2017 r. Stowarzyszenie realizuje projekt „W stronę pracy – kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i 
zawodowej osób chorujących psychicznie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 dofinansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
Projekt realizowany będzie do 30 listopada 2019 r. i adresowany jest do 100 osób niepełnosprawnych z powodu choroby 
psychicznej, nieaktywnych zawodowo mieszkańców województwa Małopolskiego. 
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Projekt zakłada kompleksowe wsparcie z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej. Uczestnicy otrzymują pomoc doradcy 
zawodowego, psychologa oraz coacha (w postaci coachingu indywidualnego i grupowego). Zaś przy wsparciu trenera pracy 
realizują staże 
i zatrudnienie subsydiowane.
W 2018 r. 39 osób rozpoczęło staż, z czego 26 osób zakończyło tą formę aktywizacji. Pozostałe osoby kontynuują staże w 2019 r. 
W ramach działań projektowych uczestnicy – 10 osób, rozpoczęli subsydiowane zatrudnienie, z czego w 2018 r. zakończyło je 5 
osób, pozostali kontynuują zatrudnienie w 2019 r. 

Projekt Akademia Liderów Cogito
W okresie od 18 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Stowarzyszenie realizowało projekt z zakresu psychoprofilaktyki zdrowia 
psychicznego dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Projekt skupiał się na dwóch podstawowych działaniach – poszerzeniu zainteresowań u osób z zaburzeniami psychicznymi 
(członków Akademii Liderów Cogito) oraz upowszechnieniu wiedzy na temat form wsparcia środowiskowego wśród studentów 
kierunków medycznych i społecznych krakowskich uczelni. 
W pierwszym działaniu wzięło udział 24 osoby niepełnosprawne z powodu choroby psychicznej. Wśród tej grupy 
zaobserwowano znaczący wzrost wiedzy i zainteresowań w następujących obszarach, co pokazały przeprowadzone ankiety pre i 
post:
1) Zasady podstawowe procesu komunikowania się. Odróżnianie faktów od opinii, sądów, ocen. Analiza informacji. Przeszkody w 
komunikowaniu się. Sposoby komunikowania w różnych sytuacjach społecznych;
2)   Asertywność w kontaktach interpersonalnych. Formułowanie informacji zwrotnych. Reagowanie na krytykę. Odróżnianie 
asertywności od agresji. Asertywność a uległość. 
3)   Negocjacje wygrany-wygrany. Analiza potrzeb. Budowanie sprzyjającego klimatu. Przygotowanie BATNA (Best Alternative To 
a Negotiated Agreement). Przygotowanie do negocjacji, prowadzenie, ustalenia końcowe. Rozpoznawanie manipulacji. Zespół 
negocjacyjny. Nastawienie i postawy negocjatorów, emocje.
4)   Doskonalenie tolerancji. Analiza własnych zachowań, postaw, poglądów. Tożsamość osobista i grupowa. Kategoryzowanie, 
stereotypy - źródła, cechy, konsekwencje. Dyskryminacja i jej przeciwdziałanie. Rozpoznawanie mowy nienawiści.
5)   Lider - jego rola i umiejętności. Style przewodzenia. Współpraca. Motywowanie.
6)   Zarządzanie sobą w czasie. Hierarchia wartości. Wyznaczanie celów, zadań, realizacja, autoewaluacja. Dobowa krzywa 
wydajności. Pola aktywności - zapotrzebowanie energetyczne, proporcje czasowe. Złodzieje czasu i sposoby radzenia sobie z 
nimi. Automotywacja. 
7)   Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych. Źródła konfliktów. Postrzeganie konfliktu przez strony, reakcje, przyczyny. 
Rozwój, rozwiązywanie. Trening zachowań wobec postaw agresywnych. 
8)   Budowanie zespołu. Fazy rozwoju zespołu. Role grupowe. Potrzeby i predyspozycje członków zespołu, ich określanie i 
wykorzystanie. 
9)   Zmiana. Rozumienie postaw wobec zmiany, ich przyczyn. Wprowadzanie zmiany, etapy, dynamika. Teoria poczucia 
umiejscowienia kontroli. 
10) Podstawowe procedury w kontaktach z administracją publiczną wynikające z regulacji prawnych: Kodeksu postępowania 
administracyjnego oraz Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Prawa i obowiązki stron. 
11) Planowanie, organizowanie, realizacja inicjatyw i przedsięwzięć. Istota społeczeństwa obywatelskiego. Zasada 
subsydiarności. Pozyskiwanie sojuszników. Budowanie partnerstw. Obowiązujące regulacje prawne. Istota konsultacji 
społecznych 
12) Komunikowanie z mediami. Współpraca z mediami. Przygotowanie komunikatu prasowego. Udzielanie wywiadów. 
Wykorzystanie technologii IT w komunikacji z mediami. 
W 14 szkoleniach, które zostały przeprowadzone w ramach projektu wzięło udział 285 osób – studentów kierunków medycznych 
i społecznych, które poszerzyły swoją wiedzę na temat form środowiskowego wsparcia dla osób chorujących psychicznie. 
Bezpośredni kontakt z osobami chorującymi psychicznie (edukatorzy przekazujący wiedzę „z pierwszej ręki”) przyczynił się do 
zmiany postaw i postrzegania osób chorujących. 
Stowarzyszenie w tym zakresie ściśle współpracuje z organizacją pacjentów – Stowarzyszeniem „Otwórzcie Drzwi”.

