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 Śląskie Stowarzyszenie „AD Vitam Dignam” w Katowicach 
przedkłada sprawozdanie merytoryczne za 2012 rok. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” w Katowicach 
40 – 430 Katowice, ul. Korczaka 27 

 

KRS:0000099504 
NIP:954-11-04-365 

Regon:271851311 
 

  Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” w Katowicach 
powstało 31.03.1993 roku; Stowarzyszenie posiada status Organizacji 

Pożytku Publicznego od 22.06.2005 roku. 
 

23.05.2012 roku na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo – Wyborczym 
Stowarzyszenia został wybrany nowy Zarząd Stowarzyszenia w składzie: 

 Bożena Dorożyńska – Prezes Stowarzyszenia 
 Krystyna Niemiec – Wiceprezes Stowarzyszenia 

 Jolanta Świerczok – Sekretarz Stowarzyszenia 
 Wioletta Żuber – Wróblewska  - Skarbnik Stowarzyszenia 

 Ewa Jędrychowska – Płonka – Członek Stowarzyszenia 

03.10.2012 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
Stowarzyszenia została wybrana nowa Komisja Rewizyjna oraz została 

podjęta decyzja o ukonstytuowaniu się Spółdzielni Socjalnej dla osób po 
kryzysach psychicznych. 

 
Cele statutowe Śląskiego Stowarzyszenia „Ad Vitam Dignam” 

w Katowicach: 
 Pomoc osobom chorującym psychicznie,  

 Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu, 
 Wsparcie dla rodzin osób chorujących psychicznie i uzależnionych od 

alkoholu, 
 Kształtowanie postaw społecznych wobec osób chorujących 

psychicznie, 
 Działanie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

 Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz osób chorujących 

psychicznie i uzależnionych, 
 Wspieranie merytoryczne placówek służby zdrowia zajmujących się 

terapią osób z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionych. 
 

Członkowie Stowarzyszenia: 
 Lekarze, psychologowie, terapeuci zajęciowi, terapeuci uzależnień, 

pracownicy socjalni, pielęgniarki 
 Liczba członków Stowarzyszenia: 45 osób / 03.10.2013./ 

 
Struktura zatrudnienia: 

W Środowiskowym Domu Samopomocy jest zatrudnionych 8 osób /6,65 
etatu/ - kierownik –/ pedagog, pracownik socjalny/, 2 psychologów, 2 

instruktorów terapii zajęciowej, pracownik socjalny, księgowa, 
sprzątaczka; 



w Warsztacie Terapii Zajęciowej jest zatrudnionych 15 osób /12,83 etatu/ 

- kierownik /psycholog kliniczny/, księgowa, 7 terapeutów zajęciowych, 
psycholog, rehabilitant, pracownik socjalny, konserwator, kierowca, 

sprzątaczka. 

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej osoby zatrudnione są na umowę 
zlecenie, na stałe współpracuje z Ośrodkiem 11 osób. 

 
 

Jednostki prowadzone przez Stowarzyszenie: 
 Warsztat Terapii Zajęciowej 

 Środowiskowy Dom Samopomocy  
 Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Rodzin z Problemami 

Alkoholowymi 
 Hostel 

 
Opis działalności merytorycznej jednostek prowadzonych przez 

Stowarzyszenie:  
 

Warsztat Terapii Zajęciowej 

 
Warsztat Terapii Zajęciowej jest instytucją, w której prowadzony 

jest długofalowy proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych psychicznie, 
głównie z rozpoznaniem schizofrenii. Celem naszej pracy jest zwiększenie 

szansy osób niepełnosprawnych psychicznie na powrót do zdrowia i 
pełnienia ról społecznych. W warsztacie rehabilituje się 35 osób ze 

znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z terenu powiatu 
katowickiego i powiatów przyległych. 

Działalność Warsztatu jest finansowana w 90 % ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze 

środków Miasta Katowice /10%/. Budżet Warsztatu w 2012 roku 
wyniósł:575 317.85 zł. 

