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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     
ZACHODNIOPOMORSKIE

Gmina M. SZCZECIN

Powiat M. SZCZECIN

Ulica ARKOŃSKA Nr domu 17-18 Nr lokalu U4 U5

Miejscowość SZCZECIN Kod pocztowy 71-470 Poczta SZCZECIN Nr telefonu 91-829-01-02 

Nr faksu 91-829-01-02 E-mail wiez@wiez.org.pl Strona www www.wiez.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2010-12-14

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 81266488100000 6. Numer KRS 0000185565

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

Maria Makulska-
Kapuścińska

Prezes 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 RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB MNIEJSZYCH SZANS "WIĘŹ" W SZCZECINIE
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Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Edward Suchanek Wiceprezes TAK

Liliana Chudzik Wiceprezes TAK

Dorota Bednarczyk Skarbnik TAK

Danuta Pacanowska Sekretarz TAK

Jolanta Nowakowska Członek TAK

Ewa Szuba Członek TAK

Jolanta Stawska Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Teresa Matychniak Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Elżbieta Michalska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

I. Przeciwdziałanie istniejącemu powszechnie w społeczeństwie dystansowi w stosunku do chorych 
psychicznie oraz przybliżenie społeczeństwu rzeczywistego obrazu tych osób i ich problemów”
Członkowie Stowarzyszenia „Więź” od wielu lat przybliżają mieszkańcom Szczecina problemy, z jakimi 
borykają się osoby chorujące psychicznie, jak można oswoić chorobę oraz jak można sobie pomóc, gdy 
się pojawi. 
W dniu 10 października 2013 r. okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, przedstawicielki naszego 
Stowarzyszenia i psycholog współpracująca z naszą organizacją zostały zaproszone do udziału w audycji 
„Radio Szczecin nocą”. Tematem audycji była choroba psychiczna, jej objawy, jak rozumieć tę chorobę, 
a także problemy związane z objawami dyskryminacji i wykluczenia społecznego. 
Kolejnym przedsięwzięciem, w którym uczestniczyła nasza organizacja, to XII Szczecińskie Spotkanie 
Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”, które corocznie jest organizowane w maju przez Urząd 
Miasta Szczecin. Na spotkaniu organizacja zaprezentowała mieszkańcom Szczecina dokonania naszych 
członków tj. wyroby rękodzielnicze, obrazy namalowane przez członków po przebytym kryzysie 
psychicznym, jak również częstowali odwiedzających stoisko własnoręcznie przygotowanym  ciastem, 
,kawą i herbatą. Członkowie Stowarzyszenia rozdawali foldery zawierające informacje dotyczące 
działalności stowarzyszenia.  Mieszkańcy zainteresowani problematyką osób chorujących psychicznie 
mogli porozmawiać na ten temat z naszymi przedstawicielami. 

W kwietniu bieżącego roku nasi członkowie wyjechali na ulice Szczecina zabytkowym tramwajem z 
hasłem na oknach „Zostaw 1% w Szczecinie”. Na przystankach rozdawali ulotki promujące 
Stowarzyszenie „Więź”. Była to też okazja, by porozmawiać ze szczecinianami na temat zdrowia 
psychicznego i możliwości wpłacenia na konto Stowarzyszenia podatku dochodowego w wysokości 1%.  