Organizacja i finansowanie obozów rekreacyjno-terapeutycznych dla osób chorujących psychicznie
Zakopane
W dniach od 13-15 czerwca 2018 r. podopieczni Stowarzyszenia uczestniczyli w wycieczce do Zakopanego. W wyjeździe wzięło 
udział 6 osób niepełnosprawnych i 2 terapeutów. Wyjazd był okazją do większej integracji uczestników oraz wykorzystania w 
praktyce umiejętności zdobytych w WTZ oraz innych strukturach Stowarzyszenia. 

Krościenko nad Dunajcem
W okresie od 16.07.2018 r. do 22.07.2018 r. miał miejsce wyjazd rekreacyjny do Krościenka nad Dunajcem, w którym 
uczestniczyło 10 osób niepełnosprawnych oraz 2 terapeutów. Projekt adresowany był głównie do uczestników Warsztatu Terapii 
Zajęciowej, którzy mogli z niego skorzystać podczas przerwy wakacyjnej w Warsztacie. Pomimo niesprzyjającej pogody (deszcz, 
który spowodował lokalne powodzie i podtopienia i niemal odciął Krościenka od świata) uczestnicy bardzo aktywnie spędzali 
czas - brali udział w pieszych wycieczkach, zwiedzali Krościenko i okolice. Podczas wyjazdu uczestnicy byli w Pieninach - przeszli 
wąwóz Homole oraz zdobyli najwyższy szczyt Pienin – Trzy Korony. Byli również w Szczawnicy, gdzie mieli możliwość 
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przejechania się kolejką. Ponadto organizowane były liczne gry i zabawy, grill oraz wieczór karaoke. 

Austria
W okresie od 01.10.2018 r.  do 07.10.2018 r. podopieczni Stowarzyszenia brali udział w wyjeździe do Austrii. W wyjeździe wzięło 
udział 6 uczestników oraz 2 terapeutów. 
Podczas wyjazdu uczestnicy zwiedzili następujące miejsca: Hintersteiner See, Schwangau, Wodospady Krimml, Schonau am 
Konigssee, Salzburg, oraz mieli możliwość przejażdżki kolejką górską w Scheffau am Wilden Kaiser. Podczas tego wyjazdu 
uczestnicy pracowali nad przełamywaniem barier i swoich lęków, nad współpracą i otwartością na innych. Kilka dni poza domem 
było okazją do zastanowienia się i refleksji nad rolą rodziny w życiu oraz dawała możliwość trenowania separacji od rodziny. 
Każdy z uczestników musiał rozsądnie gospodarować swoim budżetem, co było doskonałym treningiem ekonomicznym. Dla 
terapeutów była to doskonała okazja do poznania uczestników w zupełnie innych, mniej formalnych warunkach.

Wymiana i współpraca międzynarodowa
W 2018 r. Stowarzyszenie przez swoich przedstawicieli uczestniczyło w różnego rodzaju konferencjach i sympozjach. Wart 
wspomnienia jest udział w konferencji "Diversity and Mental Illness" w Oxfordzie, która odbyła się 24 października 2018 r. a w 
której udział wzięło dwie osoby chorujące psychicznie oraz jeden psycholog terapeuta.  