Podstawową metodą pracy terapeutycznej w Warsztacie jest 
społeczność terapeutyczna. Metoda ta oparta jest na wspólnym 

podejmowaniu decyzji, konsultacji spraw z uczestnikami Warsztatu. 

Metoda ta pozwala doświadczać uczestnikom poczucia wpływu na przebieg 
procesu rehabilitacji; wzmacnia poczucie własnej wartości, urealnia. 

Podstawową formą społeczności terapeutycznej są zebrania społeczności 
/forma ta wykorzystywana jest w pracy ze wszystkimi uczestnikami i w 

małej grupie/ – w ramach codziennych spotkań uczestnicy pełnią role 
„regulaminowe”: przewodniczącego społeczności, prasówkowicza, 

dyżurnych w pokoju socjalnym itp. Uczestnicy decydują o formach 
spędzania wolnego czasu. Stałym elementem pracy terapeutycznej jest 

terapia żetonowa /nagradzanie „żetonem” przyznawanym na społeczności 
przez uczestników osobom wykazującym inicjatywę, aktywność na rzecz 

całej społeczności/. 

Zajęcia w pracowniach terapii zajęciowej skoncentrowane są na 

nabywaniu przez uczestników umiejętności poszerzających samodzielność 



i zaradność osobistą, komunikowanie się, współpracę w grupie, 

rozwiązywanie sytuacji trudnych, brania odpowiedzialności za zadania, 
przygotowania do podjęcia pracy.  

W 2012 roku, po rozeznaniu potrzeb uczestników, prowadziliśmy 
następujące grupowe zajęcia terapeutyczne : 

1. obowiązkowe: 

„Moje pewne ja” /cel: wzmacnianie poczucia własnej wartości/ 

Trening ”Pewność siebie, odpowiedzialność, motywacja” /cel: 
wzmacnianie poczucia własnej wartości/ 

„Emocje” /cel: rozpoznawanie, radzenie sobie z emocjami/ 

„Przysposobienie do życia w społeczeństwie” /cel: ćwiczenie sprawnej 
komunikacji, umiejętności budowania relacji interpersonalnych/ 

„Jesteśmy zespołem” /cel: nabycie umiejętności współpracy w zespole/ 

„Psychoedukacja” /cel: nabycie wiedzy nt. przebiegu, leczenia i 
rehabilitacji schizofrenii/ 

Trening „Radzenie sobie ze stresem i napięciem” /cel: nabycie 

umiejętności rozpoznawania źródeł stresu, radzenia sobie z nim/ 

2. dodatkowe /zajęcia odbywają się raz w tygodniu/: 

 zajęcia ruchowe z elementami muzykoterapii 

 trening funkcji poznawczych 
 zajęcia z autoprezentacji 

 trening racjonalnego odżywiania 
 trening radzenia sobie w załatwianiu spraw urzędowych 

połączony z wyjazdami do urzędów 

 „męska” grupa gotowania 
 relaks 

Przygotowując do podjęcia zatrudnienia, oprócz w/w zajęć 

terapeutycznych, uczestnicy realizują staże pracy oraz kursy zawodowe i 
doszkalające. Staże mają na celu zmniejszenie poziomu stresu związanego 

z wchodzeniem w nowe środowisko, sprawdzenie umiejętności 
koniecznych w każdej sytuacji pracy – punktualności, brania 

odpowiedzialności za powierzane zadania, umiejętności współpracy. Staże 
odbywają się, w zależności od stopnia przygotowania uczestnika, przez 

trzy miesiące, dwa razy w tygodniu przez 3 godziny – dla osób 

rozpoczynających proces przygotowania do pracy; przez 2 miesiące dwa 
razy w tygodniu po 6 godzin – dla osób kończących proces przygotowania 



do podjęcia pracy. W 2012 roku w stażach wzięło udział 8 uczestników. 

Dodatkowo, jedna osoba pracowała wolontaryjnie w Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej Ośrodku Kształcenia Samorządu Terytorialnego w 

Katowicach. 

Staże odbywały się w: 

 Muzeum Historii Katowic 

 Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach 
 Firmie V2B Poland Katowice /staż w szatni Teatru im. S. 

