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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

Wanda Gajda członek TAK

Anna Jastrzębska członek TAK

Jolanta Stawska przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Teresa Matyuchniak sekretarz Komisji 
Rwizyjnej

TAK

Elżbieta Michalska członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Realizacja podstawowych celów statutowych w 2015roku.

 I. Przeciwdziałanie istniejącemu powszechnie w społeczeństwie dystansowi w stosunku do chorych 
psychicznie oraz przybliżenie społeczeństwu rzeczywistego obrazu tych osób i ich problemów”
1. W 2015 roku skupiliśmy się przede wszystkim na celu zmierzającym do przeciwdziałania  zmianom 
przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 
25.09.2015 r. W tej sprawie w dniu 26.10.2015 r. wysłaliśmy pismo do Prezydenta RP Andrzeja Dudy 
dot. weta do zmiany powyższej ustawy. Niestety ustawa weszła w życie nie uwzględniając uwag 
naszego środowiska. W piśmie od Prezydenta RP poinformowano nas, że Biuro Dialogu i Inicjatyw 
Obywatelskich będzie monitorowało proces wdrażania ustawy oraz ewentualne podjęcie kolejnych 
rozmów w przypadku dalszych zastrzeżeń podnoszonych ze strony  zainteresowanych środowisk. 
Sprawa skutków realizacji tej ustawy będzie przez nas kontynuowana w kolejnych latach.

2. 2 maja 2015 roku wspólnie z Centrum Nurkowym „Born2dive”zorganizowaliśmy akcję ekologiczną 
pn. „Szlifujemy Szmaragd” skierowaną do wszystkich mieszkańców Szczecina. Celem tej akcji było 
między innymi oczyszczenie Jeziora Szmaragdowego i okolic Puszczy Bukowej. Korzystając z zasięgu tej 
inicjatywy nasze stowarzyszenie zorganizowało  spotkanie  pn.”Jak zadbać o zdrowie psychiczne”, w 
którym mogli uczestniczyć mieszkańcy Szczecina. W kolejnych tego typu inicjatywach chcemy 
kontynuować promowanie zdrowia psychicznego jak też przybliżać problemy osób z doświadczeniem 
choroby psychicznej.
3. W dniu 13.03.2015 roku po raz kolejny członkowie stowarzyszenia uczestniczyli w akcji pn. „Niewiele 
trzeba by czuć się lepiej” zorganizowaną przez Urząd Miasta Szczecin. Akcja  skierowana do 
mieszkańców Szczecina ,  zachęcała do podarowania i pozostawienia w naszym mieści 1% podatku. 
Uczestnicy jechali zabytkowym tramwajem, który zatrzymywał się na przystankach, a członkowie 
stowarzyszenia wręczali ulotki z informacją o działalności Stowarzyszenia , zachęcając w ten sposób do 
oddania 1% Stowarzyszeniu ”Więź”.   
4.  W cyklicznym  wydarzeniu pn. XIV Szczecińskie Spotkania Organizacji Pozarządowych "Pod 
Platanami" , które odbyło się 31 maja 2015 r., członkowie Stowarzyszenia przekazywali 
zainteresowanym mieszkańcom Szczecina ulotki informujące o celach realizowanych przez 
Stowarzyszenie "Więź". Zapoznawali z problematyką związaną ze zdrowiem psychicznym.
5. W dniu 25 listopada 2015 r. Stowarzyszenia skorzystało z zaproszenia Rzecznika Praw Obywatelskich 
pana dr Adama Bodnara i jego przedstawicielki uczestniczyły w konsultacjach regionalnych RPO z 
organizacjami społecznymi z terenu naszego regionu. Tematem konsultacji były problemy z jakimi 
borykają się osoby z doświadczeniem choroby psychicznej. Na spotkaniu nasze przedstawicielki 
przedstawiły między innymi:                                                                                                               - Weto do 
Prezydenta RP dla ustawy o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 
25.09.15 r. 
- Sprawę krzywdzącego przepisu wynikającego z art. 12 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego 
dotyczącego zawierania związków małżeńskich przez osoby z doświadczeniem choroby psychicznej.
- Nieskuteczne wdrażanie psychiatrii środowiskowej w Polsce. Nieliczne Zespoły leczenia 
Środowiskowego w Szczecinie.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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- Niedofinansowanie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w konsekwencji program 
został zrealizowany cząstkowo.
- Problem dyskryminacji i wykluczenia osób z doświadczeniem choroby psychicznej.
- Sprawę ubezwłasnowolnienia osób z choroba psychiczną, które w wysokim stopniu ogranicza prawa i 
wolność  osobistą człowieka, skutkując w najgorszym przypadku utratą zdolności do czynności 
prawnych danej osoby.
Powyższa problematyka jest bądź zostanie objęta szczególną uwagą Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
  II. Udzielenie wszechstronnej pomocy osobom dotkniętym zaburzeniami psychicznymi jak również ich 
rodzinom oraz opiekunom.
 