 W dniu 07.06.2013 roku członkowie Stowarzyszenia, osoby po kryzysie psychicznym zorganizowali 
spotkanie z pacjentami II Oddziału Dziennego i ich rodzinami by przybliżyć działalność Stowarzyszenia. 
Na spotkaniu została wyświetlona prezentacja pokazująca migawki z życia Stowarzyszenia. Spotkanie 
zyskało uznanie pacjentów i personelu oddziału.  
Również strona internetowa Stowarzyszenia, jest ważnym łącznikiem z internautami zainteresowanymi 
problematyką osób chorych psychicznie i ich rodzin. Dużo miejsca zajmuje tematyka dot. stosunku 
społeczeństwa do osób chorych psychicznie 
W roku 2014 działalność w tym zakresie będzie kontynuowana.  
 II. Udzielenie wszechstronnej pomocy osobom dotkniętym zaburzeniami psychicznymi jak również ich 
rodzinom oraz opiekunom.
W ramach rocznego projektu dofinansowanego przez Urząd Miasta Szczecin „Integracja i aktywizacja 
środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich 
izolacji i marginalizacji obejmujących osoby z niepełnosprawnością psychiczną” Tytuł własny projektu ” 
Nawet najdalszą podróż rozpoczyna pierwszy krok” zrealizowano następujące zajęcia:
-spotkania klubowe -wolontariat
-zajęcia sportowo -rekreacyjne -wolontariat
-warsztaty terapii grupowej
-warsztaty terapii indywidualnej 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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-warsztaty komunikacyjne
-trening umiejętności społecznych - „Miejskie gry terenowe” - działanie innowacyjne
 Realizacja zajęć ma przyczynić się do zmniejszenia napięć i lęków przed światem zewnętrznym, 
kształtowania umiejętności komunikacyjnych i wrażliwości na piękno otaczającej przyrody, ćwiczenia 
zachowań oraz umiejętności społecznych a także podniesienie sprawności ruchowej osób chorujących 
psychicznie.
Kolejny Projekt „Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi,” tytuł własny „Mamy ciągle nadzieję”  
dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, w ramach którego 
zrealizowano następujące zajęcia:   
 -grupowe warsztaty informatyczne
-grupowe warsztaty języka angielskiego -działanie innowacyjne
-spotkania z pracodawcami –działanie innowacyjne
-indywidualne sesje z doradcą zawodowym
-indywidualne konsultacje z prawnikiem.
Działania, które podniosą sprawność funkcjonowania organizmu beneficjentów zadania:
-Zajęcia sportowo -rekreacyjne (wolontariat)
- Prelekcje na temat uzależnień (wolontariat)
A także działania zwiększające ich zaangażowanie społeczne:
-porządkowanie pomieszczeń stowarzyszenia i terenów wokół siedziby (wolontariat)
-segregacja odpadów w stowarzyszeniu (wolontariat)
-zbieranie plastikowych nakrętek na rehabilitację osoby niepełnosprawnej ruchowo
Konieczną pomocą w niwelowaniu objawów choroby psychicznej są obok leków różnego rodzaju 
terapie i działania, których efektem jest wzrost aktywności, samodzielności, poczucia własnej wartości, 
lepsza komunikacja, obniżenie poziomu lęków i integracja ze światem ludzi zdrowych. Rehabilitacja 
przez pracę jest według psychiatrów najbardziej skuteczną formą terapii osób po kryzysach 
psychicznych, a korzyści płynące z niej są nie do przecenienia.
 Dlatego w zadaniu ujęte były również działania, które przygotują naszych beneficjentów do 
podniesienia kwalifikacji zawodowych i podjęcia pracy 
W terapiach uczestniczyło średnio od 10 do 15 osób.
Naszym zamierzeniem jest także poprawa wzajemnych relacji w rodzinach osób chorujących 
psychicznie. Niestety nie otrzymaliśmy dofinansowania na terapię rodzin, w związku z tym była 
prowadzona w ramach wolontariatu

III. Integracja i aktywizacja osób chorujących psychicznie
1.Podobnie jak w latach poprzednich w roku 2013 członkowie Stowarzyszenia- osoby chorujące 
psychicznie, ich rodziny, znajomi, przyjaciele aktywnie uczestniczyli w spotkaniach integracyjnych w 
siedzibie stowarzyszenia , w wydarzeniach kulturalnych takich jak wyście do kina, teatru, opery,, 
wyjazdach integracyjno -wypoczynkowych, imprezach turystycznych- rajdy, spacery, pikniki, w 
spotkaniach okazjonalnych – Wielkanoc, Zlot Żaglowców, Andrzejki, Wigilia, Wieczór Sylwestrowy.  
Wspólny udział w powyższych wydarzeniach stał się okazją do aktywizowania i integracji osób po 
przebytym kryzysie psychicznym i ich rodzin ze środowiskiem ludzi zdrowych, jak również poprawy 
kondycji psychicznej i fizycznej.
Wykaz imprez, wyjazdów integracyjnych, spotkań w 2013 roku

