____________________
pieczęć organizacji

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
ZA 2013 ROK
I.

Dane podmiotu:
1. Pełna nazwa podmiotu: Stowarzyszenie ANTIDOTUM
2. Forma prawna: osoba prawna nie działająca dla zysku
3. Data powstania: 16 grudnia 2005 r.
4. Data rozpoczęcia działalności: 30.04.2008 r.
5. Dokładny adres: Janowo 42, 05-180 Pomiechówek
6. gmina: Zakroczym, powiat: nowodworski, województwo: mazowieckie.
7. Tel./fax: 227855024
8. e-mail: info@stowarzyszenieantidotum.org.pl
9. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze oraz numer i data wpisu
lub rejestracji: 0000247130, 16.12.2005 r.
10. Nazwa banku i numer rachunku:
Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim O/Zakroczym
Nr: 46 8011 0008 0030 0300 0983 0001

II. Misja i cele działalności statutowej Stowarzyszenia:
Misją Stowarzyszenia jest przeciwdziałanie stygmatyzacji i marginalizacji społecznej grup i
osób będących w kryzysowej sytuacji społeczno-ekonomicznej, poprzez zintegrowane i
interdyscyplinarne działania z zakresu readaptacji i rehabilitacji społecznej, w oparciu o zasady
etyki chrześcijańskiej i wartość jaką jest dobro człowieka, jak też rzecznictwo na rzecz
interesów tychże grup.
1.

Celem stowarzyszenia jest:
a) pomoc społeczna i praca socjalna,
b) pomoc medyczna i działalność lecznicza,
c) terapia uzależnień i psychoterapia, poradnictwo i rehabilitacja,
d) reintegracja oraz aktywizacja zawodowa i społeczna,
e) pomoc prawna,
f) działania wyrównujące szanse osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
g) wspieranie rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
w tym promocja przedsiębiorczości,
h) przeciwdziałanie dyskryminacji,
i) rozwój duchowy i poradnictwo duchowe,
j) promowanie i ochrona wartości rodziny,

k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

ochrona i promocja zdrowia, profilaktyka,
działania na rzecz mniejszości narodowych,
upowszechnianie i ochrona praw dziecka,
promocja rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
promocja edukacji, oświaty i wychowania,
promocja kultury i ochrony dóbr tradycji,
działalność na rzecz integracji europejskiej,
promocja wolontariatu,
działalność badawcza, szkoleniowa i informacyjna,
wspomaganie krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży, osób starszych,
działalność w zakresie ekologii i ochrony środowiska naturalnego i przyrodniczego

III. Placówka działająca w ramach Stowarzyszenia ANTIDOTUM przeznaczona jest do
udzielania pomocy osobom:
1. bezdomnym
2. uzależnionym
3. starszym
4. chorym
5. niepełnosprawnym
6. ubogim
7. rodzinom z dziećmi
8. pozostającym w trudnej sytuacji życiowej
IV. Celem istnienia Placówki jest zapewnianie pomocy w postaci:
1. miejsca do zamieszkania
2. całodobowego wyżywienia
3. zaspokojenia potrzeb sanitarno – higienicznych
4. opieki medycznej
5. uregulowania sytuacji socjalnej
6. doradztwa prawnego i regulacji sytuacji karno – prawnej
7. psychologiczną, psychiatryczną
8. indywidualnych rozmów wspierających
9. uczestnictwo w grupach terapeutycznych
10. uczestnictwa w społecznościach terapeutycznych
11. umożliwiania kontynuacji nauki szkolnej oraz podwyższenia kwalifikacji zawodowych
V. Zrealizowane zadania:
1. świadczenie usług socjalno – bytowych osobom bezdomnym zgłaszającym się do placówki o pomoc
2. sprawowanie opieki nad osobami starszymi, chorymi oraz niepełnosprawnymi
3. uregulowanie sytuacji socjalno – prawnej podopiecznych
4. udzielenie pomocy psychologicznej osobom będącym w trudnej sytuacji poprzez kontakt ze specjalistami
5. udzielenie pomocy terapeutycznej
6. zapewnienie utrzymania i godnych warunków mieszkalnych podopiecznym

7. zapewnienie stałej opieki medycznej osobom przewlekle chorym
8. podjęcie stałej współpracy z instytucjami samorządowymi w regulowaniu i poprawianiu
sytuacji socjalno – bytowej mieszkańców.
9. współrealizacja Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności
10. udzielanie schronienia i zaspakajania podstawowych potrzeb osobom w kryzysowej sytuacji
11. wytworzenie atmosfery zaufania i życzliwości umożliwiającej animowanie aktywności
własnej mieszkańców ukierunkowanej na usamodzielnianie się
12. asymilacja społeczna poprzez odbudowanie relacji międzyludzkich, uczenie dobrych
nawyków, życie w abstynencji
13. działania skoncentrowane na pobudzaniu osobistego rozwoju
14. zintegrowanie Społeczności Domu
15. dostosowanie kolejnych pomieszczeń do zamieszkania
16. pozyskiwanie środków finansowych
17. pomoc w rozpoczęciu nauki szkolnej młodzieży oraz w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych Kadry Domu
VI. Sposoby oraz formy realizacji powyższych zadań:
1. podnoszenie kwalifikacji kadry placówki
2. funkcjonowanie biura socjalnego
3. funkcjonowanie biura postpenitencjarnego
4. udział w szkoleniach ukierunkowanych na udzielanie pomocy osobom bezdomnym
5. udział w spotkaniach Społeczności Terapeutycznej
6. udział w programach i konkursach ogłaszanych na rzecz osób bezdomnych
7. organizacja i prowadzenie prac remontowo – adaptacyjnych
VII. Liczba miejsc w placówce: 80