    Realizacja projektów: 
-"Chcę ruszyć z miejsca" -  nowatorskie metody terapeutyczne drogą do lepszego życia osób z 
niepełnosprawnością psychiczną, dofinansowany przez Urząd Miasta. W ramach tego projektu 
realizowane były warsztaty:
1. Warsztaty psychoterapii "Ruch - taniec"  
          Technika stworzona przez tancerkę, pionierkę Terapii Tańcem i Ruchem oraz kontynuatorkę myśli 
Junga – Marry Whitehouse, mimo swej prostej, wręcz ascetycznej formuły ogarnia bardzo rozległe 
obszary: jasno określoną strukturę i swobodę podążania za wewnętrznym impulsem, zagłębianie się w 
doświadczeniu ruchu i powrót do słowa, bycie świadkiem i byciem uczestnikiem, bycie wewnątrz i bycie 
na zewnątrz, siłę ekspresji i doświadczania z siłą obserwacji i nazywania, bycie z samym sobą i bycie w 
relacji. Ruch Autentyczny może być formą medytacji, terapii, a także drogą rozwoju. Praktykowany w 
poczuciu akceptacji i szacunku stwarza możliwość głębszego poznawania siebie. Pomaga odkryć własną 
kreatywność, zaufać procesowi twórczemu i spotkać się z pełnią życia.

       2. TPS i N - trening poznania społecznego i neuropoznania
       Program terapeutyczny przeznaczony jest dla osób z deficytami w sferach społecznego poznania i 
neuropoznania. Powstał w oparciu o empiryczne zweryfikowane poznawcze modele schizofrenii, 
powszechnie stosowane w Europie i Stanach Zjednoczonych. Są to programy: SCIT ( Social Cognition 
and Interaction Training) i CRT ( Cognitive Remediation Therapy). Trening opiera się na psychologii 
uczenia się, wykorzystuje techniki poznawcze i behawioralne. Składa się z dwóch części: Treningu 
Społecznego Poznania (TSP) i Treningu Neuropoznania (TN). Oba te treningi powinny się nawzajem 
uzupełniać.
3.Warsztaty muzykoterapii 
Podstawowym środkiem oddziaływania w muzykoterapii jest dźwięk, muzyka, która często jest 
wyzwalaczem oraz katalizatorem przeżyć i emocji. Muzyka pozwala na docieranie do głęboko ukrytych 
konfliktów oraz wydobywa i aktywizuje emocje, poprawia nastroju uczestnika, ćwiczy zaburzone sfery 
psychiczne, dostarcza pozytywnych przeżyć, pozwala na specyficzne doznania mogące doprowadzić do 
głębszego zainteresowania muzyką. wspólne przeżywanie pozytywnych emocji daje szansę na 
przełamanie bariery poczucia izolacji u uczestników warsztatów oraz rozładowanie napięcia, a także 
stwarza okazję do wspólnej zabawy.

