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Dane organizacyjne
Stowarzyszenie Otwarte Drzwi działa w oparciu o zapisy:
• Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873)
• Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr
20 poz. 104, zm. Dz.U. Nr 14 z 1990 roku, poz. 86
PODSTAWOWE DANE:
NAZWA: Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
ADRES: 03-418 Warszawa, ul. Równa 10/3
WPIS W KRS: Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru
Sądowego – Rejestr Stowarzyszeń, innych instytucji społecznych
i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej
z numerem 0000080010 przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy w dniu 15 stycznia 2002.
KONTAKT: stowarzyszenie@otwartedrzwi.pl, tel./fax: 22 619 85 01
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Wszyscy mamy marzenia. Nasze zaczęły spełniać się 19 września
1995 roku. Wtedy, na warszawskiej Pradze Północ formalnie powołano
Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. Początkowo jako Agencja Zatrudnienia,
prowadząca poradnictwo: prawne, psychologiczne, pedagogiczne,
życiowe. Wszystko dla lokalnej społeczności. Z czasem rozszerzając
zakres swojego działania na rzecz innych grup zagrożonych
wykluczeniem społeczno-ekonomicznym i już wykluczonym. Aby
spełniły się marzenia bezrobotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych,
dzieci i młodzieży, potrzeba dużo naszej determinacji, zaangażowania
i wysiłku, której nam nie brakowało.
Nigdy nie rezygnowaliśmy z osiągnięcia celu. Od początku
istnienia naszym celem była zmiana rzeczywistości, stworzenie
warunków sprzyjających rozwojowi, umożliwiających powrót do
społeczeństwa. Dziś prowadzimy 15 ośrodków – Centrum Pomocy
Wzajemnej, Agencję Zatrudnienia, Dom dla osób bezdomnych, Zakład
Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, środowiskowe
domy samopomocy, ośrodki wsparcia, mieszkanie chronionetreningowe, świetlice socjoterapeutyczne, klub młodzieżowy,
przedsiębiorstwo społeczne. Rocznie wspieramy ponad 3 tysiące osób.
Dajemy z siebie wszystko. Jesteśmy grupą kreatywnych ludzi,
która zawsze ma energię do realizacji nowych pomysłów. Stale się
rozwijamy. Wspólnie tworzymy doświadczony i zgrany zespół
pedagogów, psychologów, socjologów, twórców kultury, artystów
i animatorów. Zrealizowaliśmy łącznie ponad 500 projektów, również
we współpracy z innymi podmiotami finansowanych. Realizacja tych
programów była możliwa dzięki współpracy z instytucjami rządowymi
i samorządowymi, a także dzięki wsparciu ze strony sponsorów – osób
prywatnych i firm.
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Stowarzyszenie w liczbach
21

