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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 Jolanta 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

Danuta Pacanowska sekretarz TAK

Wanda Gajda skarbnik TAK

Dorota Bednarczyk członek TAK

Ewa Medyńska Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Halina Aleksandrowicz członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Marianna Bagińska członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Realizacja podstawowych celów statutowych w 2017 roku.

 I. Przeciwdziałanie istniejącemu powszechnie w społeczeństwie dystansowi w stosunku do chorych 
psychicznie oraz przybliżenie społeczeństwu rzeczywistego obrazu tych osób i ich problemów ”

   Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, dyskryminacji, upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia 
psychicznego, promocja zdrowego stylu życia  i zwiększenie świadomości mieszkańców Szczecina i 
województwa poprzez przybliżenie  obrazu osób z doświadczeniem choroby psychicznej oraz ich rodzin, 
jest jednym z głównych celów jakie realizuje Stowarzyszenie.  
 2017 roku   zaprosiliśmy rodziców i opiekunów dzieci z problemami psychicznymi z terenu 
Województwa Zachodniopomorskiego do udziału w projekcie   „Działania edukacyjne dla rodziców 
dzieci z zaburzeniami psychicznymi”. W ramach tego projektu rodzice i opiekunowie mogli skorzystać z 
nieodpłatnych konsultacji z ekspertem, szkoleń na temat kompetencji wychowawczych dla rodziców 
dzieci z zaburzeniami psychicznymi,  mogli też skorzystać z indywidualnej rozmowy z lekarzem 
psychiatrą i psychologiem.  Podsumowaniem tego projektu był Biuletyn na tematy związane z 
problemami dzieci sprawiającymi trudności wychowawcze. Projekt był realizowany w okresie od maja 
do listopada ubiegłego roku.

W styczniu 2017 roku na stronie internetowej Rzeczpospolita, której administratorem jest  Gremi Media 
SA , został opublikowany artykuł pt.” Czy ludzie niezrównoważeni psychicznie powinni być przyjmowani 
na uczelnie wyższe” autorstwa Piotra Nowaka, wykładowcy Uniwersytetu w Białymstoku. Artykuł 
zwierał krzywdzące opinie na temat osób chorujących psychicznie. W związku z tym artykułem 
członkowie naszego Stowarzyszenia wystosowali protest, w którym nie zgadzamy się z dyskryminacją i 
stygmatyzacją osób mających problemy psychiczne. Protest został opublikowany na stronie 
internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

9 października 2017 r. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans„ Więź”   
Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach, Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” i 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach wspólnie zorganizowali obchody Światowego Dnia 
Zdrowia Psychicznego pod nazwą „Zdrowie Psychiczne – NA TAK”.  Adresatami tej uroczystości byli 
mieszkańcy Powiatu Police, jak również członkowie stowarzyszeń z terenu Szczecina, ich rodziny, 
opiekunowie i przyjaciele. W ramach programu obchodów został zorganizowany festyn,  projekcja filmu 
połączona z panelem dyskusyjnym na temat środowiskowej opieki psychiatrycznej. Podczas festynu 
swoją działalność prezentowały stowarzyszenia działające w obszarze zaburzeń psychicznych. 
Mieszkańcy Polic mogli też  skorzystać z nieodpłatnych porad psychiatry, psychologa i terapeuty 
uzależnień. Ponadto osoby chętne mogły uczestniczyć w konkursach, grach i zabawach oraz posłuchać 
chórów i zespołów muzycznych  
Organizatorzy  przedstawili społeczności lokalnej faktyczny obraz osób zmagających się z chorobą 
psychiczną, wykluczeniem społecznym i dyskryminacją. 
  
W czerwcu 2017 r. odbyła się kolejna edycja spotkań organizacji pozarządowych „ Pod Platanami”.   
Mieszkańcy Szczecina mieli okazję  uzyskać  informację o działalności,  wsparciu jakie oferuje 
Stowarzyszenie osobom z doświadczeniem choroby psychicznej i ich rodzinom, o możliwości 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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skorzystania pomocy, gdy pojawiają się problemy psychiczne bliskich. Każda zainteresowana osoba 
mogła otrzymać materiały związane z działalnością Stowarzyszenia „Więź” i  szeroko pojętym zdrowiem 
psychicznym.     
Ważnym elementem poruszanej problematyki było wydanie biuletynu „Nasza Więź”, który  zawiera  
tematy związane ze stereotypami dotyczącymi zaburzeń psychicznych   i informacje na temat  dzieci 
sprawiających  trudności wychowawcze. Biuletyn jest opublikowany na stronie internetowej 
Stowarzyszenia „Więź”.