Pracownia Badań nad Psychoterapią Psychoz
W 2017 r. działała powołana do życia Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z dnia 12 maja 2014 r. Pracownia Badań nad 
Psychoterapią Psychoz, której celem jest prowadzenie badań i edukacji nad znaczeniem psychoterapii w leczeniu psychoz. 
Działalność Pracowni realizowana jest w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego – wspieranie i prowadzenie badań 
naukowych związanych z rozwojem psychiatrii i opieki środowiskowej.
Celem powoływanej jednostki będzie w szczególności:
a) inicjowanie i koordynowanie stałej współpracy z Zakładem Psychiatrii Środowiskowej CM UJ w zakresie projektów 
edukacyjnych i badawczych,
b) koordynowanie strony merytorycznej kursów do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty zgodnie z Umową o partnerstwie z 
dnia 01.09.2009 r. zawartą z Laboratorium Cogito Sp. z o.o.,
c) współpraca z UJ CM zgodnie z zawartą umową,
d) koordynowanie wsparcia finansowego Stowarzyszenia w zakresie szkolenia, badań, kursów i sympozjów,
e) koordynowanie i superwizowanie programów szkoleniowych i edukacyjnych Stowarzyszenia,
f) organizację badań nad psychoterapią psychoz,
g) współpracę z organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się psychoterapią psychoz, w szczególności 
ISPS (International Society for the Psychological Treatment of the Schizophrenias and Other Psychoses) i konferencją trzech 
sekcji psychoterapii (Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). 

Współpraca w projektach naukowych
Stowarzyszenie, działając przez swoją jednostkę naukowo-badawczą, brało czynny udział w realizacji projektów naukowych:
Granty statutowe UJ CM
1. Rola terapii tańcem i ruchem w leczeniu syndromu negatywnego i funkcjonowaniu psychospołecznym pacjentów z 
rozpoznaniem schizofrenii: badanie pilotażowe.
2. Wybrane aspekty funkcjonowania poznawczego i ich związki z nasileniem objawów psychopatologicznych u pacjentów 
oddziału dziennego cierpiących na psychozy schizofreniczne
3. Wpływ leczenia w oddziałach dziennych na nasilenie objawów negatywnych i deficytowych. Poszukiwanie nowej metodologii 
oceny.
4. Związki pomiędzy doświadczeniami traumatycznymi, stylem przywiązania, wglądem, nasileniem objawów 
psychopatologicznych oraz funkcjonowaniem poznawczym u osób z diagnozą schizofrenii.
Grant NCN:
Udział w konsorcjum naukowym Kraków-Wrocław-Warszawa
 „Interakcja pomiędzy traumą, osobowością  a funkcjami poznawczymi jako predyktor zwiększonego rozwoju psychozy w 
populacji osób w wieku 18-35 lat. Badanie prospektywne”

Wolontariat
W 2018 r. Stowarzyszenie postawiło na rozwój działającego od wielu lat wolontariatu – w roku sprawozdawczym wolontariat 
odbywało 22 osoby (2 osoby odbywało wolontariat w dwóch ośrodkach). Wolontariusze pomagali w poszczególnych ośrodkach 
Stowarzyszenia:
a) Środowiskowy Dom Samopomocy – 8 osób,
b) Warsztat Terapii Zajęciowej – 1 osoba,
c) Projekt „Ośrodek wsparcia miejscem usamodzielnienia dla osób chorujących psychicznie ” – 3 osoby,
d) Działalność Stowarzyszenia – 3 osoby,
e) Projekt „”Samodzielni i skuteczni Seniorzy – Centrum Seniora” – 4 osoby,
f) Projekt „W stronę pracy – kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób chorujących psychicznie” 
– 1 osoba

Druk: NIW-CRSO 7



najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

g) Projekt „Akademia Liderów Cogito” – 4 osoby.