70

lat działamy
w branży NGO

tys. zadowolonych
klientów

Strona | 5

STOWARZYSZENIE OTWARTE DRZWI

2016

Misja
Misją Stowarzyszenia od początku
istnienia jest zapobieganie wykluczeniu
społecznemu, podejmowanie działań
wspierających osoby wykluczone oraz
tworzenie warunków ich powrotu do
społeczeństwa i pełni praw.
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Prowadzimy działania związane
z aktywizacją zawodową
W ramach Agencji Zatrudnienie (nr rejestru WUP 823) świadczymy
bezpłatne usługi w zakresie pośrednictwa pracy, poradnictwa
zawodowego, doradztwa zawodowego, pomocy wzajemnej.
Pomagamy w znalezieniu zatrudnienia osobom:
 bezrobotnym,
 poszukującym pracy,
 bezdomnym,
 z niepełnosprawnościami.
Tylko w 2016 roku Agencja pozyskała ok. 800 ofert pracy (ściśle
korespondujące z potrzebami i kwalifikacjami jej klientów), głównie
w zawodach tj. pracownik budowlany, sprzedawca-kasjer, sprzątania,
pracownik administracyjny, pracownik ochrony. Specjaliści udzielili 298
konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego pośrednictwa pracy.
Cztery osób bezrobotnych odbyło kilkumiesięczne staże zawodowe na
różnych stanowiskach, finansowane ze środków Funduszu Pracy, dzięki
którym zdobyły zatrudnienie. W ramach realizacji programu „Włącz
się” Hiszpańskiej Fundacji „La Caixa” pracę podjęło 44 z 100 osób
uczestniczących w programie.
W roku 2016 z oferty agencji skorzystały 925 osób.
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Realizujemy program wychodzenia
z bezdomności
Dom R-otacyjny
W roku 2016 w ramach działalności Domu (schroniska dla mężczyzn
bezdomnych) zapewniliśmy kompleksową pomoc 129 młodym osobom
bezdomnym w wieku 18-35 lat. Wśród nich znaleźli się
wychowankowie ośrodków szkolno-wychowawczych, domów dziecka,
zakładów karnych, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych,
borykających się z uzależnieniem oraz niezaradnych życiowo. Każdy
z mieszkańców miał obowiązek opracowania i realizowania 3-letniego
Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności. Zapewniliśmy
mieszkańcom
bezpieczeństwo
egzystencjalne
w
formie
zakwaterowania i wyżywienia, pomocy socjalnej, terapeutycznej,
socjoterapeutycznej, aktywizacji zawodowej i pośrednictwa pracy,
motywuje i tworzy warunki do rozwoju zdolności i aspiracji
poznawczych, kształtuje nawyki aktywnego sposobu spędzania
wolnego czasu. Dodatkowo mieszkańcy korzystali z konsultacji
psychologicznych, terapeutycznych, kursów i staży zawodowych,
warsztatów
prawnych,
językowych,
komputerowych.
Część
beneficjentów szybko i intensywnie potrafi wykorzystać udzieloną
pomoc (ok. 10% z nich usamodzielniło się w okresie kilku miesięcy).
Streetworking
Co roku organizujemy akcję, podczas której patrole streetworkerów
rozmawiają z osobami bezdomnymi i namawiają ich do skorzystania
z dostępnych na terenie Warszawy form pomocy. Streetworkerzy
i wolontariusze dostarczali potrzebującym odzież, środki higieniczne,
długoterminowe produkty spożywcze. W wyniku tych działań część
z nich rozpoczęła realizacje Indywidualnego Programu w ramach
pobytu w Domu Rotacyjnym, przejściowej przystani, która pozwala
wdrożyć się w normalne życie.
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Udzielamy bezpłatnych porad
W minionym roku porady i konsultacje świadczyli: psycholodzy,
pedagodzy, terapeuci, doradcy zawodowi i pracownicy socjalni.
Tematyka spotkań konsultacyjnych dotyczyła przede wszystkim wyboru
odpowiedniej formy rehabilitacji, terapii, zatrudnienia, uprawnień oraz
rozwiązywania problemów życiowych. W 2016 roku udzielono 3 423
godzin porad psychologiczno-pedagogicznych oraz 1262 godzin porad
zawodowych. Współpracowaliśmy m.in. z Fundacją Academia Iuris,
która przygotowuje studentów ostatnich lat studiów prawniczych do
świadczenia porad prawnych. Ich pomoc cieszyła się dużym
zainteresowaniem, uznaniem i powodzeniem. Ta forma wsparcia
adresowana była do osób ubogich, które nie miały możliwości
skorzystania z komercyjnych usług kancelarii prawnych. Z porad
prawnych skorzystało ok. 200 osób.
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Prowadzimy programy rehabilitacji
społecznej i zawodowej osób
z niepełnosprawnościami
Już od ponad 21 lat działamy na rzecz osób z niepełnosprawnością
w tym z niepełnosprawnością intelektualną i chorujących psychicznie
oraz członków ich najbliższego środowiska. W ramach kompleksowego
systemu wsparcia zakładamy maksymalnie podmiotowe traktowanie
tych osób jako partnerów procesu edukacji, terapii, rehabilitacji.
Programy obejmują identyfikację i rozwój potencjałów osób
z niepełnosprawnościami, aktywny udział i budzenie świadomości
wpływu na własne życie. Promujemy znajomość praw i obowiązków,
kładziemy nacisk na możliwość dokonywania wyborów i ponoszenia za
nie konsekwencji. Tworzymy warunki w których dorosłe osoby
z niepełnosprawnością dostrzegają, że mogą aktywnie uczestniczyć
w życiu społecznym, jak również zawodowym. Skuteczność programu
rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, mierzona wskaźnikiem
zatrudnienia i utrzymania pracy wynosi ponad 80%.
Tylko w 2016 roku z programów rehabilitacji społeczno-zawodowej
skorzystało 287oraz 153 członków rodzin.
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Tworzymy warunki do wykonywania
kary ograniczenia wolności w formie
nieodpłatnej kontrolowanej pracy
na cele społeczne oraz prac
społecznie użytecznych
Kodeks karny obowiązujący w naszym kraju przewiduje kary, których
wykonanie może polegać na świadczeniu przez skazanego/skazaną
nieodpłatnej pracy na rzecz społeczeństwa.
Stowarzyszenie Otwarte Drzwi jest jedną z wielu organizacji, w której
realizowany jest obowiązek świadczenia nieodpłatnej pracy w ramach
kary ograniczenia wolności, wykonywanej w wymiarze od 20 do 40
godzin w stosunku miesięcznym. W 2016 roku do naszej organizacji
skierowano 220 osoby, które przepracowały w ciągu roku łącznie 10
500 godziny. Świadczona praca służyła celom ogólnospołecznym,
w zależności od swoich kwalifikacji i umiejętności osoby wykonywały
prace: remontowe, naprawcze, elektryczne, hydrauliczne, porządkowe,
ale też edukacyjne np. korepetycje dla dzieci, projektowe, biurowe,
archiwizacyjne itp.
Głównym celem wyznaczonych pracy miało być nauczenie ukaranego
wartości świadczonej pracy. W efekcie ten rodzaj współpracy przyniósł
wiele korzyści, zarówno w sferze indywidualnej, jak i społecznej.
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Wspieramy dzieci i młodzież
w rozwoju zdolności i zainteresowań,
zmianie deficytów poznawczych,
emocjonalnych, psychicznych oraz
nawyków i postaw społecznych
Programy socjoterapii i socjoedukacji na rzecz dzieci i młodzieży od
kilku lat realizowane z powodzeniem w Świetlicy „Mały Książę”
i Świetlicy „Marysieńka”. Powstał w odpowiedzi na zdiagnozowane
problemy i zapotrzebowanie społeczne na warszawskiej Pradze Północ
oraz Wilanowie.
W ramach codziennej działalności dążyliśmy do wyrównania poziomu
wiedzy szkolnej, wzrost ich aspiracji i motywacji do nauki, wzmocnienia
poczucia własnej wartości. Duży nacisk kładliśmy na wzrost poziomu
odpowiedzialności za własne życie, ale również poprawę jakości
komunikacji ze środowiskiem rówieśniczym. Świetlice wsparciem
doradczym, psychologicznym obejmowały również członków rodzin.
W tym aspekcie duży nacisk kładziono na poprawę jakości komunikacji
wewnątrz rodzinnej, umiejętności skutecznego radzenia sobie
z problemami
oraz
zaufania
do
własnych
możliwości
w ich rozwiązywaniu.
Wspólną pracą i wysiłkiem wielu osób, udało nam się wyremontować
lokal i uruchomić Qlub Dobre Flow – stanowiący kontynuację działań
realizowanych w ramach Świetlicy „Mały Książę”. Oferta Klubu
skierowana jest do młodzieży powyższej 16 r.ż i obejmuje: zajęcia,
warsztaty, wyjazdy, imprezy, sport, korepetycje, kursy, staże, praktyki,
psychologia, reedukacja, profilaktyka, wolontariat, usamodzielnianie,
dożywianie, rozwój, studio nagrań, radio, twórczość muzyczna,
diagnoza, wsparcie, asysta rodzinna, klub rodzica.
W roku 2016 z oferty wsparcia Świetlic skorzystało łącznie 123 dzieci,
natomiast w zajęciach klubowych uczestniczyło 25 młodych osób.
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Prowadzimy działania z zakresu
sztuki i edukacji kulturalnej
Zakład Aktywność Zawodowej Galeria Apteka Sztuki realizował zadania
zarówno w zakresie promocji sztuki współczesnej, jak i rehabilitacji
osób z niepełnosprawnościami. W Galerii swoje prace prezentowali:
Agnieszka Cieślińska, Magda Fokt, Wojciech Kubrakiewicz, Tomasz
Milanowski, Stephane Noel, Szymon Ołtarzewski, Dariusz Pala,
Agnieszka Zawisza, Bożena Wiszniewski, Maryna Wiśniewska.
W Aptece Sztuki zorganizowano wiele imprez edukacyjno-kulturalnych,
cykliczne warsztaty plastyczne i baletowe dla dzieci, różnego rodzaju
promocje produktów i przedsięwzięć społecznych. Galeria brała udział
w Targi w Wilnie ArtVilnius’16 oraz ArtMarket Budapest.
Zadania w zakresie promocji sztuki i edukacji kulturalnej realizowane
były przez wszystkie placówki Stowarzyszenia. Dzieci ze Świetlicy
Socjoterapeutycznej „Mały Książę” oraz młodzież z Klubu „Dobre Flow”
uczestniczyły w zajęciach zespołu Hope4Street, wystawiali sztuki
teatralne pt.: „Romek i Julka – historia prawdziwa”, „Tatusiu gdzie
jesteś”, „13-stką na Pragę”, brali udział w międzynarodowym
wydarzeniu Brave Kids.
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Ośrodki prowadzone
przez Stowarzyszenia
w 2016 roku
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Ośrodki wspierające osoby bezrobotne, bezdomne,
będące w trudnej sytuacji życiowej
Centrum Pomocy Wzajemnej „Dom za Bramą”
CPW „Dom za Bramą” prowadzi nieodpłatne działania statutowe oraz
odpłatne usługi, takie jak catering oraz sprzedaż wyrobów
ceramicznych. Centrum skupia kilka ośrodków tworzących kompleks
wzajemnie uzupełniających się usług: Agencja Zatrudnienia, Społeczne
Biuro Pośrednictwa Pracy oraz Klub Integracji Społecznej. Celem
działalności tego ośrodka jest świadczenie pomocy społecznej ludziom
jej potrzebującym z udziałem terapeutów, doradców, ekspertów oraz
wolontariuszy.
Centrum Pomocy Wzajemnej "Dom za Bramą" (1996 r.)
ul. Targowa 82, 03-448 Warszawa
tel./fax (+48) 22 619 85 01
e-mail: stowarzyszenie@otwartedrzwi.pl
http://domzabrama.otwartedrzwi.pl