Wyspiańskiego/ 

 Pracowni Krawieckiej „Luiza” 
 Hurtowni Kosmetyków „Ekos” 

Stażyści spotykają się raz w tygodniu z opiekunem stażu – pracownikiem 

socjalnym. 

W 2012 roku szkolenie zawodowe podjęła 1 osoba – szkolenie z zakresu 

prowadzenia sklepu internetowego; 5 osób jest w trakcie szkolenia „ABC 
spółdzielni socjalnej”.  

W 2012 roku na 11 osób, które opuściły Warsztat, 4 osoby podjęły 

zatrudnienie w zakładach pracy chronionej. 

W Warsztacie prowadzone były zajęcia rozwijające 

zainteresowania: 

 Nauka języka angielskiego  
 Nauka języka niemieckiego, 

 Spotkania grupy redagującej kronikę warsztatu, 
 Nauka obsługi kamery 

 Kółko komputerowe 
 Biblioterapia  /I półrocze/  

  Nordic –woking  

Stałymi elementami pracy terapeutycznej były: 

 gimnastyka ogólnorozwojowa – zajęcia obowiązkowe 1 raz w 

tygodniu; zajęcia dodatkowe w dniu rekreacyjnym – aerobik, 
gimnastyka korekcyjna, tenis stołowy; 

 zajęcia rekreacyjne /wycieczki, wyjścia do kina, na wystawy, 
imprezy plenerowe, sportowe, quizy, zabawy taneczne, ogniska  

itp./; 

 wyjazd na turnus rehabilitacyjny / 3 uczestników Warsztatu/. 



W 2012 roku z Warsztatem podjęło współpracę 9 wolontariuszy – włączali 

się w zajęcia rekreacyjne, prowadzili naukę języków obcych, prowadzili 
relaks.  

 

Formy współpracy z rodzinami: 

 spotkania rodzin o charakterze informacyjnym – 2 spotkania; 

 konsultacje rodzinne – w 2012 roku odbyło się 14 konsultacji 
rodzinnych; 

 odwiedziny rodzin uczestników w środowisku domowym – odbyło się 
7 spotkań; 

 indywidualny kontakt z rodzinami uczestników / telefoniczny bądź 
osobisty/ - 1 raz w miesiącu z wszystkimi rodzinami; 

 spotkanie opłatkowe; kiermasze. 

Zespół terapeutyczny Warsztatu jest pod stałą superwizją superwizora 

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

 
Środowiskowy Dom Samopomocy 
 

Środowiskowy Dom Samopomocy jako ośrodek wsparcia dziennego 

w swojej bieżącej działalności realizuje zadania z zakresu pomocy 

społecznej udzielając oparcia społecznego osobom z zaburzeniami 

psychicznymi mającymi trudności z kształtowaniem swoich stosunków z 

otoczeniem, pozwalającego na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb 

życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną. 

W 2012 roku otrzymaliśmy środki finansowe z budżetu Wojewody w 

wysokości 466.480,00 zł. na wykonanie zadania publicznego „Prowadzenie 

Środowiskowego Domu Samopomocy”. Natomiast środki z rezerwy 

celowej budżetu państwa wyniosły 17.800,00 zł. z wykorzystaniem na 

przeprowadzenie prac remontowych i zakup krzeseł do ŚDS.   

W związku z realizacją projektu „Klub Integracji Społecznej dla osób po 

kryzysie psychicznym Zdrowie – Praca - Sukces” otrzymaliśmy kwotę 

4.717,46 zł. na pokrycie częściowych kosztów ogrzewania, energii 

elektrycznej i wody oraz pokrycie częściowych kosztów usług 

telekomunikacyjnych. 



W 2012 roku w ramach pracy z uczestnikami ośrodek realizował 

zadania wynikające z zapisów Ustawy o Pomocy Społecznej i 

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 

środowiskowych domów samopomocy. 

