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Sprawozdanie merytoryczne za 2004 

Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dziecka i Rodziny w Rzeszowie 
 

Celem statutowym Stowarzyszenia jest promocja i ochrona zdrowia psychicznego, ze 

szczególnym uwzględnieniem takich spraw jak: 

• zapobieganie zaburzeniom psychicznym u dzieci i młodzieży 

• przeciwdziałanie uzależnieniom i promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych w rodzinach 

• rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców i umiejętności interpersonalnych w 

rodzinach 

• umacnianie więzi interpersonalnych w rodzinach i grupach oparcia społecznego 

• integracja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi oraz z niepełnosprawnością 

intelektualną 

• przeciwdziałanie dyskrymiancji i uprzedzeniom w stosunku do osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz z niepełnosprawnością intelektualną 

• upowszechnianie środowiskowej opieki psychiatrycznej 

 

Zakres działalności wg. kodów PKD 

 

80,42,B- kształcenie ustawiczne dorosłych 

85,14,F- profilaktyka i promocja zdrowia 

85,32,C – pomoc społeczna – integracja społeczna, aktywizacja zawodowa, poradnictwo 

91,33,Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie zatrudnia pracowników na 

stałym etacie. W 2004 roku nie realizowano świadczeń odpłatnych. 

Formy działań 

 

1. Zakończenie realizacji programu „Parents School - Lifelong Learning for Mental Health” 

do kwietnia 2004 r. środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach programu 

SOCRATES-GRUNDTVIG1 nr: 90110 – CP – 1 – 2001 – 1 – RO: 

 

• udział w organizacji Forum Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób z Zaburzeniami 

Psychicznymi w Krakowie – styczeń 2004 roku. 

 

• organizacja sympozjum w Uniwersytecie Rzeszowskim we współpracy z Instytutem 

Pedagogiki oraz Studenckiego Koła Naukowego Familiologów pt.: „Szkoła dla 

Rodziców i Wychowawców – zapobieganie  zachowaniom ryzykownym dzieci i 

młodzieży” – 12 marzec 2004 r. 

 

• referat na temat ewaluacji projektu „Szkoła dla Rodziców” na międzynarodowej 

konferencji „Education for Change” w Novej Goricy na Słowenii 26-29 maja 2004 r. 
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2. Realizacja 10 edycji zajęć „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” pierwszego i drugiego 

stopnia w ramach dotacji Urzędu Miasta Rzeszowa w okresie od 1 kwietnia do 5 grudnia 

2004r. 

 

3. Rozpoczęcie realizacji projektu od sierpnia 2004r „ Mental Helath – Socially Inclusive Life 

Project” – ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach programu SOCRATES-

GRUNDTVIG2 nr: 04/GR2/04-0072/P1. Organizowanie grup edukacyjnych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi celem ich aktywizacji i integracji społecznej.  

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności organizacji o skutkach finansowych, 

Podpisanie umowy nr 30/2004 zawartej w dniu 30 kwietnia 2004 r pomiędzy Urzędem 

Miasta Rzeszowa i Stowarzyszeniem na realizację zajęć „Szkoły dla Rodziców i 

Wychowawców” na terenia miasta Rzeszowa. 

18 czerwca 2004 r. Zebranie Ogólne Stowarzyszenia, na którym przyjęto zmiany w 

Statucie i dokonano zmian w składzie Komisji Rewizyjnej, aby wystąpić do Krajowego 

Rejestru Sądowego i uzyskać statut organizacji pożytku publicznego. 

15 września 2004 r. Krajowy Rejestr Sądowy nadał Stowarzyszeniu status organizacji 

pożytku publicznego. 

Podpisanie umowy nr 04/GR2/04-0072/P1 zawartej w dniu 17 września 2004 r. pomiędzy 

Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Program Socrates i Stowarzyszeniem na realizację 

projektu zatytułowanego „Zdrowie psychiczne – projekt życia w integracji ze 

społeczeństwem” w ramach programu GRUNDTVIG 2 