Agencja Zatrudnienia
Świadczymy profesjonalne usługi dla osób poszukujących pracy oraz dla
pracodawców. Początkowo stworzona z myślą o mieszkańcach Pragi
Północ, później aktywnie wspierająca osoby z niepełnosprawnościami
i bezdomne. Ośrodek organizuje warsztaty aktywnego poszukiwania
pracy, zarządzania czasem, odkrywania potencjału zawodowego,
autoprezentacji. Zespół zawodowy pracujący przy Agencji to grupa
zaangażowanych specjalistów, m.in. doradców zawodowych, trenerów
pracy i psychologów, aktywnie współpracujący z przedsiębiorcami,
instytucjami administracji publicznej oraz innymi organizacjami
pozarządowymi.
Agencja Zatrudnienia nr rejestru WUP 823 (1996 r.)

ul. Targowa 82, 03-448 Warszawa
tel./fax (+48) 22 619 85 01
www.agencja.otwartedrzwi.pl
e-mail: stowarzyszenie@otwartedrzwi.pl
http://agencja.otwartedrzwi.pl
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Dom Rotacyjny
Schronisko dla mężczyzn bezdomnych w wieku 18-35 lat realizuje
autorski, indywidualny program wychodzenia z bezdomności. Zapewnia
20 osobom zakwaterowanie, wyżywienie, pomoc socjalną,
terapeutyczną, socjoterapeutyczną, psychologiczną, aktywizację
zawodową i pośrednictwo pracy. Dom tworzy warunki powrotu do
społeczeństwa i prowadzenia satysfakcjonującego życia, rozwoju
zdolności i aspiracji poznawczych oraz kształtuje dobre nawyki
aktywnego spędzania wolnego czasu.
Dom Rotacyjny – schronisko dla osób bezdomnych w wieku 18-35 lat (2002 r.)
ul. Targowa 82, 03-448Warszawa
tel./fax (+48) 22 619 85 01
www.domr.otwartedrzwi.pl
email: stowarzyszenie@otwartedrzwi.pl

Ośrodek Szkoleniowy
Celem ośrodka jest zapewnienie kompleksowych usług szkoleniowych
i doradczych oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, realizowanych
przez trenerów, doradców i ekspertów-praktyków. Szkolenia
prowadzone są w formie warsztatów, kursów, praktyk i staży
zawodowych dla osób dorosłych. Ośrodek Szkoleniowy jest miejscem,
które daje możliwość zwiększenia swoich atutów zawodowych oraz
uzyskania lepszej pozycji na rynku pracy.
Ośrodek Szkoleniowy nr ewid. 2.14/00144/2008
ul. Targowa 82, 03-448 Warszawa
tel./fax (+48) 22 619 85 01
email: stowarzyszenie@otwartedrzwi.pl

Klub Integracji Społecznej
Celem jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich
rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności
uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról
społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako
wartości na rynku pracy. Klub działa na rzecz integrowania się osób
o podobnych trudnościach i problemach życiowych.
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Klub Integracji Społecznej
ul. Targowa 82, 03448
Warszawa, tel./fax (+48) 22 619 85 01
email:stowarzyszenie@otwartedrzwi.pl

Kuchnia Czerwony Rower
Zlokalizowana na warszawskiej Pradze Północ powstała jako
rozwinięcie dotychczasowej działalności stołówki Stowarzyszenia
Otwarte Drzwi. Naszą misją jest z jednej strony resocjalizacja
i reedukacja poprzez pracę, z drugiej zapewnienie taniego,
pełnowartościowego posiłku nie odbiegającego jakością od
komercyjnych ofert. Większość pracowników stanowią podopieczni
Stowarzyszenia – osoby uczestniczące w programie wychodzenia
z bezdomności, osoby z niepełnosprawnością intelektualną czy osoby
w trudnej sytuacji życiowej. Codziennie potwierdzają, że każdy może
stanąć na „nogi”, odzyskać wiarę we własne siły, poczucie godności
i sprawczości. Satysfakcja, akceptacja i uznanie ze strony gości okazały
się najlepszym „lekiem” w procesie wychodzenia z wykluczenia
społecznego.
Kuchnia Czerwony Rower (2015 r.)
ul. Targowa 82, 03-448Warszawa
tel./fax (+48) 22 619 85 01, (48) 501 264 573
www.czerwonyrower.otwartedrzwi.pl

Ośrodki wspierające osoby z niepełnosprawnościami

Warsztaty Terapii Zajęciowej
Przygotowują osoby z niepełnosprawnością intelektualną do
maksymalnie samodzielnego i aktywnego życia oraz podjęcia pracy
zawodowej. Stałym elementem terapii są zajęcia prowadzone
w pracowniach:
administracyjno-biurowej,
komputerowej,
gospodarstwa domowe, ceramiczno-rękodzielniczej oraz plastycznej.
Obok tych aktywności osoby niepełnosprawne uczestniczą
w atrakcyjnych zajęciach rozwojowych: językowych, edukacyjnych
(promocja zdrowia, profilaktyka uzależnień), teatralnych, muzycznych,
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sportowych (basen, siłownia, kręgielnia, tenis stołowy), wycieczkach do
zakładów pracy.
Warsztat Terapii Zajęciowej (2001 r.)
ul. Równa 10/3, 03-418Warszawa
tel.: (+48) 22 670 21 23, (+48) 22 619 07 04
www.wtz.otwartedrzwi.pl
email: wtz@otwartedrzwi.pl

Ośrodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej
Osób Niepełnosprawnych
Przygotowuje dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną
i schorzeniami współistniejącymi do podjęcia zatrudnienia i adaptacji
społecznej. Aktywnie włącza się w działania na rzecz środowiska
lokalnego. Ośrodek oferuje profesjonalne i efektywne wsparcie.
Uczestnicy dysponują pracowniami: gospodarstwa domowego
(przygotowanie do samodzielności w życiu codziennym), działań
twórczych (rozwijanie talentów manualnych, tworzenie prac
plastycznych) oraz komputerową (nauka obsługi komputera
i internetu). Uczestnicy korzystają także z warsztatów aktywizacji
zawodowej, treningów interpersonalnych oraz zajęć pantomimicznych i
sportowych.
Ośrodek
stanowi
ważny
element
systemu
rehabilitacyjnego osób z niepełnosprawnością w Warszawie.
Ośrodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych (2002 r.)
ul. Skorochód-Majewskiego Walentego 34, 02-104 Warszawa
tel.: (+48) 22 823 65 61
www.odpirson.otwartedrzwi.pl
email: odpirson.sod@gmail.com

Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych PARTNERZY
Specjalistyczna placówka, która skutecznie zwiększa samodzielność
osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację społeczną i zawodową
spersonalizowaną względem każdego uczestnika. System wsparcia
uwzględnia perspektywę wspieranej osoby oraz jej najbliższego
otoczenia. Ośrodek oferuje swoim beneficjentom wiele kierunków
rozwoju osobistego w różnych dziedzinach. Prowadzi działania
grupowe w pracowniach: umiejętności życiowych, działań twórczych,
komputerowej, warsztaty psychoedukacyjne i z zakresu aktywizacji
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zawodowej,
poradnictwo
psychologiczne,
pedagogiczne,
zawodoznawcze, wsparcie w realizacji spraw życiowych. W formie
klubu funkcjonują warsztaty teatralne, dramy, fotograficzne oraz klub
filmowy. Radę Programową tworzą wykwalifikowani, pełni pasji i
energii profesjonaliści.
Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Partnerzy” (2007 r.)
al. Prymasa Tysiąclecia 145/149, 01-424 Warszawa
tel.: (+48) 22 637 20 08
www.partnerzy.otwartedrzwi.pl
email:partnerzy@otwartedrzwi.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy typu AB
Placówka dziennego pobytu, powołana do pomocy osobom chorym
psychicznie i osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Celem
działalności placówki jest zwiększenie zaradności i niezależności
życiowej uczestników, podniesienie poziomu życia oraz integracja
społeczna. Ośrodek typu B wspiera osoby niepełnosprawne
intelektualnie, ośrodek typu A wspiera osoby z zaburzeniami
psychicznymi. Zadania realizowane przez kreatywny, młody
i profesjonalny zespół obejmują terapię zajęciową, treningi
funkcjonowania w codziennym życiu i radzenia sobie z problemami,
psychoterapię, diagnozę i poradnictwo psychologiczne, wsparcie
socjalne oraz aktywizację społeczno-kulturalną.
Środowiskowy Domy Samopomocy typu AB (2012 r.)
ul. Przyczółkowa 27a, 02-968 Warszawa
tel.: (+48) 22 649 45 66
www.sdswilanow.otwartedrzwi.pl
email.:m.perkowska@otwartedrzwi.pl

Zakład Aktywności Zawodowej Galeria Apteka Sztuki
Założona w 2007 roku przestrzeń artystyczna jest niezwykłym, wręcz
unikatowym na skalę europejską miejscem, łączącym w sobie zadania
kulturotwórcze w pozornie odległych dziedzinach: promocji sztuki
współczesnej
oraz
włączenie
społeczno-zawodowego
osób
niepełnosprawnych w struktury społeczne. Galeria współpracuje
z artystami o uznanym statusie artystycznym, ale jest też otarta na
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eksperymenty i poszukiwania twórcze. Działa w obszarze różnych
gatunków sztuki – malarstwo, rzeźba, instalacje, video, performance, a
ponadto realizuje projekty w przestrzeni publicznej oraz
przedsięwzięcia kulturalno-społeczne.
Zakład Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Galeria Apteka Sztuki (2007 r.)
al. Wyzwolenia 3/5, 00-572Warszawa
tel.: (+48) 22 622 04 21, (+48) 22 696 64 84
www.aptekasztuki.eu
email: galeria@aptekasztuki.eu

Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjny MAKOWICA
Działa na rzecz osób wykluczonych społecznie lub wykluczeniem
zagrożonych, które uczestniczą w programach rehabilitacyjnych innych
jednostek Stowarzyszenia. Wśród działań podejmowanych w ośrodku
Makowickim znajdują się takie jak organizacja obozów
socjoterapeutycznych dla osób niepełnosprawnych oraz obozów
reintegracyjnych dla młodych osób bezdomnych.
Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjny MAKOWICA (2011 r.)
Sucha Struga 63, 33-343Rytro k. Nowego Sącza

Ośrodki wspierające dzieci i młodzież

Świetlica Socjoterapeutyczna „Mały Książę”
Skierowana dla dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat z Dzielnicy Praga
Północ. Oferuje zajęcia pozalekcyjne, zajęcia terapeutyczne, obozy
wakacyjne, udział w dodatkowych projektach: teatralne, muzyczne,
artystyczne. Dzięki wsparciu Świetlicy dzieci lepiej rozumieją siebie
i innych, radzą sobie ze złością, stresem, poznają prawa i obowiązki,
pozbywają się uprzedzeń osiągają lepsze wyniki w nauce, są zdrowsze
i bezpieczniejsze. Otrzymują również pomoc w formie posiłków,
materiałów dydaktycznych, zabawek i odzieży. Z wsparcia korzystają
również ich rodziny.
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Świetlica Socjoterapeutyczna „Mały Książę” (2008 r.)
ul. Ząbkowska 4, 03-735Warszawa
tel.: (+48) 22 670 22 93
www.malyksiaze.otwartedrzwi.pl
email:a.szmid@otwartedrzwi.pl

Świetlica Środowiskowa z Elementami
Socjoterapii „Marysieńka”
Oferta skierowana do dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat
z warszawskiej Dzielnicy Wilanów. W ramach działalności Świetlicy,
dzieci i młodzież mogą w bezpiecznej i twórczej atmosferze poznawać
siebie i innych, uczyć się i bawić, rozwijać swoje zainteresowania oraz
kompetencje społeczne. W „Marysieńce” prowadzone są zajęcia
z reedukacji, socjoterapii i logopedii. W czasie wolnym realizowane są
różnorodne działania: z zakresu arteterapii, warsztaty kulinarne,
muzyczne czy sportowe. Świetlica współpracuje z polskimi
i zagranicznymi instytucjami, firmami i organizacjami pozarządowymi.
Świetlica z elementami socjoterapii „Marysieńka” (2014 r.)
ul. Kolegiacka 3, 02-960Warszawa
tel.: (+48) 533 221 588, (+48) 22 277 03 71
www.marysienka.otwartedrzwi.pl
email:m.wlosek@otwartedrzwi.pl