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. W zakresie dydaktyki Stowarzyszenie realizuje 
umowę zawartą z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czasopismo „Dla Nas”
Stowarzyszenie sprawuje także opiekę nad redakcją czasopisma „DLA NAS” tworzonego przez osoby chorujące psychicznie we 
współpracy z profesjonalistami. Współpracuje tym zakresie ze Stowarzyszeniem Rodzin Zdrowie Psychiczne.

Konsorcjum pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego im. Prof. Antoniego Kępińskiego”
Stowarzyszenie w 2018 r. było aktywnym członkiem powołanego 13.04.2016 r. Konsorcjum pn. „Środowiskowe Centrum 
Zdrowia Psychicznego im. Prof. Antoniego Kępińskiego”, którego koordynatorem został jest Prof. Andrzej Cechnicki – 
Wiceprzewodniczący Zarządu Stowarzyszenia.
Celem Konsorcjum, zgodnie z Preambułą, jest:
a) pogłębienie współpracy mającej na celu zapewnienie jak najlepszej opieki dla osób cierpiących na choroby i zaburzenia 
psychiczne, w tym pogłębienie współpracy naukowej,
b) utworzenie odpowiedniej struktury organizacyjnej – Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego im. Prof. Antoniego 
Kępińskiego w Krakowie, które zapewniać będzie kompleksową opiekę medyczną i rehabilitację społeczną i zawodową osób 
chorujących psychicznie oraz stanowić będzie wyraz integracji międzysektorowej pomiędzy strukturami pozarządowymi, 
akademickimi i medycznymi.

Kongres Zdrowia Psychicznego
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej działając przez swojego przedstawiciela – Prof. dr hab. 
Andrzeja Cechnickiego jest jednym z inicjatorów organizacji 
II Kongresu Zdrowia Psychicznego, który odbędzie się w 2019 r. Podczas 2018 r. Prof. Cechnicki brał aktywny udział w pracach 
Rady Programowej Kongresu.
Organizacja Kongresu została podjęta ze względu na dramatyczny stan psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Polsce. Organizacja 
Kongresu jest wyrazem determinacji wielu środowisk, które chcą mieć realny wpływ na reformę polskiej opieki psychiatrycznej.
Misją Kongresu jest:
-promocja zdrowia psychicznego – zabieganie o profilaktykę zdrowia,
-zabieganie o reformę leczenia – promocja Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
-rozwój współpracy humanistyki z psychiatrią, w kontekście zdrowia psychicznego,
-zapobieganie stygmatyzacji osób leczących się psychiatrycznie,
-podzielenie się doświadczeniem ruchów samopomocowych, umocnienie ich – przygotowanie i prezentacja kontaktów 
środowiskowych.

Prace nad wdrożeniem pilotażu Centrum Zdrowia Psychicznego
W 2018 r. Stowarzyszenie działając przez swojego przedstawiciela – Prof. dr hab. Andrzeja Cechnickiego uczestniczyło w pracach 
nad przygotowaniem programu pilotażowego, który swój wyraz znalazł w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 
2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz.U. 2018, poz. 852). Prof. dr hab. Andrzej 
Cechnicki jest również członkiem Rady ds. Pilotażu realizowanego od 01 października 2018 r. przez Szpital Uniwersytecki w 
Krakowie. 
Od 1 października 2018 r. działa Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Psychicznego im. prof. Antoniego Kępińskiego Szpitala 
Uniwersyteckiego w Krakowie. Pilotaż swoim zasięgiem obejmuje osoby zamieszkujące na terenie dawnej dzielnicy Śródmieście, 
tj. mieszkańców Dzielnicy I Stare Miasto, Dzielnicy II Grzegórzki, Dzielnicy III Prądnik Czerwony.
Stowarzyszenie aktywnie włączyło się w realizację pilotażu oferując wsparcie osobom po kryzysach psychicznych w ramach 
swoich struktur, w szczególności w strukturach Ośrodka Wsparcia.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