1. Udział w Orszaku Trzech Króli – 06.01.2013 
2. Udział w otwarciu wernisażu w Domu Klubie Galerii „Pod Fontanną” – 16.01.2013 r.
3. Wycieczka do katedry Św. Jakuba. Wjazd na nowo otwartą wieżę widokową – 23.02.13 r.
4. Wspólne przygotowania do kiermaszu wielkanocnego 28.02.13 r.
5. Udział w kiermaszu wielkanocnym w gościnnych progach Filharmonii Szczecińskiej – 15.03.13
6. Integracyjne spotkanie Wielkanocne w siedzibie Stowarzyszenia- 21.03.13 r.
7. Udział w otwarciu wernisażu w Domu Klubie Galerii „Pod Fontanną”- 10.04.13 r.
8. Urodzinowe spotkania integracyjne naszych członków Przemka K.  - 13.04.13  
9. Udział w akcji „Zostaw 1% w Szczecinie” 18.04.13 r
10. Urodzinowe spotkanie integracyjne naszego członka Przemka G. -25.04.13
11. Wyście do kina na komedię „Kwartet” – 18.04.13 r.
12. Majówka na Jeziorem Szmaragdowym – 04.05.13 r.
13. Udział w wystawie w Domu Klubie „Pod Fontanną” -09.05.13 r.
14. Wspólne wyjście na „Festiwal Śpiewających Lekarzy – 10.05.13 r.
15. Coroczny udział w nocy muzeów – 18.05.13 r.
16. Udział w III Wiosennym Rajdzie z Bronkiem nordic-walking – 22.05.13 r.
17. Udział w XII szczecińskim spotkaniu organizacji pozarządowych „Pod Platanami” – 26.05.13 r.
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18. Udział w otwarciu wernisażu w Domu Klubie Galerii „Pod Fontanną – 20.06.13 r
19. Spotkanie integracyjne w „Cafe 22” połączone z oglądaniem wystawy malarstwa -27.06.13 r
20. Wyjazd integracyjno –wypoczynkowy do Lubniewic 30.06- 07.07.13 r.
21. Urodzinowe spotkanie integracyjne w domu Maćka H.- 15.07.13 r.
22. Wspólne wyjście na koncert do Teatru Letniego i „Różankę”, a po koncercie spotkanie przy lodach w 
ogrodzie koleżanki Eli – 21.07.13 r.
23. Zwiedzanie żaglowców na Zlocie Wielkich Żaglowców w Szczecinie – 04.08.13 r.
24. Wycieczka integracyjna do Międzyzdrojów – 23.08.13 r.
25. Udział w III Rajdzie Rowerowym z Bronkiem” – 11.09.13
26. Udział w konkursie dietetycznym ‘Bez przyprawy nie ma potrawy” – 26.09.13 r.
27. Wspólne wyjście do kina na film „Blue Jasmine” – 19.09.13 r
28. Udział w spotkaniu dot. twórczości K. I. Gałczyńskiego w Domu Galerii „Pod Fontanną” – 24.09.13 r.
29. Udział w integracyjnym plenerze malarskim na terenie Jeziora Głębokie- 02.10.13 r.
30. Spotkanie integracyjne nad Jeziorem Szmaragdowym pn. „Pożegnanie z latem” 17.10.13 r.
31. Udział naszej członkini Stowarzyszenia w wernisażu prac pacjentów Centrum Psychiatrycznego w 
Szczecinie -10.10.13 r.
32. Udział w III Turnieju Piłkarzyków – 24.10.13 r.
33. Wspólne wyjście na „ V Przegląd Małych Form Teatralnych” w którym brały udział zespoły teatralne 
osób niepełnosprawnych – 28.10.13 r
34. Udział w spotkaniu pn. wspomnienie o Ani Hortyńskiej, pierwszej pani prezes Stowarzyszenia 
„Więź” – 26.10.13 r.
35. Wspólne wyjście do kina na film „Chce się żyć” . Po projekcji filmu spotkanie integracyjne  i dyskusja 
na temat  obejrzanego filmu – 31.10.13 r. 
36. Spotkanie andrzejkowe w siedzibie Stowarzyszenia „Więź” – 27.11.13 r.
37. Przygotowania do kiermaszu bożonarodzeniowego – 22.11 do  11.12.13 r.
38. Wspólne wyjście do kina na film „Igrzyska śmierci” – 3.12.13 r
39.  Udział w Kiermaszu bożonarodzeniowym, gdzie zaprezentowaliśmy własnoręcznie wykonane 
ozdoby choinkowe – 14.12.13 r.
40. Wspólne wyjście na koncert artystów związanych z „Piwnicą pod Baranami” i narodowym Teatrem 
Starym w Krakowie – 14.12.13 r
41. Wieczór wigilijny w restauracji „Szczecin” – 18.12.13 r.
42. Wspólny Sylwester w siedzibie Stowarzyszenia „Więź” – 31.12.13 r.