Klub socjoterapeutyczny dla młodzieżowy –
Qlub Dobre Flow
Przestrzeń artystyczno-reedukacyjna, w której młodzież realizują
podnoszą lub uzupełniają swoje kompetencje edukacyjne, rozwijają
pasje, a także uczestniczą w zindywidualizowany programie
terapeutycznym oraz socjoterapii grupowej. Klub wyposażony jest
w salę taneczną, pracownię fotograficzną, plastyczną, multimedialną,
a także w studio nagraniowe. Klub prowadzić grupę teatralną, zajęcia
sportowe oraz realizuje szereg dodatkowych projektów, również
o zasięgu międzynarodowym.
Klub Młodzieżowy (2015 r.)
ul. Kawęczyńska 16/42a, 03-772Warszawa
www.qlub.otwartedrzwi.pl
email:a.szmid@otwartedrzwi.pl
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Projekty realizowane
przez Stowarzyszenie
w 2016 roku
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Turnus rehabilitacyjny – Dźwirzyno 2016
Prawie 100 osób z niepełnosprawnością, wiele atrakcji (ogniska,
konkursy, zabawy, mecze, podchody, dyskoteki), grupy tematyczne
(sportowa, zdrowia i urody, reportersko-dziennikarska, tanecznorelaksacyjna,
rekreacyjno-twórcza,
rewalidacyjno-turystyczna),
specjalistyczne zabiegi rehabilitacyjne, dziesiątki wolontariuszy i wielki
sukces – tak w sporym skrócie można opisać turnus Dźwirzyno 2016.
Koniecznie należy przy tym wspomnieć, że dzięki środkom zebranym w
publicznej zrzutce na turnus wyjechały cztery dodatkowe osoby, które
same nie mogły zapłacić za swój udział w turnusie – dziękujemy
wszystkim, którzy się do tego przyczynili!
VI edycja Giełdy Mocy – targów pracy
osób z niepełnosprawnościami
Tegoroczna edycja Giełdy Mocy była świetną okazją do wymiany
doświadczeń, szczególnie w zakresie zatrudnienia wspomaganego osób
z niepełnosprawnościami. Oczywiście jak zawsze podczas finału
wydarzenia goszczący na Giełdzie poznali potencjalnych kandydatów
do pracy. Koncentrując się na promocji zatrudnienia wspomaganego w
tym roku wydarzenie przybrało międzynarodowego charakteru –
gościliśmy przedstawicieli węgierskiej fundacji - Salva Vita Alapítvány.
Patronat nad wydarzeniem objął Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej,
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych oraz Ambasady Węgier w Polsce, a poprowadził ją
popularny prezenter telewizyjny Maciej Orłoś.
Więcej: gieldamocy.otwartedrzwi.pl
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania
Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
Projekt, którego celem było zawiązanie wielosektorowego partnerstwa
i wypracowanie innowacyjnego, kompleksowego modelu leczenia
środowiskowego i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi
poprzez rozwój pozainstytucjonalnych form wsparcia dla tej grupy
osób. Wypracowany model trafił do analizy Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej i poddany zostanie dalszym procesom
decyzyjnym.
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Siła Woli – osoby z niepełnosprawnością
w roli edukatorów społeczne
Szesnaście osób z niepełnosprawnością, głównie intelektualną
i psychiczną, pełniło rolę edukatorów społecznych/trenerów. Poprzez
osobiste doświadczenia, refleksje oraz dzielenie się swoimi
kompetencjami, poprowadzili szereg spotkań, szkoleń, m.in. w firmach,
organizacjach
pozarządowych,
instytucjach
rządowych
i samorządowych, na uczelniach, w szkołach czy nawet
w przedszkolach. 12 grudnia 2016 odbyło się seminarium
podsumowujące projekt. Na stronie projektu można znaleźć prawie 20minutowy materiał filmowy podsumowujący dotychczasowe działania.
Więcej: sila.otwartedrzwi.pl
„Życie na swoim” mieszkanie chronione-treningowe
Prowadzenie mieszkania chronionego-treningowego dla 7 osób
z niepełnosprawnością intelektualną i dodatkowymi schorzeniami to
2
główny cel tego projektu. Powierzchnia 120m przy ul. Kłobuckiej to
idealna przestrzeń na trening samodzielnego i niezależnego życia.
Całotygodniowy pobyt w turnusach trwających do 12 miesięcy oraz
w formie krótkookresowego pobytu interwencyjnego to najlepsza
droga do osiągnięcia celu. Projekt realizowany będzie do końca
listopada 2018 roku.
Więcej: mcht.otwartedrzwi.pl
Bez Granic – projekt pilotażowy
Projekt, którego nadrzędnym celem było wyrównywanie szans osób
z niepełnosprawnościami zagrożonych nadużywaniem alkoholu oraz
innych używek poprzez prowadzenie działań z zakresu profilaktyki
uzależnień dostosowanych do możliwości psychospołecznych,
osobistych i poznawczych osób z niepełnosprawnościami. W ramach
jego realizacji prowadzone były warsztaty psychoedukacyjne,
interwencje kryzysowe, grupy wsparcia i grupy samopomocowe.
Ponadto doszkalano kadrę pracującą z tą grupą osób w obszarze
profilaktyki uzależnień.
Więcej: facebook.com/bezgranic.otwartedrzwi
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Stalowa da się lubić –
integracyjny piknik dla lokalnej społeczności
W ramach integracyjnego pikniku zorganizowanego dla mieszkańców
ul. Stalowej 51 i 57 odbyło się szereg atrakcji: ozdobiliśmy całą ulicę,
postawiliśmy wielką scenę i zaprosiliśmy do zabawy wszystkich
mieszkańców dzielnicy Praga Północ. W trakcie wydarzenia na scenie
wystąpili: Hope4Street, „Cała Praga Śpiewa”, Kapela Praska, szkoła
samurajów KENSEI ART, bębniarze ze szkoły brazylijskiej samby
TUBATUKA. Nie zabrakło gier i zabaw dla najmłodszych, bingo,
warsztaty malowania na tkaninie, spacer z przewodnikiem po Stalowej.
Catering tego dnia świadczyła Kuchnia Czerwony Rower.
Więcej: facebook.com/events/1575426516089874
X edycja konkursu umiejętności kulinarnych
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną –
Kucharz Doskonały
W jubileuszowej - X edycji konkursu Kucharz Doskonały udział wzięło
dwanaście 2-osobowych drużyn wyłonionych spośród warszawskich
placówek rehabilitacyjnych i edukacyjnych dla osób z
niepełnosprawnością intelektualną. Kucharze przez 3 godziny
wykonywali potrawy wg przepisów Jarosława Uścińskiego – prezesa
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni, właściciela
restauracji Moonsfera. W jury Konkursu zasiedli: Marta Jakubiak,
reprezentująca Urząd m.st. Warszawy, Urszula Kujawska
z Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, Piotr Szczygielski
z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni oraz Paweł
Stasiak, członek zespołu Papa D.
Więcej: facebook.com/KucharzDoskonaly2015
Na którym jesteś poziomie?
Projekt pod tą nazwą adresowany był do dzieci i młodzieży w wieku 615 lat, uczestników placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez
Stowarzyszenie Otwarte Drzwi – świetlic „Marysieńka” oraz „Mały
Książę”. Głównym jego celem było ukazanie świata cyfrowego jako
zbioru możliwości służących rozwojowi, ekspresji i wspólnemu
tworzeniu
rzeczywistości.
Projekt
pokazywał
możliwości
wartościowego zagospodarowania czasu wolnego, podnoszenia
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kompetencji cyfrowych, informacyjnych, komunikacyjnych dzieci i
młodzieży, ze szczególnym naciskiem na profilaktykę w zakresie
bezpiecznego korzystania z Internetu. Projekt dzielił się na pięć kursów
tematycznych, od obsługi urządzeń elektronicznych i ich
oprogramowania, przez używanie programów graficznych, naukę
programowania, na podstawie tworzenia stron internetowych kończąc.
Ponadto odbyły się warsztaty psychoedukacyjne „Sieciaki pod
ochroną”.
Więcej: poziom.otwartedrzwi.pl
Ochotnik 2016 - działania wolontariackie osób z
niepełnosprawnością intelektualną na rzecz seniorów
Kolejna edycja projektu realizowana przez uczestników ośrodka
dziennego pobytu na rzecz osób starszych. W tym roku rozszerzona
o współpracę z dzieci z przedszkola integracyjnego oraz osób
z niepełnosprawnością w stopniu głębokim. Uczestnicy w ramach
swoich zadań pomagali seniorom w czynnościach dnia codziennego, tj.
sprzątanie, czytanie prasy, zakupy, wyprowadzanie zwierząt. W ramach
projektu realizowane były integracyjne warsztaty dla seniorów i osób
z niepełnosprawnością intelektualna z zakresu rękodzieła. Projekt
Ochotnik to nie tylko ogromna satysfakcja, to przede wszystkim trwałe
nawiązane więzi i wspólnie spędzony, wspaniały czas!