 
II. Udzielenie wszechstronnej pomocy osobom dotkniętym zaburzeniami psychicznymi jak również ich 
rodzinom oraz opiekunom.  
W 2017 r zrealizowaliśmy  projekty, których celem było wsparcie i pomoc w drodze do zdrowienia 
osobom po kryzysach psychicznych:
I. Projekt „Podążamy za marzeniami”, dofinansowany przez Urząd Miasta Szczecin
II. Projekt „Działania edukacyjne dla rodziców dzieci z zaburzeniami psychicznymi”, dofinasowany przez 
Urząd Wojewódzki Województwa Zachodniopomorskiego
III.  Projekt „Chcemy być silni, sprawni, aktywni”, dofinasowany przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Zachodniopomorskiego” 
IV. Projekt: 3 – dniowa wycieczka turystyczno -rekreacyjna do Międzyzdrojów:
 „  Poznajemy ciekawostki i uroki terenów nadmorskich”, dofinansowana
 przez PFRON
V. Projekt „Spotkanie Wigilijne”, dofinansowany przez Urząd Miasta Szczecin

W ramach tych projektów odbyło się szereg warsztatów, zajęć, spotkań oraz wycieczka do 
Międzyzdrojów:
 1.Warsztaty Arteterapii,  
 2.Warsztaty terapii grupowej                                                                                                                            
3.Warsztaty terapii indywidualnej,  
4. Spotkania klubowe
5. Warsztaty komunikacyjne,  
6.Warsztaty artystyczne 
7.  Warsztaty Taneczne,  
8. Warsztaty biblioterapii 
9.Warsztaty muzykoterapii
10.Warsztaty jęz. angielskiego  dla zaawansowanych, dla średnio zaawansowanych, podstawowy.
11. Warsztaty informatyczne
12. Terapia lęku
13.Udział w wydarzeniach kulturalnych
14.Indywidualne porady prawne 
15.Wycieczka turystyczno-edukacyjna do Międzyzdrojów
16.Spotkanie Wigilijne, 
 
  
 III. Integracja i aktywizacja osób chorujących psychicznie Podobnie jak w latach poprzednich w roku 
2017  członkowie Stowarzyszenia- osoby z doświadczeniem choroby psychicznej, ich rodziny, znajomi, 
przyjaciele aktywnie uczestniczyli w spotkaniach integracyjnych w siedzibie stowarzyszenia , w różnych 
wydarzeniach kulturalnych  wyjazdach integracyjno-wypoczynkowych, imprezach turystycznych, w 
spotkaniach okazjonalnych – Wielkanoc, Zlot Żaglowców, Andrzejki, Wigilia.  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. Nowością jest  inauguracja comiesięcznych Spotkań Filmowych, które prowadzi w ramach 
wolontariatu członkini naszego Stowarzyszenia 