Usługi te obejmowały:  

1) trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o 

wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening 

umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami 

finansowymi; 

2) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w 

tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, 

sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji 

publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury; 

3) trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie 

zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, 

internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych; 

4) poradnictwo psychologiczne; 

5) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych; 

6) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym 

uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie 

leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia; 

7) niezbędną opiekę; 

8) terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację; 

9) inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w 

warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w 

warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy. 



Ośrodek otwarty był od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600 

Zajęcia dopołudniowe były prowadzone przez 8 godzin dziennie. Natomiast 

we wtorki dodatkowo odbywały się spotkania klubowe w godzinach od 1600 

do 1800. Ponadto raz w miesiącu były prowadzone popołudniowe spotkania 

grupy wsparcia dla rodzin i opiekunów osób z zaburzeniami psychicznymi 

w godzinach od 1600 do 2000. 

 W 2012 roku na podstawie decyzji administracyjnej w programie 

wspierająco – aktywizującym uczestniczyło 46 osób, w tym pobyt 

ukończyło 12 osób.  Jedna osoba podjęła zatrudnienie na otwartym rynku 

pracy jako sprzedawca w kiosku „Kolportera”, jedna podjęła pracę w 

Urzędzie Pocztowym jako pracownik gospodarczy. Jedna osoba przeszła 

do ŚDS „Przystań”. Jedna osoba skorzystała z usług specjalistycznych 

Zespołu Leczenia Środowiskowego. Dwie osoby ze względu na sytuację 

rodzinną nie kontynuują rehabilitacji. Sześć osób zrezygnowało ze względu 

na pogorszenie stanu zdrowia i hospitalizacje.  

 Uczestnicy Domu to osoby, które przeszły kryzys psychiczny, w 

większości z rozpoznaniem schizofrenii lub zespołów 

schizofrenopodobnych, które potrzebują wsparcia oraz pomocy 

psychologicznej i socjalnej w powrocie do pełnionych ról społecznych                  

i poprawy funkcjonowania  psychospołecznego. 

Usługi w Środowiskowym Domu Samopomocy były realizowane 

poprzez przygotowanie indywidualnego planu postępowania wspierająco – 

aktywizującego ustalonego odpowiednio do potrzeb i możliwości 

psychofizycznych każdego uczestnika zarówno w formie pracy grupowej 

jak i indywidualnej.  

Realizowaliśmy następujące zajęcia grupowe: 

 Powitanie (spotkanie społeczności terapeutycznej) 

 Psychoedukacja - rozmowy o zdrowiu – celem tych zajęć było 

dostarczanie i poszerzanie wiedzy na temat choroby, działania 

leków, objawów zwiastunowych, indywidualnych przebiegów 



dynamiki chorowania, oraz wzajemnym wspieraniu i wymianie 

doświadczeń, a także poszerzaniu własnych zasobów zdrowia. W 

zajęciach uczestniczyło średnio po 20 osób. 

 Trening planowania aktywności własnej (w tym trening 

indywidualnych celów na drodze do zdrowia) – celem tych zajęć było 

podniesienie poziomu umiejętności takich jak: kontakty społeczne, 

rozwiązywanie problemów, umiejętność załatwiania spraw 

urzędowych, czy też poprawa podstawowych umiejętności życia 

codziennego (nauka rytmu dobowego, poprawa higieny, 

przygotowywania posiłków) oraz praca nad zasobami zdrowia. W 

zajęciach uczestniczyły średnio 24 osoby 

 Grupa samopomocowa, której celem było rozwijanie umiejętności 

rozwiązywania problemów w oparciu o zasoby grupy; dzięki 

wspólnemu rozwiązywaniu trudności realizowane były również cele 

pośrednie: integracja grupy, rozwijanie empatii, ćwiczenie analizy i 

syntezy w myśleniu. W zajęciach uczestniczyło średnio po 20 osób. 

 Terapia zajęciowa - celem tych zajęć było usprawnianie manualne, 

poprawa koncentracji, poszerzanie umiejętności precyzji, rozwijanie 

koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie zmysłu estetyki, 

rozwijanie myślenia pojęciowo-abstrakcyjnego, umiejętności 

planowania pracy, nabycie umiejętności pracy w grupie. W zajęciach 

uczestniczyło średnio po 6 osób. 