Ogólnowarszawski Integracyjny Turniej Piłki Nożnej
dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Puchar Otwarte Drzwi
Udział w turnieju wzięło sześć 10-osobowych drużyn wyłonionych
spośród warszawskich placówek rehabilitacyjnych i edukacyjnych dla
osób z niepełnosprawnością intelektualną. Piłkarze przez blisko
6 godzin walczyli na murawie stadionu Dzielnicowego Ośrodku Sportu
i Rekreacji Praga-Północ. Wydarzenie miało na celu stworzenie
kreatywnych warunków do integracji, wyrównania szans oraz
przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu
osób
z niepełnosprawnością intelektualną. Gośćmi specjalnymi był zespół
Hope4Street, Wiesław Tupaczewski, satyryk, założyciel kabaretu OT.TO
oraz Przemysław Świercz, kapitan reprezentacji AMP Futbol Polska,
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który zaprezentował pokaz piłkarskich umiejętności. Wydarzenie
uświetnił swoją obecnością również Adam Wolski, wokalista zespołu
Golden Life.
Więcej: facebook.com/StrzelzNamiGola/

Mikołaju, Mam Dom – wydarzenie skierowane do
dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej z województwa
mazowieckiego
Projekt promuje odpowiedzialne rodzicielstwo i pieczę zastępczą. To
finał corocznych działań prowadzonych w różnych formach: konsultacji,
poradnictwa, edukacji, wsparcia materialnego, wycieczek, obozów, itp.
Wydarzenie to finał corocznych działań, podczas świątecznego
spotkania wręczamy prezenty, ale również stwarzamy okazję do
dyskusji na temat pieczy zastępczej w polskich.
Więcej: facebook.com/mikolajumamdom

Ogród efemeryczny – w ramach wolontariatu
pracowniczego firmy SIEMENS sp. z o.o.
Celem projektu było stworzenie przestrzeni rekreacyjno - relaksacyjnej
oraz zagospodarowanie terenu znajdującego się przy Środowiskowym
Domu Samopomocy typu A i B. Działania projektu obejmowały zajęcia
integracji artystycznej (stworzenie rzeźb w przestrzeni, płotu, ławek,
wielkoformatowego obrazu) a także zaaranżowanie ogrodu
niezbędnego do przeprowadzania zajęć hortiterapeutycznych (sadzenie
krzewów, drzew i dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób
z niepełnosprawnością). Projekt realizowany przez pracowników Firmy
SIEMENS Sp. z o.o. w ramach programu „Wolontariatu Pracowniczego”.

Włącz się! - integrację zawodową osób wykluczonych
społecznie
Celem projektu jest współpracy pomiędzy firmami społecznie
odpowiedzialnymi a organizacjami pozarządowymi wspierającymi
integrację zawodową osób wykluczonych społecznie. Projekt obejmuje
indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, wsparcie trenera
pracy, kontakty z pracodawcami w celu zdobycia ofert pracy oraz
monitoring środowiska pracy uczestników projektu po podjęciu
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zatrudnienia. Projekt oferuje bezpłatne usługi na rzecz firm gotowych
zapewnić miejsca pracy osobom zagrożonym wykluczeniem
społecznym. Program „Włącz się” finansowany jest przez hiszpańską
Fundację „La Caixa”.

„Temat: Rzeka”, czyli od niepełnosprawności do
godności
„Temat: Rzeka” to wydarzenie, zorganizowana w ramach obchodów
Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych
oraz Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Celem
wydarzenia
było
promowanie
tolerancji
wobec
osób
z niepełnosprawnościami i ich równouprawnienia. Tego dnia osoby
z niepełnosprawnościami, przedstawiciele świata kultury, różnych
instytucji i organizacji spotkali się na plaży zlokalizowanej u brzegu
warszawskiej Wisły, by poznać się bliżej, a efekty przemyśleń i odczuć
przelać na płótno. Nieważne są technika, artystyczne wykształcenie czy
zdolności manualne – liczą się emocje, integracja i dobra zabawa.
Powstałe prace zaprezentowane zostaną szerszej publiczności na
wystawie i poddane licytacji, a dochód przeznaczony zostanie na rzecz
programów i projektów rehabilitacji społeczno-zawodowej osób
z niepełnosprawnościami realizowanych przez Stowarzyszenie Otwarte
Drzwi.
Więcej: facebook.com/events/1738333506410962

Warszawski zintegrowany model wsparcia
środowiskowego osób dorosłych z
niepełnosprawnością intelektualną
Projekt zakłada opracowanie kompleksowego i zindywidualizowanego
modelu
środowiskowego
wsparcia
dla
dorosłych
osób
z niepełnosprawnością intelektualną, opartego na koordynacji
i wzajemnej współpracy podmiotów instytucjonalnych, rządowych,
samorządowych i pozarządowych z resortu pomocy społecznej,
edukacji, zdrowia i zatrudnienia. Wypracowania w ramach Modelu
strategie działań i pakietów narzędzi wspomagać będą dorosłości osób
z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin.
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Program rozwoju umiejętności rodzicielskich dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną wychowujących
małoletnie dzieci, będących klientami Ośrodka
Pomocy Społecznej
Celem strategicznym programu było zwiększenie jakości i zakresu
umiejętności psychospołecznych rodziców korzystających z różnych
form pomocy społecznej, w tym osób z diagnozą lekkiej
niepełnosprawności intelektualnej, co w konsekwencji przekładać się
miało na podniesienie kompetencji rodzicielskich tych osób. W ramach
programu założono realizację następujących form wsparcia: grupowe
warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, zajęcia dla dzieci osób
uczestniczących w warsztatach psychoedukacyjnych, zajęcia
integracyjne dla rodziców i dzieci, konsultacje indywidualne dla
rodziców, spotkania zespołu specjalistów.

BAZA - Baza Akcji Zintegrowanej Animacji
Projekt to lokalny system wsparcia, stworzony przez kilkanaście
organizacji pozarządowych i instytucji społecznych działających na
Pradze Północ. W ramach projektu w latach 2013-2014 organizowane
są różnorodne działania dla mieszkańców dzielnicy, mające na celu
wyrównanie szans edukacyjnych oraz społecznych dzieci w wieku 7-18
lat.

TATROMANIACY na szlaku – wyjazdowy wypoczynek
dla dzieci i młodzieży z placówek wsparcia
dziennego z Dzielnicy Praga-Północ
Projekt skierowany do dzieci w wieku 6-18 lat, podopiecznych
Stowarzyszenia Otwarte Drzwi pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych
i niewydolnych wychowawczo mieszkańców Dzielnicy Praga Północ. W
ramach zadania zorganizowano wyjazdowy wypoczynek letni, będący
kontynuacją całorocznej pracy socjoterapeutycznej. Podczas
wypoczynku, dzieci i młodzież uczestniczyły w działaniach z zakresu
rekreacji i turystyki, promocji zdrowego stylu życia, rozwoju pasji
i zainteresowań, a także poznawania historii regionu, ciekawych miejsc,
kultury i tradycji Podhala.
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XXII Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
4 czerwca 2016 roku na stadionie OSiR Targówek już po raz 22 odbyły
się Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Igrzyska jak zawsze
rozpoczęła defilada, odczytano słowa przysięgi, zapalono znicz i
wciągnięto flagę olimpijską na maszt. Co roku na boisko przy ul.
Łabiszyńskiej przybywa około 300 młodych uczestników z całej
Warszawy oraz okolic, by pomimo swojej niepełnosprawności walczyło
o tytuł mistrza. Do grona współorganizatorów tego wydarzenia
dołączyło również Stowarzyszenie otwarte Drzwi.