4. Warsztaty biblioterapii z elementami dyskusji i autoprezentacji – 
      Warsztaty nawiązują do kultury różnych epok. Uczestnicy poznają myślicieli, filozofów, pisarzy z 
różnych okresów historycznych. Zajęcia prowadzone są w oparciu o analizę wybranych fragmentów 
przedstawionych dzieł literackich, dyskusję i przykłady z własnego doświadczenia. Uzupełniane są 
ponadto rebusami, krzyżówkami oraz quizami. Warsztaty te ćwiczą pamięć, spostrzegawczość, 
umiejętność dłuższego wypowiadania się, przetwarzania przedstawionych faktów. Ponadto specjalnie 
dobrany zestaw ćwiczeń uczy dostrzegania podobieństw i różnic między kulturami, sprzyja zadawaniu 
pytań, demontowaniu stereotypów a także rozwojowi zainteresowań.
5. Spotkania Klubowe ( wolontariat)
6. Zajęcia sprawnościowe (wolontariat)
7.Język angielski dla początkujących, średniozaawansowanych, zaawansowanych 
8. Terapia indywidualna
 
 

 Projekt  
-zwiększył zainteresowania kulturalne; tańcem, muzyką, literaturą, filmem poprzez aktywny udział  w 
zajęciach i proponowanych przez stowarzyszenie wydarzeniach kulturalnych
-  poprawił aktywność społeczną, integrację z grupą i najbliższym środowiskiem, co  przejawiało się w 
uczestniczeniu w różnych akcjach społecznych  i organizowanych wydarzeniach (Akcja Pod Platanami,  
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wymiana mebli w Stowarzyszeniu, akcje porządkowe, Turniej Piłki Nożnej, rajdy, wycieczki).

Nie udało się natomiast uzyskać spadku wagi ciała mimo uczestniczenia beneficjentów w zajęciach typu 
sprawnościowego: warsztatach tańcem i ruchem, zajęciach sprawnościowych.
Przypuszczamy, że aby osiągnąć wymieniony cel potrzebna jest  oprócz ruchu  odpowiednia dieta.

 Z powodu zbyt małej kwoty dotacji: 12530 zł. -warsztaty dofinansowane przez Urząd Miasta zakończyły 
się 31.07.2015.
W związku z tym , aby kontynuować realizację warsztatów terapeutycznych, napisaliśmy projekt Mała 
Dotacja po nazwą:  „Chcę iść dalej”, do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego (od 09.2015 do 11.2015) Projekt  został dofinasowany kwotą 8660 zł.
W ramach tego projektu odbyły się warsztaty:
-Warsztaty terapii grupowej
-Warsztaty muzykoterapii
- Warsztaty biblioterapii
-Warsztaty języka angielskiego na 3 poziomach
-Spotkania z prawnikiem grupowe i indywidualne
-Spotkania integracyjne
-Spotkania Klubowe

Ponadto w siedzibie Stowarzyszenia odbywały się raz w miesiącu  spotkania rodzin osób chorujących 
psychicznie, prowadzone przez psychoterapeutę na  zasadach wolontariatu.
W ramach pomocy rodzinom odbyło się kilka wizyt domowych zaproszonych przez te rodziny członków 
Zarządu, w celu poprawy wzajemnych relacji między mieszkańcami będącymi członkami 
Stowarzyszenia.

Członkowie Stowarzyszenia „Więź” brali także udział w projekcie realizowanym przez DPS przy ul 
Broniewskiego. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty geloterapii, plastykoterapii i klub 
dyskusyjny.
Z kolei kilkoro mieszkańców DPS uczestniczyło w warsztatach języka angielskiego prowadzonych w 
ramach projektów Stowarzyszenia „Więź”

 III. Integracja i aktywizacja osób chorujących psychicznie
  W roku 2015 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,  Dni Morza, Andrzejki, Wigilia, Wieczór Sylwestrowy, urodziny członków Stowarzyszenia.  
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 2015 r.
1.Udział członków Stowarzyszenia w rozgrywkach piłki halowej  -12.01.15 r.                                          
2. Udział w zabawie karnawałowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego w Szczecinie  - 
29.01.15 r.                                                                                                                                               
3. Udział w Wernisażu w Klubie pod Fontanną – 6.02.15 r.                                                                               
 4. Wizyta w Operze na Zamku na operetce Zemsta Nietoperza Johanna Straussa – syna. 
  5. Udział w corocznym spotkaniu w Warszawie z okazji Światowego Dnia Chorego      zorganizowanym 
przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w Warszawie - 11.02.15  
6. Jednogodzinny spacer ulicami Szczecina. Zwiedzanie Szczecina zorganizowała zaprzyjaźniona firma 
S2G – 19.02.15.                                                                                                     
7. Spotkanie integracyjne w kręgielni  - 11.02.15                                                                                                      
            
