Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dziecka i Rodziny w Rzeszowie
Sprawozdanie merytoryczne za 2009
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 2007
58.14.Z
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (dot. wyłącznie: publikowania
czasopism i pozostałych periodyków w trybie Online)
72.20.Z
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - kształcenie
ustawiczne dorosłych
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana profilaktyka i promocja zdrowia
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
wspomagającej edukację
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana –
integracja społeczna, aktywizacja zawodowa, poradnictwo
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie zatrudnia pracowników na stałym etacie.
W 2008 roku nie realizowano świadczeń odpłatnych.
Dane:
Numer KRS (Krajowy Rejestr Sądowy): 0000106170
Regon: 690683533
NIP: 813-307-32-32
Konto bankowe – Bank Ochrony Środowiska O/Rzeszów
35-017 Rzeszów; ul.Moniuszki 8, tel/fax (+48 17) 8625744
SWIFT: EBOSPLPW 122
Nr: 70 1540 1131 2001 6205 1217 0002
Siedziba: Rzeszów
Adres: 35-504 Rzeszów; ul. Mielecka 33a
tel. +48 503693462
e-mail: familyok@poczta.onet.pl
Skład Zarządu na kadencję 2010-2013 (wybór dokonano 19 grudniu 2009):
Dariusz Baran - Przewodniczący
Andrzej Szelc
Małgorzata Cwener-Drapała
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Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dziecka i Rodziny w Rzeszowie
Formy działań w 2009 r.

1 . Zakończenie realizacji dwuletniego projektu „Sieć edukacji rodziców w Europie – wzmacnianie
zaangażowania rodziców w rozwój ich dzieci” w ramach programu Grundtvig Learning Partnership.
Nr projektu: 07-GR_LP-07_0099_C1 (X 2007 – VII 2009)
Partnerzy zagraniczni:
 Bray Adult Learning Centre Co. Wicklow VEC /BRAY, Irlandia/
 NICMA – the CHILDMINDING ASSOCIATION / NEWTOWNARDS, Irlandia Północna/
 GIP-FCIP DE DIJON /CHENÖVE, Francja/
 Förskolan Fridtunatäppan / Norrköping, Szwecja/
2. Zakończenie realizacji dwuletniego projektu “Mental Health -Trained Today to Train Tomorrow”
nr 133817-2007-RO-GRUNDTVIG-GMP w ramach programu LLP Grundtvig dotyczący szkolenia
trenerów do prowadzenia promocji zdrowia psychicznego, środowiskowej opieki psychiatrycznej i
rozwoju grup samopomocowych osób z niepełnosprawnością psychiczną.
Partnerzy zagraniczni:
• Fundacja ESTUAR /Rumunia/
• Institutul de Stiinte ale Educatiei /Rumunia/
• Opportunity Associates Romania /Rumunia/
• PERSONA /Portugalia/
• ASSOCIACIÓ JOIA (JOVENTUT ORGANITZADA I ACTIVA) /Hiszpania/
• Highland Users Group /Szkocja/
3. Realizacja projektu pt. “Zdrowie psychiczne – szkoleni dzisiaj, aby szkolić jutro” dotyczącego
szkolenia liderów środowiskowej opieki psychiatrycznej z dotacji Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Rzeszowie. Umowa nr 73/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r.
4. Uczestnictwo w konferencji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży odbytej w dniach 22-24 maja 2009 r.w
Łańcucie /finansowanie z 1%/
5. Uczestnictwo przedstawiciela beneficjentów w międzynarodowym seminarium Mental Health
Europe, które odbyło się 12 czerwca 2009 roku w Brukselii, Belgia.
6.Udział
przedstawiciela
w
seminarium
kontaktowym
programu
Grundtvig
„U
czenie się przez całe życie” w dniach 19-22 XI 2009 roku w Talinie, Estonia. Nr umowy 2009-1-PL1GRU07-08197 z Narodową Agencją Porgramu Grundtvig w Warszawie.
7. Uczestnictwo w wizycie przygotowawczej programu Grundtvig „Uczenie się przez całe życie” w
dniach 26-29 XI 2009 r. w Graz, Austria w celu przygotowania projektu dotyczącego edukacji
rodziców. Nr umowy: 2009-1-PL1-GRU07-08511 z Narodową Agencją Porgramu Grundtvig w
Warszawie.
8. Realizacja programu „Praca z dzieckiem uzdolnionym matematycznie” /finansowanie z darowizn
celowych 1%/
9. Współpraca z Pogotowiem Opiekuńczym w Rzeszowie przy organizacji wypoczynku oraz imprez
sportowo-kulturalnych dla dzieci będących pod opieką ośrodka /finansowanie z darowizn celowych od
firm i z 1% .

2