Nie dotyczy

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

3000

5

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Warsztat Terapii Zajęciowej (łącznie dla 75 osób) 
realizuje zadania w zakresie rehabilitacji 
społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych chorujących psychicznie. 
Podejmowane w WTZ działania zmierzają do 
ogólnego rozwoju sprawności uczestników 
niezbędnych do prowadzenia przez nich 
niezależnego i samodzielnego życia – na miarę 
możliwości indywidualnych każdego uczestnika 
WTZ.
Środowiskowy Dom Samopomocy dla 47 
uczestników zamieszkałych na terenie Gminy 
Miejskiej Kraków. Celem ŚDS jest podnoszenie 
jakości życia i zapewnianie oparcia społecznego 
uczestnikom Domu, podtrzymywanie i 
rozwijanie umiejętności niezbędnych do 
samodzielnego życia, zapewnianie wsparcia i 
pomocy rodzinie w opiece nad dorosłą osobą 
niepełnosprawną.
Centrum Seniora prowadzone jest nieprzerwanie 
od 2009 r. W 2018 r. w regularnych 
oddziaływaniach terapeutycznych pozostawało 
25 osób chorujących psychicznie, które 
ukończyły 45 r.ż. Centrum Seniora finansowane 
było ze środków PFRON
Stowarzyszenie od 2016 r. prowadzi Ośrodek 
Wsparcia dla 20 osób niepełnosprawnych z 
powodu choroby psychicznej. Działanie to 
finansowane jest ze środków PFRON.
W okresie od stycznia do października z 
oddziaływań terapeutycznych korzystało 20 
osób, po zmianie od listopada 2019 r. formuły 
prowadzenia zajęć (wprowadzenie 
popołudniowych grup), liczba uczestników 
zwiększyła się do 100 osób.

88.10.Z 91 021,92 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

2 promocja i organizacja wolontariatu

W 2018 r. Stowarzyszenie postawiło na rozwój 
działającego od wielu lat wolontariatu – w roku 
sprawozdawczym wolontariat odbywało 22 
osoby (2 osoby odbywało wolontariat w dwóch 
ośrodkach). Wolontariusze pomagali w 
poszczególnych ośrodkach Stowarzyszenia:
a) Środowiskowy Dom Samopomocy – 8 osób,
b) Warsztat Terapii Zajęciowej – 1 osoba,
c) Projekt „Ośrodek wsparcia miejscem 
usamodzielnienia dla osób chorujących 
psychicznie” – 3 osoby,
d) Działalność Stowarzyszenia – 3 osoby,
e) Projekt „”Samodzielni i skuteczni Seniorzy – 
Centrum Seniora” – 4 osoby,
f) Projekt „W stronę pracy – kompleksowy 
program na rzecz aktywizacji społecznej i 
zawodowej osób chorujących psychicznie” – 1 
osoba
g) Projekt „Akademia Liderów Cogito” – 4 osoby.

94.99.Z 1 300,00 zł

3

działalność na rzecz integracji i 
reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

Od 1 stycznia 2017 r. Stowarzyszenie realizuje 
projekt „W stronę pracy – kompleksowy 
program na rzecz aktywizacji społecznej i 
zawodowej osób chorujących psychicznie” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 
Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie 
Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 dofinansowany 
z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Projekt realizowany będzie do 30 listopada 2019 
r. i adresowany jest do 100 osób 
niepełnosprawnych z powodu choroby 
psychicznej, nieaktywnych zawodowo 
mieszkańców województwa Małopolskiego. 
Projekt zakłada kompleksowe wsparcie z zakresu 
aktywizacji społecznej i zawodowej. Uczestnicy 
otrzymują pomoc doradcy zawodowego, 
psychologa oraz coacha (w postaci coachingu 
indywidualnego i grupowego). Zaś przy wsparciu 
trenera pracy realizują staże 
i zatrudnienie subsydiowane.
W 2018 r. 39 osób rozpoczęło staż, z czego 26 
osób zakończyło tą formę aktywizacji. Pozostałe 
osoby kontynuują staże w 2019 r. W ramach 
działań projektowych uczestnicy – 10 osób, 
rozpoczęli subsydiowane zatrudnienie, z czego w 
2018 r. zakończyło je 5 osób, pozostali 
kontynuują zatrudnienie w 2019 r. 
W 2018 r. powołana została pracownia 
konserwatorska, której celem jest przygotowanie 
podopiecznych Stowarzyszenia do pracy w 
charakterze konserwatora / pracownika 
gospodarczego.