Wykaz imprez, wyjazdów integracyjnych, spotkań w 2017 roku 
 

12.01.17 r. inauguracja comiesięcznych Spotkań Filmowych , które będą się odbywały raz w miesiącu w 
siedzibie Stowarzyszenia „Więź” .                                                                                                   15.01.17 r.   
wysłuchanie koncertu kolęd w wykonaniu Chóru Akademii Morskiej pod dyrekcją  Sylwii Fabiańczyk- 
Makuch, które miało  miejsce w Bazylice św. Jana Chrzciciela w Szczecinie.                                                       
                                                                                             19.01.17  r.  w siedzibie Stowarzyszenia „Więź’ 
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odbyła się Zabawa karnawałowa dla członków Stowarzyszenia i ich rodzin.                                                       
                                                                          22.01.17 r. członkowie stowarzyszenia zostali zaproszeni na 
Wieczór kolęd w domu naszej koleżanki                                                                                                                     
                                31.01.17 r. Wyjście do kona „Helios” na projekcje filmu pt. „Lala Land”.                             
                                   02.02.17 r. Spotkanie filmowe w siedzibie Stowarzyszenia „Więź”                                    
          05.02.17 r. Wspólne wyjście na bilard do klubu „Olimpic” .                                                                          
        7.02.17 r.  Spotkanie filmowe członków w siedzibie Stowarzyszenia „Więź”.                                              
14.02.17 r. Spotkanie walentynkowe w siedzibie Stowarzyszenia.                                                               
23.02.17 r. Impreza na słodko z okazji Tłustego Czwartku.                                                  6.03.17 r. Wspólne 
wyjście do kręgielnie w Galerii Galaxy.                                                    11.03.17 r. Wyjście na koncert 
muzyki J. Haydna w Trafostacji.                                    13.03.17 r. Spotkanie filmowe członków w siedzibie 
Stowarzyszenia „Więź”.                           17.03.17 r.  Musical „Drogi Polaków do wolności”                               
                                                                    17.03.17 r. Udział w eliminacjach Ogólnopolskiego Konkursu 
Poezji Osób Niepełnosprawnych „Słowa, dobrze, że jesteście”                                                                              
                                                         25.03.17 r.  Powitanie wiosny w lasku Arkońskim                                            
                                             27.03.17 r.   Impro -Jam w Browarze Polskim                                                                
                                         31.03.17 r. Spektakl „Don Juan” w Teatrze „Nie Ma”                                                      
                                  07.04.17 r. Wernisaż Damiana Waligóry w Domu Klubie „Pod Fontanną’                          
                               07.04.17 r.  Wyjście do Klubu 13 Muz, na widowisk „Maria Antonina”, taniec 
współczesny                                                                                                                                                         
08.04.17 r. Śniadanie Wielkanocne członków Stowarzyszenia                                                                      
10.04.17 r. Wieczór filmowy w siedzibie Stowarzyszenia.                                                                     30.04.17
 r. Rajd pieszy po Puszczy Bukowej                                                                                                      19.05.17 r. 
Spotkanie filmowe w siedzibie Stowarzyszenia.                                                                       19.05.17 r. 
Poezja A. Mickiewicza czytana przez Andrzeja Seweryna i Marię Seweryn w Zamku Książąt Pomorskich.   
                                                                                                                           21.05.17 r  wyjście do Trafostacji 
na koncert muzyki Beethovena.                                                                                                                                    
                        24.05.17 Rajd Nordic Walking z Bronkiem                                                                                          
                    26.05.17 r. Wspólne wyjście do teatru „Nie Ma” na sztukę „Elektra II”                                            
                            03.06.17 r. Bal Przebierańców w siedzibie Stowarzyszenia.                                                        
                            02.06.17 r. Trening Nordic Walking,                                                                                                 
                                                             06.06.17 r. Rajd z Bronkiem                                                                              
                                              06.06.17 r. Wyjście do Filharmonii na koncert skrzypcowy w nowoczesnym 
brzmieniu. 
09.06.17 r. Trening Nordic Walking,                                                                                                        09.06.17 r. 
Wyjście do Teatru „Kana” na sztukę pt. ‘Gęstość zaludnienia”.                                           17.06.17 r  
Wyjście na kąpielisko „Arkonka”                                                                                                                                   
                       22.06.17 r. Ognisko z atrakcjami.                                                                                                           
                 23.06.17 r. Spotkanie filmowe w siedzibie Stowarzyszenia.                                                                   
                                             28.06.17 r. Udział w IV konkursie recytatorskim im. Janiny Kuligowskiej.               
                                                  3.07- 9.07.17 wypoczynek wakacyjny członków Stowarzyszenia w 
Skorzęcinie                                                                                                                                                           
21.07.17 r.  Grill u Bronka, zorganizowany przez DPS przy ul. Broniewskiego                                                     
                              22.07.17 r Summer Party z karaoke i wakacyjnymi hitami  w siedzibie Stowarzyszenia.  
11.08.17 r. wernisaż obrazów układanych z puzzli,   w Inkubatorze Kultury przy Alei Wojska Polskiego 
90,                                                                                                                                                              11.08.17 r. 
Wyjście na operę „Pajace”, w Teatrze Letnim, w Parku Kasprowicza. 
05.08.17 r. Zwiedzanie żaglowców na Zlocie Żaglowców w Szczecinie.                                                      
17.08.17 r. Udział w Pikniku Rodzinnym organizowanym przez SOS Dla Rodziny w Policach                          
                                                                                             26.08.17 r. Wycieczka do Trzebiatowa, zwiedzanie 
miasta i wysłuchanie koncertu Bacha  29.08- 31.08.17 r. Trzydniowa wycieczka do Międzyzdrojów.            
                                                                         09.09.17 r. Bezalkoholowe „Coctail Party” w siedzibie 
Stowarzyszenia „Więź”.                                                                                                                               18.09.17 
r. Wykład naszej koleżanki na temat twórczości malarza surrealisty Joana Miro. 30.09.17 r. Ognisko pn. 
”Powitanie Jesieni” w ogrodzie naszej koleżanki.                                             4.10.17 r. Spotkanie z 
podróżnikiem Antonim Adamczakiem w Restauracji „Włoski Ogród” w Policach.                                             
                                                                                                                    07.10.17 r. Spotkanie w 
Stowarzyszeniu Harmonia „Otwarte drzwi Stowarzyszenia’, prezentacje, wernisaże, poczęstunek. 
10.10.17 r. Uroczystość z okazji Światowego Dnia  Zdrowia Psychicznego w Policach. VII Rajd Rowerowy 
z Bronkiem                                                                                                              21.10.17 r. Udział w ognisku 
zorganizowanym przez   Klub „Gryfici”  nad Jeziorem Szmaragdowym.  
26.10.17 r. Prezentacja działalności Stowarzyszenia „Więź” i twórczości jej członków w    Restauracji 
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„Włoski Ogród” w Policach.                                                                                                       01.11.17 r. Wyście 
do Opery na Zamku na musical „Crazy for you”                                                                                                   
14.11.17 spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia z dietetykiem Joanną Fugiel.                                25.11.17 r. 
spotkanie z cyklu „Promocja Zdrowia Psychicznego” w Bibliotece Publicznej w Nowogardzie 
26.11.17 r. Wydarzenie plenerowe  Performance kolektywny na terenie Teatru Polskiego. 24.11.17 r. 
Wypad do Teatru Współczesnego na sztukę „Raj dla opornych”.                                               30.11.17 r 
Zabawa andrzejkowa w siedzibie Stowarzyszenia.                                                                       19.12.17 r. 
Wieczerza Wigilijna członków Stowarzyszenia w restauracji „Ricoria”. 