8. Zabawa walentynkowa – 14.02.15                                                                                                                      
9. Wizyta w Muzeum Narodowym, by obejrzeć obraz Rembrandta „Krajobraz z miłosiernym 
Samarytaninem” - 28.02.15                                                                                                                                           
      
10. Cykliczne spotkanie czwartkowe pt. ”Czwartkowe spacery po Szczecinie” połączone  ze 
zwiedzaniem Szczecina-                                                                                                                                                  
               
11. Uroczyste spotkanie z okazji pierwszych urodzin Stowarzyszenia „Harmonia Społeczna” w Policach- 
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21.03.15                                                                                                                                                          
12. Śniadanie Wielkanocne członków Stowarzyszenia „Więź” w Centrum Informacji Turystycznej w 
Szczecinie -Zdrojach przy Jeziorze Szmaragdowym.    
 13. Udział w Wernisażu  „Puzzle moja pasja” – 8.04.15.                                                                                         
                                                        
14. Impreza ekologiczna pn. Szlifujemy Szmaragd”- 2.05.15                                         
15. Wielcy Koncertmistrzowie w Trafostacji – 14.03.15                                                                                    
16. Udział w akcji pn. „Niewiele trzeba by czuć się lepiej”- akcja zapraszająca szczecinian do oddania 1%
 podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego – 13.03.15                                                               
17. V wiosenny rajd „nordic walking z Bronkiem” – 7.05.15                                                                         
18.Koncert śpiewających lekarzy w Starej Rzeźni na Łasztowni – 9.05.15                                                           
     
19. Porządkowanie pomieszczeń Stowarzyszenia „Więź” 13.05.15                                                                   
20. Udział w spotkaniu z Aleksandrem Dobą -14.05.15                                                                                          

 21. Udział w XIV Szczecińskich Spotkaniach Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”- 31.05.15           
                                                                                                                                                                       
22. Udział w VII edycji konkursu z zakresu wiedzy żywieniowej pt. ”Czy wiesz co jesz?”-16.06.15                
                                                                                                                                                      
23. Spotkanie z prawnikiem na temat „Ubezwłasnowolnienie- pomoc czy przeszkoda” -12.06.15               
                                                                                                                                                            
24. Zwiedzanie wielkich żaglowców zacumowanych przy Wałach Chrobrego w ramach Finału Regat 
Bałtyckich – 12.06.15                                                                                                                                          
25. Udział w konkursie recytatorskim im. Janiny Kuligowskiej w kategorii literatury satyrycznej pod 
patronatem Stowarzyszenia Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie „Rodzina w Szczecinie –         
                                                                                                                                                     26. Udział w 
wernisażu  fotografii członków Zespołu Foto-Video Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. 
„Perełki na fasadach szczecińskich kamienic” – 8.07.15                                                 
 27. Występy naszej członkini  z zespołem „Złota Jesień” w ramach Jarmarku Jakubowego w Szczecinie- 
23-26.07.15                                                                                                                                             
28. Jednodniowa wycieczka nad morze w Międzyzdrojach- 10.08.15                                                         
29. Jednodniowa wycieczka nad morze w Międzyzdrojach- 13.08.15                                                             
30. Wycieczka do Kołbacza, zwiedzanie gotyckiej architektury, malarstwa, rzeźby, koncert muzyki 
dawnej – 15.08.15                                                                                                                                              
 31. Wycieczka do Dziwnówka – 2.09.15 -4.09.15                                                                                                     
             
32. Wycieczka do Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej -12.09.15                                                                 
33. Udział w plenerze plastyczno-artystycznym „Schizofrenia otwórzcie drzwi” zorganizowanym przez 
DPS przy ul. Broniewskiego  w Szczecinie- 17.09.15                                                     
34. Jednodniowa wycieczka do Cedyni połączona ze zwiedzaniem miasta i grzybobraniem – 2.10.15         
                                                                                                                                                                  
