Sprawozdanie merytoryczne za 2005
Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dziecka i Rodziny w Rzeszowie

Celem statutowym Stowarzyszenia jest promocja i ochrona zdrowia psychicznego, ze szczególnym
uwzględnieniem takich spraw jak:
• zapobieganie zaburzeniom psychicznym u dzieci i młodzieży
• przeciwdziałanie uzależnieniom i promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i
dorosłych w rodzinach
• rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców i umiejętności interpersonalnych w
rodzinach
• umacnianie więzi interpersonalnych w rodzinach i grupach oparcia społecznego
• integracja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi oraz z niepełnosprawnością
intelektualną
• przeciwdziałanie dyskrymiancji i uprzedzeniom w stosunku do osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz z niepełnosprawnością intelektualną
• upowszechnianie środowiskowej opieki psychiatrycznej
Zakres działalności wg. kodów PKD
80,42,B- kształcenie ustawiczne dorosłych
85,14,F- profilaktyka i promocja zdrowia
85,32,C – pomoc społeczna – integracja społeczna, aktywizacja zawodowa, poradnictwo
91,33,Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie zatrudnia pracowników na stałym
etacie. W 2004 roku nie realizowano świadczeń odpłatnych.
Formy działań
1. Trzyletni projekt (od połowy 2004 - połowy 2007) „Mental Helath – Socially Inclusive Life
Project” w ramach programu SOCRATES – GRUNDTVIG 2 nr /05/GR2/05-0091/P2/ jest
realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzin „Otwarty Umysł”. Celem jest integracja
społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi.
Konto bankowe do obsługi projektu: 43 1540 1131 2001 6205 1217 0003
Partnerami zagranicznymi przy realizacji projektów są organizacje zajmujące się promocją i ochroną
zdrowia psychicznego w Europie:
• InterMinds /Szkocja/
• Fundacja ESTUAR /Rumunia/
• Ceska Asociace Pro Psychicke Zdravi /Czechy/
• PERSONA /Portugalia/
• ASSOCIACIÓ JOIA (JOVENTUT ORGANITZADA I ACTIVA) /Hiszpania/
2 .Dwuletni 2005-2006 projekt „Investment in quality – Training Centers for Mental Health”
114374-CP-1-2004-1-RO-GRUNDTVIG-G1 w ramach programu SOCRATES – GRUNDTVIG 1,
który ma na celu szkolenie osób zawodowo lub społecznie zajmujących się opieką i ochroną zdrowia
psychicznego, w tym pacjenci i ich rodziny. W wyniku tego projektu ma powstać Centrum Edukacji i
Promocji Zdrowia Psychicznego.
Konto bankowe do obsługi projektu: 16 1540 1131 2001 6205 1217 0004
Partnerami zagranicznymi przy tego realizacji projektu są organizacje zajmujące się promocją i
ochroną zdrowia psychicznego w Europie:
• Mental Health Europe – Sante Mentale Europe /Belgia/
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InterMinds /Szkocja/
Fundacja ESTUAR /Rumunia/
Ceska Asociace Pro Psychicke Zdravi /Czechy/
Institutul de Stiinte ale Educatiei /Rumunia/
Opportunity Associates Romania /Rumunia/

3. Roczny projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Daphne 'Breaking the
cycle of intra-family abuse of children and women: Copmarative Analysis of alternative
methodologies with the multi-family approach, recommendations at European level'
(Przełamanie błędnego koła przemocy wobec dzieci i kobiet w rodzinie: analiza alternatywnych
podejść z uwzględnieniem terapii wielorodzinnej zgodnie ze standardami Unii Europejskiej).
Realizacja przewidziana jest w 2006 roku. Celem projektu jest próba uruchomienia w Rzeszowie
ośrodka terapii grup wielorodzinnych dla rodzin wielo-problemowych. Planowane są wspólne
działania Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej
/MOPS/.
Partnerami zagranicznymi są:
• Centre de Protection de l'Enfant /Belgia/
• Marlborough Family Service /Wielka Brytania/
• Centro Trattamento Multifamiliare /Włochy/
• Kinder- und Jugendpsychiatrie, TU Dresden /Niemcy/
• Child and Family Center Spiren /Dania/
• Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dziecka i Rodziny /Polska/
• Service d'Interventions Spécialisées d'Action Educative (Beauvais)/Francja/
4. Realizacja 5 edycji zajęć „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” pierwszego i drugiego stopnia w
ramach dotacji Urzędu Miasta Rzeszowa w okresie od 15 kwietnia do 15 grudnia 2005r.
Konto bankowe do obsługi projektu: 86 1540 1131 2001 6205 1217 0005

5. Współpraca z Pogotowiem Opiekuńczym w Rzeszowie przy organizacji wypoczynku oraz imprez
sportowo-kulturalnych dla dzieci będących pod opieką ośrodka.

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności organizacji o skutkach finansowych,
Zawarcie kontraktu partnerskiego z Fundacją ESTUAR z Rumunii na realizację projektu
„Investment in quality – Training Centers for Mental Health” nr: 114374-CP-1-2004-1-ROGRUNDTVIG-G1 w ramach programu SOCRATES – GRUNDTVIG 1
Podpisanie umowy z Urzędem Miasta Rzeszowa na realizację zajęć „Szkoły dla Rodziców i
Wychowawców” na terenia miasta Rzeszowa.
Podpisanie umowy nr /05/GR2/05-0091/P2/ pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Program Socrates i Stowarzyszeniem na realizację projektu zatytułowanego „Zdrowie psychiczne
– projekt życia w integracji ze społeczeństwem” w ramach programu GRUNDTVIG 2
19 grudnia 2005 r. Zebranie Ogólne Stowarzyszenia, na którym wybrano władze Stowarzyszenia
na nową kadencję oraz przyjęto uchwałę o kierunkach działalności merytorycznej Stowarzyszenia
w latach 2005 -2009.
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