Ważnym celem Stowarzyszenia jest aktywizacja osób z niepełnosprawnością psychiczną poprzez 
zdobywanie dodatkowej wiedzy i poszukiwanie zatrudnienia. 
  Członkowie Stowarzyszenia „Więź” uchwałą Walnego Zebrania  przyjęli decyzję o  powołaniu 
spółdzielni socjalnej. Spółdzielnia ma być utworzona wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z 
Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami Psychicznymi „A To My”. Siedzibą spółdzielni socjalnej będzie 
użyczony na ten cel lokal (ok.67 m2) mieszczący się przy ul. Kuśnierskiej w Szczecinie. Proponowana 
działalność to drukarnia z możliwością zakupu herbaty, kawy i ciasta. Na początku działalności będą 
zatrudnione trzy osoby, na które pozyskamy środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w celu 
wyposażenia                    spółdzielni w odpowiedni sprzęt. 
5 osób wzięło udział w projektach zaprzyjaźnionych organizacji. Ich  celem była aktywizacja zawodowa 
osób z niepełnosprawnością. W ramach tych zadań odbywały się szkolenia i płatne staże.
Jeden z kolegów wziął udział w projekcie wyjazdowym do Irlandii, gdzie zdobywał doświadczenie 
zawodowe jako drukarz.
 