 Ponadto w sierpniu 2013 roku przeprowadzono remont pomieszczenia użytkowanego przez członków 
Stowarzyszenia. Pomieszczenie pomalowali członkowie stowarzyszenia (osoby chorujące psychicznie). 
Jedna z członkiń własnoręcznie namalowała na jednej ze ścian kolorowe, bardzo dekoracyjne kwiaty. 
Inicjatywa miała na celu zintegrowanie i społeczne zaangażowanie członków Stowarzyszenia na rzecz 
naszej społeczności, jak również podniesienie ich własnej wartości i samooceny.  Pomieszczeniu 
Stowarzyszenia odbywają się zajęcia terapeutyczne, klubowe, nauka języka obcego, korzystanie ze 
sprzętu komputerowego i Internetu.
 
  2. Ważnym celem Stowarzyszenia jest aktywizacja osób z niepełnosprawnością psychiczną poprzez 
zdobywanie dodatkowej wiedzy i poszukiwanie zatrudnienia. 
Dzięki wspólnym działaniom PUP, Klubu „Pod Fontanną” i Stowarzyszenia „Więź” w dniu 30.10.2013 r. 
zostało zorganizowane spotkanie z pracodawcami. Przybyło na nie 12 pracodawców zainteresowanych 
tematyką zatrudnienia osób chorujących psychicznie.  Pracodawcy mogli się zapoznać z działalnością 
Klubu „Pod Fontanną”, w którym niepełnosprawne osoby chorujące psychicznie nabierają wprawy w 
wykonywaniu prac związanych z obsługą lokalu (szatnia, czynności porządkowe, obsługa gości w 
kawiarni), a następnie mogą próbować swoich sił na wolnym rynku. Po tej części spotkania członkinie 
Stowarzyszenia „Więź” zaprezentowały prelekcję multimedialną na temat - Co wiemy o zdrowiu 
psychicznym. Działania wspierające zatrudnienie osób chorujących psychicznie. Poruszane zagadnienia 
dotyczyły wyjaśnienia -  Czym jest choroba psychiczna oraz przybliżenia sylwetki osoby chorującej 
psychicznie. Natomiast pracownik z Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie zapoznał pracodawców z 
prawnymi uwarunkowaniami zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz korzyściami z nimi 
związanych. W związku z tym, że wielu pracodawców miało jeszcze sporo wątpliwości na temat 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych psychicznie zostało wyznaczone następne spotkanie, tym razem 
wspólnie z w/w osobami. 
   W dniu 13 listopada 2013 w Klubie Pod Fontannami 26 członków Stowarzyszenia „Więź” oraz 
Stowarzyszenia ‘Rodzina” (osoby chorujące psychicznie), przedstawiciele PUP, prawnik współpracująca 
ze Stowarzyszeniem „Więź” spotkali się z pracodawcami.  Zaproszona prawnik przybliżyła przepisy 
prawne dotyczące zatrudniania osób z niepełnosprawnością psychiczną. Zwróciła uwagę na to, że jeżeli 
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osoba po kryzysie psychicznym będzie chciała pracować  na wolnym rynku, to żaden pracodawca nie 
ma prawa pytać jej o stan zdrowia. Panie z PUP zaznajomiły obecnych z systemem wsparcia udzielanym 
przez ten urząd; możliwością zarejestrowania się, uzyskania pomocy doradcy zawodowego i kontaktu z 
pracodawcą poszukującego pracownika o określonych umiejętnościach. Natomiast przedstawicielka 
Klubu „Pod Fontanną” poinformowała obecnych o realizowanym przez Klub projekcie dotyczącym 
aktywizacji zawodowej osób chorujących psychicznie. Projekt ten zakłada szkolenia i płatne staże dla 
pracowników administracyjno – gospodarczych. Pomimo niewielkiej frekwencji pracodawców na 
drugim spotkaniu, osoby zainteresowane pracą pozyskały cenne informacje na temat poszukiwania 
pracy. Wiele osób zgłosiło się do projektu dotyczącego aktywizacji zawodowej a zaprezentowanego 
przez przedstawicielkę Klubu ”Pod Fontanną”. Stowarzyszenie będzie podejmowało kolejne działania 
na rzecz naszych członków, którzy poszukują pracy.  
Niezależnie od powyższego dn. 22.05. 13 r . w siedzibie Stowarzyszenia „Więź odbyło się spotkanie z 
przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy dotyczące poszukiwania pracy.  Natomiast w dniu 
05.06.13 r. członkowie Stowarzyszenia „Więź” wraz z wolontariuszkami udali się do Powiatowego 
Urzędu Pracy, gdzie dostarczyli wymagane dokumenty warunkujące ubieganie się o pracę.  
 W dniu 19.10.13 r. członkowie Stowarzyszenia zapoznali się z przepisami dotyczącymi prawa do pracy, 
nauki i leczenia.