VIII. Liczba osób objętych pomocą: 174
OSOBY

ILOŚĆ

Przewlekle chore
Niepełnosprawne
Samotne
Rodziny z dziećmi

10
25
91
2
Przewlekle chore

25

Niepełnosprawne
Samotne

91

Rodziny z dziećmi

10
2

OSOBY
Kobiety
Mężczyźni
Dzieci

ILOŚĆ
23
147
4
Kobiety

147
23

Mężczyźni
Dzieci

4

IX. Podział ze względu na skierowanie i administrację.
Skierowanie
OPS gmina i powiat nowodworski
Bez skierowania
Organizacje NGO i organizacje kościelne
OPS woj. Mazowieckie
Straż Miejska i Policja
Inne

Ilość osób
18
42
39
6
60
9

9

18

60

42

6

39

OPS gmina i powiat
nowodworski
Bez skierowania
Organizacje NGO i organizacje
kościelne
OPS woj. Mazowieckie
Straż Miejska i Policja
Inne

X. Programy zrealizowane z dotacji.
Lp.

Nazwa organu administracji
publicznej

1.

Urząd Gminy Zakroczym

2.

Urząd Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki

3.

Wojewoda Mazowiecki

Nazwa zadania

Termin

Kwota

Pomoc dla stowarzyszeń działających na rzecz osób bezdom01.02. 10 000,00 zł
nych i zagrożonych wyklucze31.12.2013 r.
niem społecznym
Udzielanie pomocy osobom będącym pod wpływem alkoholu w
stanie zagrażającym zdrowiu i
05.02. 11 000,00 zł
życiu innych, dowożonym z tere- 31.12.2013 r.
nu Nowego Dworu Mazowieckiego przez Straż Miejską i Policję
Pomoc społeczna, w tym pomoc
rodzinom i osobom w trudnej
01.07. 40 000,00 zł
sytuacji życiowej oraz wyrówny- 31.12.2013 r.
wanie szans tych rodzin i osób

XI. Zrealizowane programy:
1. Plan Socjalny - w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
2. Indywidualny Program Rozwoju Osobistego - w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
2013 r.
3. Udzielanie pomocy osobom będącym pod wpływem alkoholu w stanie zagrażającym
zdrowiu i życiu innych, dowożonym z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego przez
Straż Miejską i Policję w okresie od 5 lutego do 31 grudnia 2013 r. (program realizowany z dotacji Urzędu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki).
4. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w szczególności: upowszechnienie instrumentów wsparcia procesu wychodzenia z bezdomności w środowisku wiejskim; w okresie

od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r. (program realizowany z dotacji Wojewody Mazowieckiego).
5. Pomoc dla stowarzyszeń działających na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2013 r. (program realizowany
z dotacji Urzędu Gminy Zakroczym).
Ocena realizacji programów:
Program placówki finansowany był przez samorząd lokalny, Urząd Wojewody
Mazowieckiego, oraz przez sponsorów niepublicznych z pozyskiwanych środków zrealizowany
został w pełni. Usamodzielniono w roku 2013 – 1 rodzinę oraz 35 osób samotnych.
System pomocowy oparty na pracy społecznością terapeutyczną oraz terapią
motywacyjną jest skuteczny pod względem efektów w sferze motywacyjnej i psychologicznej,
która ma największy wpływ W związku trudną sytuacją mieszkaniową na rynku lokali
komunalnych oraz kryzysem gospodarczym działalność socjalizacyjna jest utrudniona. Pomimo
jednak niesprzyjających okoliczności efektywność wewnętrznych projektów realizowanych w
Stowarzyszeniu ANTIDOTUM jest bardzo wysoka.
Praca Domu Terapii i Readaptacji Społecznej, jako placówki Stowarzyszenia
ANTIDOTUM, na terenie której realizowane były wszystkie programy, udowodniła swój
nowatorski charakter działalności jak też i możliwość współpracy małej organizacji
pozarządowej z urzędami administracji państwowej, osobami prywatnymi i innymi
organizacjami z terenu całej Polski, które za pierwszoplanowy cel uważają dobro człowieka.
Placówka Stowarzyszenia Antidotum, w ramach umowy z Bankiem Żywności S.O.S.,
uczestniczyła w dożywiania najbiedniejszych rodzin okolicznych wsi oraz w zaopatrywaniu
tych rodzin w odzież otrzymywaną z darowizn, stwarzając tym samym doskonałe relacje
między okoliczną ludnością wiejską a placówką stowarzyszenia.
Wszystkie działania społeczno – pomocowe, ich rezultaty oraz doskonałe relacje z
okoliczną ludnością w pełni uzasadniają istnienie na terenie powiatu nowodworskiego
placówki.