 Zajęcia integracyjno- ruchowe i sportowe – celem tych zajęć jest 

poprawa kondycji psychofizycznej, podniesienie nastroju i rozwijanie 

umiejętności współpracy w grupie. W zajęciach uczestniczyło średnio 

po 18 osób 

 Relaksacja – nauka umiejętności relaksacji poprzez wybrane metody 

relaksacyjne. W zajęciach uczestniczyło średnio po 19 osób. 

 Zajęcia interpersonalno-integracyjne – celem zajęć była integracja 

osób w grupie, umiejętność dostrzegania własnych zasobów, 

poszerzanie świadomości siebie. W zajęciach uczestniczyło średnio 

po 18 osób. 



 Trening kreatywności i twórczego myślenia – celem tych zajęć było 

rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia, twórczego podejścia 

do różnych problemów, budowanie pracy w zespole, poczucie 

bezpieczeństwa i zaufania w grupie, uruchamianie twórczych 

zasobów wewnętrznych. W zajęciach uczestniczyło średnio po 18 

osób. 

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy korzystali z 

indywidualnych konsultacji psychologicznych, których celem było 

opracowywanie i pomoc uczestnikom w realizowaniu indywidualnych 

planów wspierająco-aktywizujących, rozwijanie umiejętności 

interpersonalnych uczestników, rozwijanie empatii, tworzenie atmosfery 

wzajemnej akceptacji, wspieranie uczestników w trudnych sytuacjach 

życiowych, pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów, 

kształtowanie poczucia samodzielności, wiary we własne możliwości, 

budowanie poczucia własnej wartości. 

 Z konsultacji tych skorzystało 46 osób. 

Natomiast celem indywidualnych konsultacji socjalnych było 

wsparcie w zakresie konsultacji lekarskich, pomoc w wykupieniu leków, 

wsparcie w hospitalizacji, pomoc w nabywaniu umiejętności dopełniania 

formalności urzędowych, rozwijanie zainteresowań, przygotowanie do 

podjęcia pracy, pomoc w aktywnym zagospodarowaniu czasu wolnego, 

działania ułatwiające włączanie uczestników w życie środowiska lokalnego. 

Z konsultacji socjalnych skorzystało 25 osób 

W ramach programu  popołudniowego, raz w tygodniu odbywały się 

spotkania klubowe, które były skierowane zarówno do uczestników 

dopołudniowego programu na zasadzie udziału dobrowolnego, do osób, 

które zakończyły pobyt w ŚDS, do osób oczekujących na decyzję 

administracyjną, jak też do osób spoza naszej struktury, szukających 

pomocy i wsparcia. Celem tych spotkań było nawiązywanie i budowanie 

sieci bezpiecznych kontaktów towarzyskich, rozwijanie aktywności poprzez 

samodzielne organizowanie imprez o charakterze rekreacyjnym, 

kulturalnym oraz towarzyskim, podtrzymywanie więzi, efektów 



terapeutycznych oraz doraźne wsparcie. W spotkaniach klubowych 

uczestniczyło średnio 12 osób. 

 W 2012 roku przygotowywane były też kolejne osoby do podjęcia 

pracy poprzez aktywizowanie ich zasobów wewnętrznych i umiejętności 

społecznych oraz przełamywanie uprzedzeń społecznych wobec osób 

chorujących psychicznie na rynku pracy. Pracę podjęły 2 osoby na 

otwartym rynku pracy, jedna w kiosku „Kolporter” jako sprzedawca, a 

druga  w Urzędzie Pocztowym jako pracownik gospodarczy. W 2012 roku 

odbywały się spotkania indywidualne z byłymi uczestnikami, którzy podjęli 

wcześniej pracę. Również odbywały się rozmowy indywidualne z 

pracodawcami. 

PRACA Z RODZINAMI 

Dodatkową ofertą Środowiskowego Domu Samopomocy była praca z 

rodzinami w formie grup spotkaniowych – raz w miesiącu. Od stycznia do 

grudnia 2012 roku odbyło się 12 spotkań, w których brało udział po 17 

osób.  