 IV. Udział członków naszego Stowarzyszenia w szkoleniach i konferencjach.
W 2013 roku członkowie Stowarzyszenia mogli skorzystać z bogatej oferty szkoleniowej o tematyce 
zdrowotnej, zatrudnieniu, prawnej, itp.
Poniżej zestaw szkoleń i konferencji, w których uczestniczyliśmy:
1. Szkolenia prowadzone przez współpracującą ze Stowarzyszeniem „Więź” prawnik
 p. Karolinę Szymalę
– 18.05.13 r. - Szkolenie na temat „Przepisy prawne dotyczące ubezwłasnowolnienia osoby 
niepełnosprawnej”  
Szkolenie zorganizowało Stowarzyszenie „Więź”
– 22.06.13 r. - Szkolenie na temat „Przepisy prawne dotyczące ubiegania się o przyjęcie do szpitala lub 
innej placówki medycznej: osoby chorującej psychicznie, osoby uzależnionej od alkoholu lub od 
środków psychoaktywnych” ,
Szkolenie zorganizowało Stowarzyszenie „Więź”
- 28.09.13 r. - Szkolenie na temat „Przepisy prawne dotyczące funkcjonowania osób chorujących 
psychicznie. Prawo do nauki, pracy, zakładania rodziny, leczenia, korzystania z sanatorium
 Szkolenie zorganizowało Stowarzyszenie „Więź”.
– 19.10.13 r. - Szkolenie dot. omówienia przepisów prawnych na temat prawa do nauki, pracy, leczenia, 
małżeństwa osób chorujących psychicznie 
Szkolenie zorganizowało Stowarzyszenie „Więź”.
- 09.11.13 r. - Szkolenie na temat "Pomoc prawna w postępowaniu. Sprawy karne"
          Szkolenie zorganizowało Stowarzyszenie „Więź’.
2. – 11-12.02.13 r - Konferencja – „VII Forum Liderów Organizacji Pacjentów”, spotkanie z 
przedstawicielami rządu w Warszawie; 
 Organizator: Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w Warszawie
3. Udział w III edycji cyklu doradczego „Partnerstwo w czterech krokach”- cyklicznie Organizator: Urząd 
Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
4. Udział w warsztatach szkoleniowych w Instytucie Praw Pacjenta i Edukacji Społecznej – cyklicznie (4 
spotkania)
5. - 11.05.13 r - II Konferencja pn. „Człowiek chory w środowisku. Wspieranie rodzin osób z 
zaburzeniami psychicznymi „. 
Organizatora: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
6. -  26.02.13 r Spotkanie dot. projektu FIO na lata 2014-2020
Organizator: Urząd Marszałkowski WZ.
7. – 22.03.13 r - Szkolenie pn. „Profesjonalizacja Zachodniopomorskiego NGO” 
8. Organizator: Urząd Marszałkowski WZ.
9. – 21.03.13 - Szkolenie nt. faundraisingu.
10. Organizator: Polskie Stowarzyszenie Faundraisingu.
11. – 27.06.13 r  - Spotkanie dot. przeciwdziałaniu dyskryminacji 
Organizator: Urząd Marszałkowski WZ.
12. – 17.06.13 r -IV Zachodniopomorskie Forum Integracji Społecznej 
r Organizator: Urząd Marszałkowski WZ.
13. -  21.06.13 r - Profesjonalizacja Zachodniopomorskiego NGO. 
Organizator: Urząd Marszałkowski WZ.
14. - 21.06.13 r. -Szkolenie. Jak skutecznie wzmocnić współpracę administracji samorządowej i 
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organizacji pozarządowych
 Organizator: Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych w Koszalinie.
15. - 21.06.13 r. Profesjonalizacja Zachodniopomorskiego NGO
Organizator: Urząd Marszałkowski WZ.
16. Cykliczne szkolenie dot. wiedzy i umiejętności potrzebnych do efektywnego zarządzania organizacją 
pozarządową – (wrzesień- grudzień). 
Organizator: Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.
17. – 19.09.13 r  - Szkolenie „Funkcjonalizm fundraisingu od kuchni”. 
Organizator:  Polskie Stowarzyszenie Faundraisingu.
18. – 20.09.13. - Udział w V targach Ekonomii Społecznej w Nowym Warpnie 
Organizator: Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej.
19. –.– 14.11.13.  Udział w konferencji pn. „Region dla Rodziny” pod Patronatem Honorowym Małżonki 
Prezydenta RP Anny Komorowskiej 
Organizator Urząd Marszałkowski WZ.
20. - 22-23.10.13 r. - Szkolenie „Budowanie współpracy między NGO a przedstawicielami biznesu”. 
Organizator: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Sektor 3 w Policach.
21. - 27.10.13 r - Spotkanie połączone z prezentacją „Dni Różnorodności”. 
Organizator: Szczecińskie centrum Wspierania organizacji pozarządowych Sektor 3.
22. - 03.12.13 r. -Profesjonalizacja Zachodniopomorskiego NGO
Organizator: Urząd Marszałkowski WZ.
23. – 09.12.13 r. - Konferencja podsumowująca szkolenie liderów organizacji i stowarzyszeń pacjentów, 
jako istotny element edukacji obywatelskiej w efektywnym dochodzeniu i egzekwowaniu praw 
pacjentów. Organizator: Instytut praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w Warszawie.
24. - 04.12.13 r - Profesjonalizacja Zachodniopomorskiego NGO. 
Urząd Marszałkowski WZ.
25. -07-08.12.13 r - Szkolenie „Sprawozdawczość merytoryczna i finansowa podmiotów ekonomii 
społecznej”
 Organizator: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie. 
Bogata oferta szkoleniowa pozwala na profesjonalne zarządzanie działalnością Stowarzyszenia, 
pogłębienie wiedzy w zakresie szeroko pojętej psychiatrii i leczenia psychiatrycznego jak również 
pogłębienie wiedzy z przepisów prawnych w różnych dziedzinach życia.