35. Spotkanie z prawnikiem . Temat spotkania „Jak chronić się przed przemocą i wykorzystywaniem” 
-14.11.15                                                                                                                            
36. Obejrzenie w kinie  najnowszego filmu o agencie Bondzie – 18.11.15                                                     
 37. Obejrzenie w kinie filmu fantastycznego pt. „Kosogłos” – 23.11.15                                                  
 38. Obejrzenie spektaklu pt. „Pan Geldhab” w Teatrze Polskim  - 8.12.15                                                
 39. Koncert pt. „Mozaika – Impresje w wykonaniu  Baltic Neopolis Orchestra  - 26.11.15 
39. Wieczór Andrzejkowy w siedzibie Stowarzyszenia „Więź” – 30.11.15                                                           
     
40. Spotkanie z prawnikiem w Siedzibie Stowarzyszenia  ( pytania od członków Stowarzyszenia)  - 
5.12.15                                                                                                                                     
41. Wystawa malarstwa naszej członkini w Bibliotece Miejskiej w Nowogardzie – 9.12.15                   
42. Zabawa Sylwestrowa w siedzibie Stowarzyszenia – 31.12.15                                                                          
                                                                

Wielodniowe wyjazdy integracyjne członków Stowarzyszenia "Więź":
1.  Tygodniowy wypoczynek w Wałczu od 10.07.2015 do 16.07.2015
2. Wycieczka do Dziwnówka 2.09-4.09.15

IV. Udział członków Stowarzyszenia w szkoleniach, konferencjach,  
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 W roku 2015 r kontynuowaliśmy udział  w cyklicznych inicjatywach , które przybliżają działalność 
stowarzyszenia  lokalnej społeczności. Postawiliśmy również na rozszerzenie wiedzy z zakresu 
współpracy z władzami samorządowymi miasta Szczecina i Województwa Zachodniopomorskiego  . 
Bardzo ważnym  punktem był udział w szkoleniach  i konferencjach, gdzie problematyka jest związana 
ze zdrowiem psychicznym i wdrażaniem Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
1. IX Forum Liderów Organizacji Pacjentów zorganizowane przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji 
Zdrowotnej w Warszawie – 10-11.02.15 r.
2. Spotkanie dot. aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w kontekście planowanych zmian w 
ustawie o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  zorganizowane przez 
Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych – 17.03.15
3. Spotkanie pn. „Prezentacja ogólnopolskiego serwisu ofert wolontaryjnych” zorganizowane przez 
Biuro Szczecińskiego Inkubatora Kultury w szczecinie- 27.03.15 r.
4. Konferencja pn.”Relacje administracji publicznej i organizacji pozarządowych na Pomorzu 
Zachodnim” zorganizowana przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego i Pracowni 
Pozarządowej  - 23.06.15 r.
5. Spotkanie informacyjne dot. naboru wniosków w ramach programu FIO 2016 zorganizowane przez  
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w 
Warszawie – 1.09.15 r i 19.11.15 r.
6. Konferencja „Samopomoc i partnerstwo. Nowe perspektywy we wspieraniu osób z doświadczeniem 
kryzysu psychicznego zorganizowana przez Porozumienie na rzecz Wspierania Osób Chorujących 
Psychicznie w Warszawie – 19.11.15 r.
7.  Konsultacje regionalne  z Rzecznikiem Praw Obywatelskich  z organizacjami społecznymi z terenu 
naszego regionu. Tematem konsultacji były problemy z jakimi borykają się osoby z doświadczeniem 
choroby psychicznej - 19.11.15 r.
8. XIV Walne Spotkanie Organizacji Pozarządowych województwa zachodniopomorskiego – 19.11.15 r.
9. Dwudniowa konferencja w Poznaniu na temat „Sposób na trudnego pacjenta. Dialog motywujący do 
leczenia” – 17 i 18.10.2015
10. Konferencja na temat „Problemy z jakimi borykają się osoby z doświadczeniem choroby 
psychicznej” -25.11.2015
 