 
 IV. Udział członków naszego Stowarzyszenia w szkoleniach i konferencjach.
 Członkowie naszego Stowarzyszenia uczestniczą w różnych szkoleniach, konferencjach, spotkaniach 
poświęconych edukacji w zakresie przygotowywania ofert o dofinasowanie, wykładach ma temat 
zdrowia psychicznego, wykluczenia społecznego, rehabilitacji zawodowej itp. Organizuje też szereg 
szkoleń dla mieszkańców Szczecina i okolic.  Poniżej wykaz szkoleń, konferencji spotkań, wykładów:
1.  11-12.02. 17 r. XI Forum Liderów Organizacji Pacjentów w Warszawie. Organizator Instytut Praw 
Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w Warszawie.
2. 12.02.17 r. Konferencja nt. Higieny psychicznej w funkcjonowaniu psychicznym człowieka. Organizator 
– Centrum naukowe Psychologów przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego.
3. 15.02.17 r Szkolenie dot. Otwartych konkursów ofert, organizator Urząd marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego.
4. 15.03.17 r. Spotkanie informacyjne dot. aplikowania o fundusze europejskie w ramach działania 9.3, 
organizator Oddział Zachodniopomorski PFRON Szczecin.
5. 22.06.24.06.17 r.  II Krajowa Konferencja Otwartego Dialogu w Trzebnicy k./Wrocławia, organizator 
Polski Instytut Otwartego Dialogu, Fundacja ”Opieka i Troska” we Wrocławiu.
6. 25.09.17 r. Konferencja pt. „Praca- Integracja”, organizator Oddział Zachodniopomorski PFRON.
7. 25.07-27.07.17 r. Wizyta studyjna nt. Przedsiębiorstwo społeczne i NGO, organizator Urząd 
Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
8. 02.11.17 r. Szkolenie „Poradnik organizatora imprez”, organizator Sektor 3 Szczecin.
9. 16.11.17 r. Konferencja „Praca- Integracja”, organizator Oddział zachodniopomorski PFRON.
10. 16.12.17 r. Konferencja pt. Poszerzenie wiedzy i świadomości na temat leczenia schizofrenii oraz 
dostępnych opcji terapeutycznych dopasowanych do potrzeb pacjenta ”, organizator Instytut Praw 
Pacjenta i Edukacji zdrowotnej.

Wykłady zorganizowane przez Stowarzyszenie ‘Więź”
W ramach projektu  dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego (maj –  listopad 2017) pt.  „Działania edukacyjne dla rodziców dzieci z 
zaburzeniami psychicznymi” przeprowadzono szkolenia i warsztaty na następujące  tematy:
- Kompetencje wychowawcze dla rodziców dzieci z zaburzeniami psychicznymi. 
- Rola rodziny w procesie terapeutycznym chorych na schizofrenię.
- Zrozumieć swoje dziecko – diagnoza, terapia, wspomaganie rozwoju.
- Przyczyny i skutki uzależnienia od nikotyny dzieci, młodzieży i osób po kryzysach psychicznych.      
- Rodziny dzieci z problemami psychicznymi oraz osoby po kryzysach psychicznych.
- Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się z dziećmi z zaburzeniami komunikacji 
werbalnej.                                                                                                                                     Spotkanie z 
prawnikiem nt. „Asystent osoby Niepełnosprawnej”. 
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Wykłady i warsztaty przeprowadzili: lekarz psychiatra i psycholog.

Ponadto zainteresowani mogli skorzystać  z indywidualnej rozmowy z lekarzem psychiatrą i 
psychologiem.
 
Cykl wykładów pn. „Wykłady na Arkońskiej” prowadzone w ramach wolontariatu  przez naszą 
koleżankę.
Nowością w działalności Stowarzyszenia jest powołanie  animatora kultury, . Funkcję tę, jako 
wolontariuszka, pełni nasza koleżanka, która prowadzi wykłady w siedzibie Stowarzyszenia. Cykl 
wykładów nosi nazwę „Wykłady na Arkońskiej”.

 
      09.04.17 r. Tytuł pierwszego wykładu to: „Czym jest umysł oraz podstawowe filary 
                     pielęgnowania  naszego umysłu”.
       27.05.17 r. Wykład pt.  „Aktywizacja osób po kryzysach psychicznych, oraz czym jest 
                           aktywizacja i jej rodzaje. Czym jest kryzys, kryzys psychiczny i choroba  
                           psychiczna oraz ich rodzaje. Jak radzić sobie z kryzysem psychicznym i 
                           chorobą psychiczną”.

    26.06.17 r. Wykład pt. Asertywność i poczucie własnej wartości”.
     23.09.17 r. Wykład „Kurs motywacji do pracy
     03.11.17 r. Wykład pt. „Seks i związki wśród osób z zaburzeniami psychicznymi”.