V. Współpraca Stowarzyszenia „Więź” z innymi instytucjami i organizacjami
W 2014 roku Stowarzyszenie zacieśniło współpracę Domem Pomocy Społecznej dla osób psychicznie 
chorych mieszczący się przy ulicy Broniewskiego w Szczecinie. Nasi członkowie skorzystali z wielu ofert: 
kulturalnych (udział w plenerze malarskim), sportowych (uczestnictwo w III rajdzie nornic- walking i 
turnieju piłkarzyków), czy w konkursie dot. prawidłowego odżywiania.   
Współpracujemy z Powiatowym Urzędem Prac w Szczecinie. Wspólnie zorganizowaliśmy spotkania z 
pracodawcami, którzy byli zainteresowani zatrudnieniem osób chorujących psychicznie. Członkowie 
Stowarzyszenia zaprezentowali prelekcję na temat „Profilaktyka zdrowia psychicznego. Działania 
wspierające zatrudnienie osób chorujących psychicznie”.
Ważnym partnerem jest również Dom- Klub „Pod fontanną” oraz Stowarzyszenie "Rodzina", gdzie nasi 
członkowie prezentowali swoje prace plastyczne. Uczestniczyliśmy w otwarciu wystaw malarstwa i 
fotografii  prezentowanych przez osoby chorujące psychicznie. Zorganizowaliśmy wspólnie z 
kierownictwem Klubu dwa spotkania z pracodawcami.
  Wspieramy i pomagamy Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Policach, które nawiązało ze 
Stowarzyszeniem stałą współpracę. Między innymi pomagaliśmy w przygotowaniu wniosku o dotację 
dla osób niepełnosprawnych psychicznie i ich rodzin. Prowadziliśmy cykliczne konsultacje  dotyczące 
założenia stowarzyszenia i przygotowywania projektów. 
W bieżącym roku Forum Młodych Ludowców nawiązało z nami współpracę. Uzyskaliśmy realną pomoc 
w staraniach o mieszkanie socjalne dla naszej koleżanki, członkini Stowarzyszenia. Otrzymaliśmy 
również odzież dla członków Stowarzyszenia będących w trudnej sytuacji życiowej.
Znakomicie układa się współpraca z Kancelarią Adwokacką pani Karoliny Szymali, która udziela 
nieodpłatnych porad prawnych członkom i Zarządowi Stowarzyszenia. Prowadzi wykłady dotyczące 
przepisów prawnych o różnej tematyce.        
Należy wspomnieć również o współpracy z Urzędem Miasta Szczecina. Prezes Stowarzyszenia jest 
członkiem Zespołu koordynującego wdrożenie Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. 
Ponadto od wielu lat naszym bliskim partnerem, z którym wymieniamy doświadczenia w zakresie 
wspierania osób chorujących psychicznie, jest Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych 
Psychicznie POL-FAMILIA w Toruniu.  
Również aktywnie uczestniczymy w wydarzeniach organizowanych przez Instytut Praw Pacjenta i 
Edukacji Zdrowotnej w Warszawie. Między innymi przedstawicielka naszego Stowarzyszenia 
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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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