   V. Ważnym celem Stowarzyszenia jest aktywizacja osób z niepełnosprawnością psychiczną poprzez 
zdobywanie dodatkowej wiedzy i poszukiwanie zatrudnienia. 
 W 2015 roku 5 członków Stowarzyszenia kontynuowało udział w projekcie „Terapia pracą - program 
kompleksowego rozwoju i aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi”, prowadzony 
przez Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów osób chorych psychicznie „Rodzina”.
W ramach tego projektu oprócz spotkań z doradcą zawodowym i szkoleń, które odbyły się w 2014 roku, 
były zrealizowane odpłatne staże na stanowiskach:
-pracownik administracyjny – 2 osoby
-pracownik ochrony – 3 osoby.
5 osób przeszło 3 –miesięczne staże pracownicze i tym samym wzbogaciły swoje doświadczenie 
zawodowe.

VI. Współpraca Stowarzyszenia „Więź” z innymi instytucjami i organizacjami
 
W 2015 roku Stowarzyszenie "Więź" kontynuowało współpracę z Urzędem Miasta Szczecin, Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, Domem Pomocy Społecznej przy ul 
Broniewskiego 4,  Domem - Klubem "Pod Fontanną", Stowarzyszeniem Rodzin i Opiekunów Osób 
Chorych Psychicznie "Rodzina" w Szczecinie i Stowarzyszeniem na Rzecz Harmonii Społecznej w 
Policach . 
Współdziałaliśmy ze Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” z Jasła w zakresie ustawy 
o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  z dn.15.09.2015 r. 
        Zawarliśmy  umowę partnerską z wydawcą medycznym w Polsce – Medycyną Praktyczną. Dzięki tej 
umowie na stronie internetowej Wydawnictwa  zawarte są informacje dot. działalności naszego 
stowarzyszenia. Informacja o stowarzyszeniu jest umieszczona w materiałach przeznaczonych dla 
pacjentów, w broszurach dystrybuowanych przez przychodnie i gabinety lekarskie, na plakatach 
widocznych w placówkach medycznych  itp. natomiast Stowarzyszenie umieściło na swojej stronie 
internetowej informację o wydawnictwie, informację o możliwości wyszukania lekarzy psychiatrów, 
poradni specjalistycznych , informacji o wybranych lekach stosowanych w chorobach psychicznych  i 
informacji  o specjalistycznej infolinii dla pacjentów wraz z linkiem doradcamedyczny.mp.pl. Na 
stronach mogą być publikowane na bieżąco najważniejsze aktywności adresowane do osób z 
chorobami psychicznymi takich jak spotkania i szkolenia organizowane  przez Stowarzyszenie.                   
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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)

200

6

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)

Nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

                                                                                            Ważnym partnerem jest również Dom- Klub „Pod 
fontanną”, gdzie  uczestniczyliśmy w otwarciu wystaw malarstwa i fotografii  prezentowanych przez 
osoby chorujące psychicznie.                                                                                                                                        
                                      W 2015 roku zakończyliśmy współpracę z Kancelarią Adwokacką pani Karoliny 
Szymali. Nawiązaliśmy natomiast współpracę prawną  z prawnikiem panem mgr Pawłem Kierznowskim. 
Prezeska Stowarzyszenia jest członkiem Zespołu koordynującego wdrożenie Regionalnego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego, który zakończył swoja działalność w połowie bieżącego roku.                     
                                                                                                                                                             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.
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 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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