88.88.Z 31 875,60 zł
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Zakopane
W dniach od 13-15 czerwca 2018 r. 
podopieczni Stowarzyszenia uczestniczyli w 
wycieczce do Zakopanego. W wyjeździe 
wzięło udział 6 osób niepełnosprawnych i 2 
terapeutów. Uczestnicy wyjazdu mieszkali w 
Domu Zakonnym „Kosówka" na ul. 
Strążyskiej.
Podczas wyjazdu uczestnicy spacerowali po 
dolinie Strążyskiej, dolinie Białego oraz 
drogą pod Reglami. W programie było 
zwiedzanie Muzeum Tatrzańskiego i 
Krupówek. Odbyli również wycieczkę 
objazdową po Zakopanem i wyjechali na 
Gubałówkę.
Krościenko nad Dunajcem
W okresie od 16.07.2018 r. do 22.07.2018 r. 
miał miejsce wyjazd rekreacyjny do 
Krościenka nad Dunajcem, w którym 
uczestniczyło 10 osób niepełnosprawnych 
oraz 2 terapeutów. Projekt adresowany był 
głównie do uczestników Warsztatu Terapii 
Zajęciowej, którzy mogli z niego skorzystać 
podczas przerwy wakacyjnej w Warsztacie. 
Pomimo niesprzyjającej pogody (deszcz, 
który spowodował lokalne powodzie i 
podtopienia i niemal odciął Krościenka od 
świata) uczestnicy bardzo aktywnie spędzali 
czas - brali udział w pieszych wycieczkach, 
zwiedzali Krościenko i okolice.
Austria
W okresie od 01.10.2018 r.  do 07.10.2018 r. 
podopieczni Stowarzyszenia brali udział w 
wyjeździe do Austrii. W wyjeździe wzięło 
udział 6 uczestników oraz 2 terapeutów. 
Podczas wyjazdu uczestnicy zwiedzili 
następujące miejsca: Hintersteiner See, 
Schwangau, Wodospady Krimml, Schonau 
am Konigssee, Salzburg.

85.60.Z 11 282,07 zł
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2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

W 2018 r. działała powołana do życia 
Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z dnia 12 
maja 2014 r. Pracownia Badań nad 
Psychoterapią Psychoz, której celem jest 
prowadzenie badań i edukacji nad 
znaczeniem psychoterapii w leczeniu 
psychoz. Działalność Pracowni realizowana 
jest w ramach odpłatnej działalności 
pożytku publicznego – wspieranie i 
prowadzenie badań naukowych związanych 
z rozwojem psychiatrii i opieki 
środowiskowej. Celem powoływanej 
jednostki jest w szczególności:
a) inicjowanie i koordynowanie stałej 
współpracy z Zakładem Psychiatrii 
Środowiskowej 
CM UJ w zakresie projektów edukacyjnych i 
badawczych,
b) koordynowanie wsparcia finansowego 
Stowarzyszenia w zakresie szkolenia, badań, 
kursów i sympozjów,
c) koordynowanie i superwizowanie 
programów szkoleniowych i edukacyjnych 
Stowarzyszenia,
d) organizację badań nad psychoterapią 
psychoz,
e) współpraca z organizacjami i instytucjami 
krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się 
psychoterapią psychoz, w szczególności 
ISPS (International Society for the 
Psychological Treatment of the 
Schizophrenias and Other Psychoses) i 
konferencją trzech sekcji psychoterapii 
(Polskie Towarzystwo Psychologiczne i 
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).

72.19.Z 21 244,42 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 55.10.Z

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej od 2005 r. współpracuje 
ze Stowarzyszeniem Rodzin „Zdrowie Psychiczne” współprowadząc Pensjonat „U Pana 
Cogito”. Stowarzyszenie w swojej części hotelowej dysponuje 8 pokojami gościnnymi, oferując 
łącznie 18 miejsc. Atutem pensjonatu są jego rodzinna atmosfera, pięknie urządzone i 
niedrogie pokoje, profesjonalna obsługa oraz doskonała lokalizacja. Pracownicy pensjonatu 
rekrutują się również spośród osób niepełnosprawnych, które przed podjęciem zatrudnienia 
pozostawały w oddziaływaniach terapeutycznych Stowarzyszenia.