150

5

Osoby fizyczne

Osoby prawne

3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

współpraca z Urzędem Marszałkowskim W Z, Powiatowym Urzędem Pracy, Szczecińskim 
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

uczestniczyła w cyklu warsztatów dla liderów organizacji pozarządowych. Spotkania dotyczyły  
komunikacji z mediami , przedstawicielami władz, beneficjentami stowarzyszenia oraz ćwiczyły 
umiejętność negocjacji i prezentacji publicznej. Na spotkaniach warsztatowych uczestniczki dzieliły się 
swoimi doświadczeniami i osiągniętymi sukcesami.
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 41,359.10 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 36,953.10 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 4,406.00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 10,143.10 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 5,713.10 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

4.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące 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

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

25,270.03 zł

0.00 zł

0.00 zł

16,578.89 zł

0.00 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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów 
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od 
głównego przedmiotu działalności

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 26,810.00 zł

41,848.92 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 41,848.92 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

-489.82 zł
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IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

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
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0.0 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. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

1 1.Dofinansowanie członkom Stowarzyszenia wyjazdu terapeutyczno-integracyjnego, do Lubniewic 
w województwie lubuskim -2.000 zł.
2.Funkcjonowanie i odświeżenie pomieszczenia, w którym odbywają zajęcia terapeutyczne, 
klubowe, integracyjne, nauka języka obcego, korzystanie ze sprzętu komputerowego i Internetu. 
-zakup materiałów malarskich i koszyków na materiały terapeutyczne -530, 44 zł. 
3.Koszty delegacji  do Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w Warszawie na wykłady 
dotyczące sposobu realizacji kontaktów osób chorujących psychicznie z osobami chorymi 
psychicznie, ich rodzinami, pracodawcami, urzędnikami  -261, 10 zł.
4.Opłaty za  media: prąd, ogrzewanie dwóch pomieszczeń Stowarzyszenia, woda, śmieci  -2885, 
56 zł. 5.Materiały na Kiermasz Bożonarodzeniowy -36 zł.

5,713.10 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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9.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

50.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

1.00 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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

8.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 16,300.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 16,300.00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1,358.33 zł

3. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

400.00 zł

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

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

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Marszałkowski w Szczecinie 1

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Stowarzyszenie co roku bierze udział w spotkaniach z przedstawicielami Rządu (Minister Zdrowia, Prezes NFZ, inni), 
organizowanych przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Społecznej w Warszawie, na temat problemów zgłaszanych 
przez organizacje pozarządowe, skupiające osoby niepełnosprawne.

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Maria Kapuścińska Data wypełnienia sprawozdania

Druk: MPiPS 11