 V. Współpraca Stowarzyszenia „Więź” z innymi instytucjami i organizacjami
 
Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi to ważny element naszej działalności.    I tak 
Stowarzyszenie „Więź” , Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach, Stowarzyszenie „SOS 
dla Rodziny” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach wspólnie zorganizowali obchody 
Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego pod nazwą „Zdrowie Psychiczne – NA TAK”.    projekt „Razem 
po zdrowie”- oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi i aktywne formy działania 
przeciwko wykluczeniu społecznemu. Z powodzeniem współpracujemy z Klubem-Domem „Pod 
Fontanną” i Stowarzyszeniem Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie „Rodzina” w Szczecinie. 
Członkowie wspomnianych stowarzyszeń spotykali się na wystawach i wernisażach, gdzie mogli 
podziwiać prace artystów z niepełnosprawnością. Ponadto od wielu lat współpracujemy z Domem 
Pomocy Społecznej dla osób psychicznie chorych w Szczecinie. W bieżącym roku spotykaliśmy się na 
rajdach pieszych i rowerowych, ognisku i wydarzeniach sportowych. Kontynuujemy współpracę z 
Biblioteką Publiczną w Nowogardzie, gdzie przeprowadziliśmy  wykłady dla zainteresowanych 
mieszkańców tej miejscowości i okolic  na temat zdrowia psychicznego, jak również zaprezentowaliśmy 
dokonania naszej organizacji.
Od wielu lat wspiera finansowo i edukacyjnie nasze Stowarzyszenie Urząd Miasta Szczecin,   Urząd 
Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego , Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. 
Dzięki tym instytucjom, możemy nieść szeroko pojętą pomoc osobom chorującym psychicznie i ich 
rodzinom. 
Włodarze naszego miasta wznowili prace Zespołu Koordynującego realizację Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego na lata 2017- 2022 dla Gminy Miasta Szczecin do, którego zaprosili dwie 
przedstawicielki naszego Stowarzyszenia. Do zadań tego zespołu należy między innymi:  opracowanie 
miejskiego programu w zakresie zwiększenia dostępności i zmniejszenia nierówności w dostępie do 
różnych form środowiskowej psychiatrycznej opieki zdrowotnej, realizacja, koordynowanie i 
monitorowanie Programu Ochrony zdrowia Psychicznego. Ponadto zostanie stworzony przewodnik 
informujący o lokalnie dostępnych formach opieki, pomocy społecznej i aktywności zawodowej dla 
osób z zburzeniami psychicznymi. 
Stałym i ważnym partnerem jest dla nas Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Rzecznik Praw 
Obywatelskich, Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie „Pol-Familia w 
Toruniu. 
  Działania Stowarzyszenia „Więź” w roku 2017 zostały zrealizowane zgodnie z założeniami, a    cele jakie 
sobie postawiliśmy będą kontynuowane w 2018 roku.
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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)

400

10

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

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności
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działalność na rzecz integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Ważnym celem 
Stowarzyszenia jest 
aktywizacja osób z 
niepełnosprawnością 
psychiczną poprzez 
zdobywanie dodatkowej 
wiedzy i poszukiwanie 
zatrudnienia.W tym celu 
współpracujemy z innymi 
organizacjami, które 
realizują te założenia:  
Stowarzyszenie Aktywność 
Bez Barier, Towarzystwo 
Walki Z Kalectwem. W 
ramach projektów 6 
członków stowarzyszenia 
"Więź"wzięło udział w 
szkoleniach i stażach na 
stanowiskach: 3 
pracowników ochrony, 
asystent bibliotekarza, 
asystent informatyka. 
Również w ramach projektu 
odbył się wyjazd do Irlandii 
na dwumiesięczny staż, na 
stanowisko drukarza 
jednego z członków 
Stowarzyszenia.  
  Ponadto Członkowie 
Stowarzyszenia „Więź” 
uchwałą Walnego Zebrania  
przyjęli decyzję o  
powołaniu spółdzielni 
socjalnej. Spółdzielnia ma 
być utworzona wspólnie ze 
Stowarzyszeniem na Rzecz 
Osób z Autyzmem i 
Pokrewnymi Zaburzeniami 
Psychicznymi „A To My”. 
Siedzibą spółdzielni 
socjalnej będzie użyczony 
na ten cel lokal (ok.67 m2) 
mieszczący się przy ul. 
Kuśnierskiej w Szczecinie. 
Proponowana działalność 
to drukarnia z możliwością 
zakupu herbaty, kawy i 
ciasta. Na początku 
działalności będą 
zatrudnione trzy osoby, na 
które pozyskamy środki z 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w celu 
wyposażenia spółdzielni w 
odpowiedni sprzęt. 
W celu przygotowania do 
obsługi maszyn drukarskich 
osoby, które mają być 
zatrudnione w spółdzielni 
socjalnej ćwiczą 
odpowiednie umiejętności 
w czytelni.
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działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