Zatrudnij Elfa! – akcja charytatywna
Zorganizowana przez Centrum Galeria Wileńska aplikacja internetowa
miała na celu promocję i wsparcie statutowej działalności
Stowarzyszenia Otwarte Drzwi. W ramach świątecznej akcja internauci
mogli podczas jednego kliknięcia w odpowiednie pole przekazać na
rzecz Stowarzyszenia jednorazowo kwotę w wysokości 1 zł.

Mikołajki – wolontariat pracowniczy ORBIS S.A
Dzięki zaangażowaniu pracowników Firmy Orbis S.A., dzieci ze Świetlicy
„Marysieńka” i młodzieży z „Qlubu Dobre Flow” otrzymali świąteczne
prezenty. To były niezapomniane chwile, które na długo zagoszczą
w naszych sercach.

Mikołajki – wolontariat pracowniczy SIEMENS Sp. z o.o.
Projekt zakładał organizację Mikołajek dla 40 dzieci ze Świetlicy
Socjoterapeutycznej „Mały Książę” i klubu młodzieżowego „Qlub Dobre
Flow”. W ramach wolontariatu pracowniczego z Firmą SIEMENS Sp.
Z o.o. w wydarzenie zaangażowało się 12 pracowników. W ramach
Programu Wolontariatu Pracowniczego wolontariusze zorganizowali
dla naszych podopiecznych wiele atrakcji. Było wspólne śniadanie,
atrakcje w Hangar 646, obiad w Kuchni Czerwony Rower, warsztaty
w firmie Siemens prowadzone przez pracowników – to wszystko
zakończone wspólną kolacją i rozdawaniem prezentów.
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Qlub Dobre Flow – zrzutka.pl
Zbiórka
funduszy
na
roczne
funkcjonowanie
klubu
socjoterapeutycznego dla młodzieży „Qlub Dobre Flow” - pierwszą
placówkę wsparcia dziennego, otwartą dla młodzieży przez cały
tydzień.

Remontujemy Marzenie – zrzutka.pl
Projekt zakładał zaangażowanie internautów w pozyskanie środków
finansowych na pokrycie kosztów związanych z likwidacją barier
architektonicznych oraz stworzenie warunków do rehabilitacji
społeczno-zawodowej dla 150 osób z niepełnosprawnością
intelektualna, uczestników Ośrodka Wsparcia Osób Niepełnoprawnych
PARTNERZY.