2 68.20.Z

Na parterze budynku "U Pana Cogito" Pensjonat i Restauracja, Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej oferuje swoim klientom doskonale wyposażoną 
salę konferencyjną – łącznie dla 40 osób. Wśród klientów Stowarzyszenia są zarówno 
przedsiębiorcy jak i podmioty działające w obszarze ekonomii społecznej, którzy przyjeżdżając 
do Krakowa na spotkania, szkolenia czy wizyty studyjne, korzystają z infrastruktury hotelowej. 
W sali konferencyjnej odbywają się również zajęcia prowadzone w ramach podyplomowego 
Kursu psychoterapii.
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 4 405 639,86 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 889 710,14 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 3 558,19 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 214 679,34 zł

d) przychody finansowe 180 001,52 zł

e) pozostałe przychody 117 690,67 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 408 172,44 zł

2.4. Z innych źródeł 112 546,40 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 52 108,30 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 287 303,36 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 3 597 617,66 zł

w 
tym:

585 668,43 zł

136 924,17 zł

1 043 391,90 zł

1 831 633,16 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

900,00 zł

12 593,10 zł

180 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

214 679,34 złg) z działalności gospodarczej

Druk: NIW-CRSO 13



5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -60 240,37 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 26 290,69 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 339 411,66 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 4 235 165,25 zł 339 411,66 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

3 949 950,51 zł 339 411,66 zł

3 558,19 zł 0,00 zł

188 388,65 zł

0,00 zł

90 108,90 zł

3 159,00 zł 0,00 zł

1 programy lecznicze, opiekuńcze i rehabilitacyjne 111 760,78 zł

2 Pracownia Badań nad psychoterapią Psychoz 104 753,36 zł

3 Dofinansowanie projektu RPO-WM 31 875,60 zł

4 Dofinansowanie projektu: Centrum Seniora, Środowiskowy Dom Samopomocy, Akademia Liderów 
Cogito

91 021,92 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 26 290,69 zł

0,00 zł
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

58 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

43,20 etatów

66 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

56 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2 117 044,95 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

2 097 644,95 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

19 400,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

3 930,89 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

2 673,82 zł

10 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

12 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

12 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

7 osób

3 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 814 181,33 zł

1 732 638,37 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

81 542,96 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 302 863,62 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 2 097 644,95 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

7 552,78 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Środowiskowy Dom 
Samopomocy dla 47 osób 
chorujących psychicznie

rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób chorujących 
psychicznie

Małopolski Urząd Wojewódzki za 
pośrednictwem MOPS

834 700,90 zł

2 Warsztat Terapii Zajęciowej 
dla 75 osób

rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób chorujących 
psychicznie

Gmina Miejska Kraków- 10%, PFRON 
za pośrednictwem MOPS-90%

1 441 579,46 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

10 096,81 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Centrum Rehabilitacyjne 
Niepełnosprawnego Seniora 
-Centrum Seniora

rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób chorujących 
psychicznie które ukończyły 45 
rok życia

PFRON 376 452,77 zł

2 Ośrodek Wsparcia dla Osób 
chorujących psychicznie

rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób chorujących 
psychicznie

PFRON 218 907,93 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Laboratorium Cogito sp. z o.o. 120056950          
 

Kraków, ul. Bałuckiego 6, 30-318 
Kraków

100,00 100,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie 1

3 Projekt RPO-WM Celem projektu jest widoczna 
poprawa funkcjonowania 
społeczno-zawodowego oraz 
wzmocnienie szans na 
zatrudnienie 100 osób 
chorujących psychicznie w 
okresie pomiędzy 1 stycznia 
2017 a 30 listopada 2019 
poprzez kompleksowy 
zindywidualizowany program 
włączający identyfikację 
potrzeb i potencjału oraz 
celowane usługi aktywnej 
integracji w tej grupie osób.

Fundusze Europejskie 654 570,60 zł

4 Akademia Liderów Cogito ddd Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej

68 022,00 zł

5 Obóz Krościenko 16-
22.07.2018

rehabilitacja osób chorujących 
psychicznie

MOPS Kraków 3 384,00 zł
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Anna Bielańska - Przewodnicząca 
Zarządu

Elżbieta Henś - Sekretarz
Kraków, dnia 26.06.2019 r.

Data wypełnienia sprawozdania 2019-06-26
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