1. Udział członków 
Stowarzyszenia w 
warsztatach i zajęciach 
wspierających dobrą 
kondycję psychiczną, 
(dofinansowanych w 
ramach projektów): 
warsztaty terapii grupowej, 
indywidualne spotkania z 
psychoterapeutą, warsztaty 
terapii lęku, warsztaty 
muzykoterapii, warsztaty 
biblioterapii
2. Udział członków 
Stowarzyszenia w w 
zajęciach rozwijających 
zainteresowania: warsztaty 
plastyczne, warsztaty języka 
angielskiego, wykłady na 
tematy dotyczące dbałości 
o zdrowie psychiczne i 
fizyczne, spotkania 
filmowe, wydarzenia 
kulturalne, spotkania 
integracyjne, wycieczki, 
wyjazd integracyjny do 
Skorzęcina  
(dofinansowanie z 
projektów, praca 
wolontariacka)
3. Udział członków 
Stowarzyszenia w zajęciach 
sportowych: rajdy Nordic 
Walking, rajdy piesze z 
ogniskiem (współpraca z  
organizacjami: Klub Gryfici, 
Stowarzyszenie SOS dla 
Rodziny, Stowarzyszenie 
Harmonia, Stowarzyszenie 
Rodzina, D.P.S)
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ochrona i promocja zdrowia Równie ważnym celem, 
które realizuje 
Stowarzyszenie jest 
ochrona i promocja 
zdrowia, głównie zdrowia 
psychicznego. Ten cel 
realizujemy poprzez:
1. Porady indywidualne 
psychologa dla rodzin dzieci 
z problemami 
wychowawczymi
2. Wykłady i warsztaty dla 
rodzin osób chorujących 
psychicznie: W ramach 
projektu  dofinansowanego 
przez Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Zachodniopomorskiego 
(maj –  listopad 2017) pt.  
„Działania edukacyjne dla 
rodziców dzieci z 
zaburzeniami 
psychicznymi” 
przeprowadzono szkolenia i 
warsztaty na następujące  
tematy:
- Kompetencje 
wychowawcze dla rodziców 
dzieci z zaburzeniami 
psychicznymi. 
- Rola rodziny w procesie 
terapeutycznym chorych na 
schizofrenię.
- Zrozumieć swoje dziecko – 
diagnoza, terapia, 
wspomaganie rozwoju.
- Przyczyny i skutki 
uzależnienia od nikotyny 
dzieci, młodzieży i osób po 
kryzysach psychicznych.      
- Rodziny dzieci z 
problemami psychicznymi 
oraz osoby po kryzysach 
psychicznych.
- Alternatywne i 
wspomagające sposoby 
porozumiewania się z 
dziećmi z zaburzeniami 
komunikacji werbalnej.  
3. Wykłady i warsztaty dla 
osób chorujących 
psychicznie                               
                                                    
                                                
Spotkanie z prawnikiem nt. 
„Asystent osoby 
Niepełnosprawnej”. 
4. Wydanie biuletynu 
"Nasza "Więź" 
zawierającego: informacje 
na temat zaburzeń 
psychicznych,
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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) 87 318,11 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 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) 87 318,11 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 15 420,00 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

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

12 109,03 zł

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

5.2. 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 48 493,11 zł

85 906,95 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 85 906,95 zł
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 0,00 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

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) 73 797,92 zł

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

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 1 411,16 zł

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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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

10,0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

54,00 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)

4,00 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 26 230,18 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 26 230,18 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

1 200,00 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

Druk: MPiPS 13



Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans "Więź" w roku 2017 nie uzyskało odpisów z 1%, 
ponieważ z powodu problemów technicznych wysłało sprawozdanie po czasie.

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

organizacji

Maria Kapuścińska
Liliana Chudzik

11.07.2018 Data wypełnienia sprawozdania

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

Druk: MPiPS 14