Zapewnienie rodzinom informacji oraz instrukcji dotyczących 

funkcjonowania rodziny osoby chorującej i sposobów radzenia sobie z 

problemami związanymi ze schizofrenią prowadzi do zmniejszenia 

poczucia winy, lęku i dezorientacji, a w efekcie do zmniejszenia napięcia i 

stresu w rodzinie. 

W pośredni sposób spotkania dla rodzin dają możliwość ich 

uczestnikom poza redukcją napięcia i emocji negatywnych, pogłębienie 

znajomości objawów zwiastunowych, formułowanie planu kryzysowego i 

nauczenia się strategii postępowania w razie nawrotu, tym samym 

przyczyniając się do wydłużenia okresów remisji u chorującego bliskiego. 

Dzięki dostarczeniu członkom rodzin informacji na temat specyfiki 

choroby zwiększa się ich tolerancja wobec chorego, zaś wyuczone 

strategie postępowania, pewność jak sobie radzić z chorym i poczuciem, 

że inni mają podobne problemy staje się źródłem wielkiej emocjonalnej 

ulgi. Dzięki wzajemnym konsultacjom, udzielaniem rad i wymianom 



doświadczeń uczestnicy grupy wypracowują po pewnym czasie 

samopomocowy charakter grupy. W wyniku spotkań edukacyjno – 

wspierających dla rodzin powstało Śląskie Stowarzyszenie Rodzin PSYCHE, 

które jest odpowiedzią na potrzeby środowiska rodzin osób dotkniętych 

chorobą psychiczną. 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Rodzin z Problemami 

Alkoholowymi 
 

Działalność Ośrodka: 

1. Całodobowe schronienie dla kobiet i kobiet z dziećmi – ofiar przemocy 

domowej, świadczenie specjalistycznego poradnictwa (prawnik, 

psycholog, terapeuta) w/w osobom – na zlecenie Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Katowicach 

2. Całodobowe dyżury terapeutów udzielających porad i informacji oraz 

wsparcia, dotyczące problemów uzależnień, przemocy oraz innych 

problemów 

3. Całodobowy dyżur telefoniczny (rozmowy wspierające udzielanie 

informacji, porad) we wszystkie dni w roku mający na celu pomoc w 

rozwiązywaniu trudnych problemów 

4. Prowadzenie „Punktu informacyjno-konsultacyjnego z zakresu 

problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy domowej” dla 

mieszkańców Katowic od 01.01.2012-31.12.2012 r. W ramach w/w 

Punktu świadczono usługi: 

poradnictwo: prawne, psychologiczne, terapeutyczne (w określone dni i 

godziny) 

telefon zaufania – w godzinach 2200-800 rana 

5. Współpraca ze szkołami, stowarzyszeniami trzeźwościowymi, 

instytucjami pomocowymi – polegająca głównie na rozmowach 

telefonicznych, kontakcie indywidualnym, w celu wczesnego 

zdiagnozowania problemu i ustaleniu form pomocy. Mamy stały kontakt 

ze szkołami w Szopienicach, z usług Ośrodka – poradnictwa, korzystają 

nauczyciele, rodzice, dzieci 

 

Wymierne rezultaty działalności Ośrodka 

 ilość osobodni osób korzystających ze schronienia 2 652 

 ilość udzielonych porad i konsultacji prawnych    203 

 ilość udzielonych porad i konsultacji psychologicznych     186 

 ilość udzielonych konsultacji terapeutycznych    774 



 ilość przeprowadzonych rozmów telefonicznych  4 310 

 

Budżet Ośrodka w 2012 roku wyniósł 82 673.00 zł. 

 

Hostel 
  

Hostel, działający na zasadach mieszkania treningowego, powstał w 1993 

roku. Mieszkanie jest przeznaczone dla 5 osób po kryzysach psychicznych, 
będących w stałym kontakcie ze strukturami Stowarzyszenia lub 

współpracującymi ze Stowarzyszeniem ośrodkami rehabilitującymi osoby z 
zaburzeniami psychicznymi. Mieszkańcy Hostelu są objęci opieką i 

wsparciem psychologów i pracownika socjalnego Środowiskowego Domu 
Samopomocy.  