Udział w wycieczkach, 
konferencjach, 
prowadzenie prelekcji to 
działania na rzecz integracji 
społecznej osób 
niepełnosprawnych 
psychicznie, których 
największym problemem 
jest brak aktywności i 
wykluczenie społeczne. 
Przykładem takich działań 
są: - 2.10.2015 - Wycieczka 
do Cedyni 20 osób 
niepełnosprawnych 
psychicznie w celu 
integracji  grupy oraz 
poznania walorów 
krajoznawczo turystycznych 
zwiedzanych miejscowości. 
Uczestnicy zwiedzili ważne 
obiekty zabytkowe Cedyni, 
Górę Ścibora. Uczestniczyli 
także w grzybobraniu, 
skonsumowali obiad w 
gospodarstwie 
agroturystycznym w 
Bielinku, śpiewali pieśni 
biesiadne, w sadzie zbierali 
owoce. 
- 2.05.2015 -prelekcja 
lekarza psychiatrii 
Bartłomieja Kubackiego dla 
25 mieszkańców Szczecina 
uczestniczących w akcji 
"Szlifujemy Szmaragd, na 
temat "Jak zadbać o 
zdrowie psychiczne". Celem 
prelekcji była edukacja 
mieszkańców Szczecina na 
temat problemów osób 
chorujących psychicznie 
oraz na temat profilaktyki 
zdrowia psychicznego.
- 17.10.2015 -udział w 
konferencji i warsztatach  w 
Poznaniu na temat: 
"Sposób na trudnego 
pacjenta. Dialog 
motywujący", członka 
Zarządu Stowarzyszenia 
Rodzin i Przyjaciół Osób 
Mniejszych Szans "Więź".  
Celem udziału w 
konferencji i warsztatach 
było nabycie umiejętności 
dialogu motywującego do 
podjęcia leczenia, 
kontynuacji leczenia oraz 
aktywizacji społecznej i 
zawodowej.
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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
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działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

1. Istotnym celem 
działalności Stowarzyszenia 
jest edukacja jego członków 
po kątem doceniania 
walorów turystyczno - 
krajoznawczych naszego 
kraju, przygotowanie do 
samodzielnego życia, 
integracja oraz 
kultywowanie tradycji 
świątecznych i narodowych. 
Przykładami takich działań 
są: - 10-16.07.2015 -obóz 
integracyjny w Wałczu dla 
20 osób. Realizacja celów 
krajoznawczo -
turystycznych: zwiedzanie 
Wałcza i okolic. Realizacja 
celów integracyjnych: 
grillowanie, udział w 
Święcie Strażaka wspólnie z 
Zakładem Aktywizacji 
Zawodowej w Wałczu,  
spacery po mieście i wzdłuż 
jeziora, karaoke, dyskoteka. 
- 2.- 4.09.2015 wycieczka 
do Dziwnówka 25 osób 
niepełnosprawnych 
psychicznie i 5 opiekunów. 
Realizacja celów 
krajoznawczo - 
turystycznych: zwiedzanie 
miniatur latarni morskich w 
Dziwnowie, zwiedzanie 
Parku Dinozaurów w 
Brzozowie, zwiedzanie 
atrakcji turystycznych 
Kamienia Pomorskiego i 
wysłuchanie koncertu 
organowego w katedrze. 
realizacja celów 
integracyjnych: organizacja 
ogniska i dyskoteki, spacery 
po mieście i brzegiem 
morza, gry i zabawy 
towarzyskie oraz ruchowe.
- 19.12.2015 - Udział w 
Spotkaniu Wigilijnym 70 
osób (osoby 
niepełnosprawne, ich 
rodziny, terapeuci, 
wolontariusze). 
Kultywowanie tradycji 
świątecznych i obyczajów 
narodowych: czytanie 
fragmentów biblii, 
śpiewanie kolęd, składanie 
życzeń, obdarowywanie się 
prezencikami 
własnoręcznie wykonanymi 
na zajęciach 
terapeutycznych.
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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) 57,448.85 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 47,442.00 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 10,006.30 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0.55 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0.00 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 8,717.00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 8,717.00 zł

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)

39,046.09 zł

18,245.52 zł

0.00 zł

0.00 zł

52.88 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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0.00 zł

57,344.49 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 57,344.49 zł

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

104.36 zł
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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

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

8.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

1 Media-energia cieplna 3,721.35 zł

2 Bilety na imprezy kulturalne 3,740.34 zł

3 Spotkania integracyjne 1,255.31 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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2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 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)

5.00 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 21,480.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 21,480.00 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

0.00 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

0.00 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 Miasta Szczecin 1

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

Druk: MPiPS 13



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

organizacji

Maria Kapuścińska, 5.07.2016  
Danuta Pacanowska 5.07.2016 Data wypełnienia sprawozdania 2016-10-17

Druk: MPiPS 14