Niepełnosprawni w Zakładzie Pracy: Korzyści i
Potrzeby - Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Konferencja realizowanej w ramach projektu: I.P. 20 „Dostępność
środowiska pracy do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi
ze
szczególnym
uwzględnieniem
osób
z niepełnosprawnością intelektualną” przez Instytut Pedagogiki
Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.
Podstawowe cele konferencji było: dokonanie systemu analizy
przygotowania zawodowego osób niepełnosprawnych intelektualnie,
ukazanie
specyfiki
wspomaganego
zatrudnienia
osób
niepełnosprawnych
intelektualnie,
przedstawienie
zagadnień
dotyczących pracy zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie,
prezentacja danych na temat zatrudnienia osób z niepełnosprawnością
ruchową, analizy sytuacji zawodowej, itd. Współorganizatorem
Konferencji było również Stowarzyszenie Otwarte Drzwi.
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Nagrody i
wyróżnienia
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S3KTOR – w kategorii projekty społeczne za współrealizacje
pilotażowego projektu „Krąg wsparcia osób z niepełnosprawnością
intelektualną”. Projekt zainicjowały organizacje (w tym Stowarzyszenia
Otwarte Drzwi) skupione wokół Warszawskiego Forum Inicjatyw na
rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Inicjatywa ta
budowała
lokalną
strukturę
społeczną
wokół
osób
z niepełnosprawnością intelektualną, których cechowała życzliwością,
wspólnymi zainteresowaniami, gotowością do pomocy i wzajemnym
zaufaniem.
III miejsce w kategorii PRACODAWCA - Stowarzyszenie Otwarte
Drzwi znalazło się pośród laureatów Konkursu LIDER 25-lecia,
skierowany do organizacji, instytucji, osób, których działania, pomysły
i inicjatywy szczególnie przyczyniły się do rozwoju systemu wsparcia
Osób Niepełnosprawnych w Polsce. Nagroda stanowi ukoronowanie
naszych inicjatyw jakie realizujemy na rzecz zwiększenia zatrudnienia
osób z niepełnosprawnością, w tym pracodawców odpowiedzialnych
społecznie, którzy w sposób modelowy organizują pracę zespołu tak,
aby włączać pracowników z niepełnosprawnością w procesy decyzyjne
i awansować ich.
KONKURSU LODOŁAMACZE 2016 – nagrodę w kategorii Zakład
Pracy Chronionej Mazowiecka Kapituła otrzymała Zakład Aktywności
Zawodowej Galeria Apteka Sztuki. Nagroda doceniła różnorodność
zadań, jakie realizuje Apteka Sztuki, które pozwalają zatrudnionym
osobom z niepełnosprawnościami na zdobywanie pod okiem
pracowników
merytorycznych
doświadczenia
zawodowego,
reintegrację społeczną i przygotowanie do szukania pracy na otwartym
rynku. Organizatorem konkursu są: FAZON, LODOŁAMACZE i POPON.
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Działalność
gospodarcza
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Działalność galerii sztuki, wystawiennictwo i sprzedaż
dzieł
Działania w tym zakresie realizuje Galeria Apteka Sztuki niezależna instytucja kultury inicjująca niekonwencjonalne
przedsięwzięcia artystyczne. Galeria organizuję wystawy,
odkrywa debiutantów, promuje intrygujące postawy artystyczne,
pokazuje sztukę artystów profesjonalnych i naiwnych.
Prezentowane prace można nabyć.
Działania reklamowe i promocyjne
W ramach działalności Galerii Apteka Sztuki prowadzimy
Laboratorium graficzne, w którym na zamówienie wykonujemy:
ulotki, plakaty, zaproszenia, jak również materiały filmowe,
reklamy animacje. Realizujemy również identyfikację wizualną,
logotypy, papeterię firmową, prowadzimy promocję nowego
produktu lub usługi, materiały POS, opracowujemy materiały
informacyjnych np. katalogi, reklamy prasowe, kalendarzy i wielu
innych prac.
Catering
Usługi cateringowe świadczy Kuchnia Czerwony Rower –
przedsiębiorstwo społeczne zatrudniające osoby wykluczone
społecznie, w tym bezdomne i z niepełnosprawnościami. Każda
oferta
dostosowania
do
indywidualnych
preferencji
zamawiającego.
Organizacja i prowadzenie turnusów
rehabilitacyjnych – OR/14/6/16
Stowarzyszenie Otwarte Drzwi posiada uprawnienia do
organizowaniu: nauki niezależnego funkcjonowania z osób
z niepełnosprawnościami oraz turnusu usprawniającorekreacyjnego wpisanego do krajowego rejestru pod numerem:
OR/14/6/16 (data wpisu: 10.05.2016, ważny do 10.05.2010).
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Sprzedaż wytworów artystycznych
Stowarzyszenie Otwarte Drzwi oferuje sprzedaż wytworów
artystycznych (rękodzieło, ceramika) wykonanych przez osoby
zniepełnosprawnością
intelektualną
i
schorzeniami
współistniejącymi, uczestników ośrodków rehabilitacyjnych.
Prace prezentowane podczas kiermaszów, targów, wystawiane
w galeriach oraz w miejscach użyteczności publicznej. Dochód ze
sprzedaży przeznaczany jest na realizacje celów statutowych.
Działalność szkoleniowa – 2.14/00144/2008
Realizowana przez Ośrodek Szkoleniowy od 28.04.2008 roku.
Ośrodek zapewnia kompleksowe usługi szkoleniowe i doradcze
oraz w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Szkolenia
prowadzone są przez trenerów, doradców i ekspertówpraktyków w formie warsztatów, kursów, praktyk i staży
zawodowych dla osób dorosłych.
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Współpraca z instytucjami
państwowymi,
samorządowymi i
pozarządowymi
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W roku 2016 uczestniczyliśmy w dialogu społecznym prowadzonym na
różnych poziomach i z różnymi podmiotami życia publicznego. Braliśmy
udział w pracach: Forum Dialogu Społecznego m.st. Warszawy, Rady
Opiekuńczej dla Bezdomnych przy Prezydencie m.st. Warszawy,
Warszawskim Forum Inicjatyw na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną, Polskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego, Polskiego
Komitetu EAPN, Federacji Na Rzecz Rozwiązywania Problemu
Bezdomności, Federacji Na Rzecz Reintegracji Społecznej,
Porozumienia Na Rzecz Wsparcia Osób Chorujących Psychicznie,
Mazowieckiego Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej, Koalicji na Rzecz
Ochoty oraz Komisjach Dialogu Społecznego.
Współpracowaliśmy z wieloma instytucjami rządowymi i
samorządowymi m.in.: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej,
Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
Urzędem m.st. Warszawy, Samorządem Województwa Mazowieckiego,
Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Mazowieckim Centrum Polityki
Społecznej,
Biurem
Pomocy
i
Projektów
Społecznych.
Współpracowaliśmy ze
szkołami wyższymi i instytucjami
naukowobadawczymi: Uniwersytetem Warszawskim – Zakład
Psychologii Rehabilitacyjnej Wydział Psychologii, Akademią Pedagogiki
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wyższą Szkołą Informatyki i
Ekonomii, ASP – Warszawa, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym,
XIII Liceum Ogólnokształcącym im. płk. L. Lisa Kuli w Warszawie,
Organizacją AIESEC, Szkołami Podstawowymi i Gimnazjalnymi, szkołami
integracyjnymi, przedszkolami.
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Pracownicy, współpracownicy,
wolontariusze
Zespół pracowniczy w 2016 roku stanowiły 102 osoby. Wśród nich
zdecydowana większość to pracownicy merytoryczni: psycholodzy,
pedagodzy, terapeuci, doradcy zawodowi, trenerzy pracy, asystenci,
instruktorzy, pracownicy socjalni, animatorzy kultury. Grupę
pracowników wspomagało 172 wolontariuszy, wśród nich 20 osób
świadczących wolontariat pracowniczy z firm SIEMENS.
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Źródła finansowania, fundraising
Działalność Stowarzyszenia finansowana jest z następujących źródeł:
składki członkowskie, darowizny, umowy sponsorskie, środki
z odpłatnej działalności statutowej oraz środki publiczne otrzymywane
w ramach zadań zlecanych przez Urząd m.st. Warszawy, Państwowy
Fundusz Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej, Wojewodę Mazowieckiego.
W 2016r. przychody Stowarzyszenia osiągnęły wielkość 5 813 432,69 zł
w tym:
Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego
1. Ze źródeł publicznych dotacje ogółem
4 241 766,09 zł
2. Refundacje PFRON – SOD – stanowiska osób niepełnosprawnych
455 096,67 zł
3. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
64 586,93 zł
4. Ze źródeł prywatnych
Składki członkowskie
9 375,00 zł
darowizny rzeczowe
99 831,88 zł
darowizny rzeczowe praca wolontariuszy – projekty 121 224,00 zł
darowizny osoby fizyczne
137189,43 zł
darowizny firmy
142 628,18 zł
5. Przychody z działalności gospodarczej
498 207,43 zł
6. Przychody z działalności finansowej
32,48 zł
7. Pozostałe przychody statutowe
17 101,33 zł
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Promocja
Budowanie i umacnianie wizerunku to jeden z najistotniejszych celów
strategicznych realizowanych przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w
2016 roku. Zgodnie z założeniami opracowaliśmy indywidualne
identyfikacje wizualne kolejnych projektów: mieszkanie chronionetreningowe „Życie na swoim”, „Bez Granic”, „Siła Woli” oraz materiały
informacyjne (ulotki, broszury) działań realizowanych w ramach
„Giełdy Mocy” oraz „Siły Woli”. W tym czasie powstały 4 strony
internetowe oraz 3 profile na FACEBOOKU. Aktywnie współpracujemy z
mediami tradycyjnymi: prasą, radiem, telewizją, jak również portalami
internetowymi. W roku sprawozdawczym informacje o działalności
Stowarzyszenia pojawiły się w: Kurierze Warszawskim, Dzienniku
Regionalnym, Polskim Radiu, Radiu dla Ciebie, Radio Czwórce, portalu
Wirtualna Polska, Rzeczpospolitej.
W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Komunikacji Marketingowej
SAR - Kuchnia Czerwony Rower była tematem przewodnim polskiej
edycji Konkursu Young Creatives Cannes 2016. W tym czasie powstało
22 spoty promocyjne wykonane przez młodych, ambitnych
pracowników agencji reklamowych.
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Wszystkim Przyjaciołom, Instytucjom i Organizacjom
bardzo serdecznie dziękujemy za okazane nam
zaufanie i wsparcie.
Jednocześnie czujemy się zobowiązani
dołożyć wszelkich możliwych starań, by nasza działalność
przyczyniała się do poprawy jakości życia jeszcze większej
liczby osób, którzy z różnych powodów znajdują się
w trudnej sytuacji życiowej.
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Dane dotyczące członków zarządu
głównego
Marta Perkowska – Prezes Zarządu Głównego
Iwona Wojtczak-Grzesińska– Zastępca Prezesa Zarządu Głównego
Natalia Zawada – Zastępca Prezesa Zarządu Głównego
Tomasz Adamczuk – Skarbnik Zarządu Głównego
Aleksandra Śliwa – Sekretarz Zarządu Głównego
Anna Machalica – Prezes Honorowa Stowarzyszenia Otwarte Drzwi
KOMISJA REWIZYJNA
Małgorzata Lidia Godzik Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Wanda Teresa Głuszak Członek Komisji Rewizyjnej
Paweł Janusz Rosłaniec Członek Komisji Rewizyjnej
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
Na dzień 31 grudnia 2016 roku Stowarzyszenie Otwarte Drzwi liczyło 61
członków zwyczajnych oraz 98 członków wspierających. W tym
samym czasie nie odnotowano rezygnacji z członkostwa.
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