Hostel jest miejscem, w którym kontynuowany jest proces 
usamodzielniania osób, rehabilitujących się w strukturach Stowarzyszenia; 

opiekunowie Hostelu wspierają mieszkańców w podejmowaniu aktywności, 
powrocie do pełnienia ról społecznych.  

W 2012 roku z oferty Hostelu skorzystało 5 osób. 
 

Współpraca z instytucjami: 
Działając na rzecz osób niepełnosprawnych podjęliśmy współpracę z 

następującymi instytucjami: 

 Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach 
 Wydziałem Polityki Społecznej UM Katowice 

 Urzędem Marszałkowskim woj. Śląskiego 
 Centrum Psychiatrii w Katowicach 

 PZP w Katowicach i powiatach ościennych 
 Stowarzyszeniem Rodzin „Psyche” 

 Stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych 
 Stowarzyszeniem Bona Fides 

 Stowarzyszeniem Most 
 Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej 

 Instytucjami kulturalnymi / Muzeum Śląskie, Muzeum Historii 
Katowic, Biblioteką Śląską i innymi/ 

 
Wolontariusze, stażyści 

 

W 2012 roku ze Stowarzyszeniem, w różnych strukturach /ŚDS, WTZ, 
Oddział Dzienny/ współpracowało 16 wolontariuszy.; 4 osoby - studenci 

Uniwersytetu Śląskiego, odbyły praktyki studenckie; 3 psychologów 
realizowało staże specjalizacyjne. 

 
 

 
 

 
 



Projekty realizowane w 2012 roku:   

 
1. We współpracy ze Śląskim Stowarzyszeniem Rodzin „Psyche” 

przygotowywaliśmy się do utworzenia Spółdzielni socjalnej w ramach 

projektu: ”Spółdzielnie socjalne nowej ery” realizowanego przez Fundację 
Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia. 

W spółdzielni znajdzie zatrudnienie 6 osób chorujących psychicznie; 
W 2012 roku osoby te przeszły szkolenie przygotowujące do podjęcia 

zatrudnienia. W ramach projektu w szkoleniach wzięli również udział 
delegowani członkowie Śląskiego Stowarzyszenia „Ad Vitam Dignam’. 

 
2. Stowarzyszenie jest partnerem Instytutu Współpracy i Partnerstwa 

Lokalnego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach 
realizacji projektu „Klub Integracji Społecznej dla osób po kryzysie 

psychicznym- Zdrowie- Praca – Sukces” realizowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zawodowe osób 

niepełnosprawnych psychicznie. 
Projekt skierowany jest do 40 osób niepełnosprawnych z Katowic i 

Mysłowic.  

W ramach działań projektowych Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam 
Dignam” jest odpowiedzialne za: 

 Utworzenie Klubu Integracji Społecznej /Klub zarejestrowany został 
20.12.2012 roku pod nr 12/2012/ 

 działalność Klubu Integracji Społecznej 
 prowadzenie warsztatów rozwoju osobistego 

 prowadzenie indywidualnych konsultacji wspierających dla 
uczestników projektu 

 prowadzenie grupy edukacyjno – wspierającej dla rodzin 
uczestników projektu 

 we współpracy z MOPS w Katowicach prowadzenie grupy wsparcia 
dla uczestników projektu 

 prowadzenie warsztatów z języka angielskiego. 
 

 

3. Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” otrzymało akredytację 
Ministerstwa Zdrowia - Departament Szkolnictwa Wyższego - na 

prowadzenie całościowego szkolenia „Terapeuta środowiskowy”. 
Celem szkolenia jest przygotowanie profesjonalistów pracujących w 

środowisku z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Planujemy 
uruchomienie I edycji szkolenia jesienią 2013 roku. 

 
W 2012 roku powstała strona internetowa Stowarzyszenia: 

WWW.advitamdignam.org 
 

 
 

 
 

http://www.advitamdignam.org/


 

 
 

 

 
 


