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Drodzy Przyjaciele,
Wszyscy jesteśmy zaburzeni! Żyjemy w schizofrenicznym (od stgr. schizein – „rozszczepić” – źródłosłów terminu schizofrenia) i zaburzonym świecie--hipermarkecie. Społeczeństwo, kultura, polityka,
ekonomia, rodzina, religia, a zwłaszcza media, nie chronią już przed chorobą i urazem psychicznym, wręcz
przeciwnie, generują go. Rzeczywistość jest depresjo
i schizofrenogenna!
Jak się odnaleźć w takiej rozszczepionej pomiędzy
być i mieć, śmiać się i płakać, rzeczywistości? Jak pomóc
naszym braciom i siostrom, którym runął gmach psychiki i zawaliło się ich poczucie realności, podmiotowości, wrażliwości?
Wezwanie „Wszyscy jesteśmy zaburzeni!” nawiązuje podskórnie do wzniosłych deklaracji polityków, którzy po ataku na World Trade Center, pamiętnego
11 września 2001 roku, od Honolulu po przylądek Horn i od Kamczatki przez
Cabo da Roca aż po Alaskę, wyrażali solidarność z ofiarami, nieustannie wołając
„Wszyscy jesteśmy nowojorczykami”. A przecież wciąż permanentnie i cynicznie
atakują wieże naszej psychiki „samoloty ludzkiej małości, nikczemności i podłości”. Raz po raz upadamy, aby wznieść się ponownie w trudzie istnienia, odbudować gmach swojej osobowości do twórczego, szczęśliwego i spełnionego życia.
Niektórym nie jest dane wstać, podnieść się. Okaleczeni, zagubieni, ukryci,
wyalienowani, przegrani, zaludniają ośrodki wsparcia, domy pomocy społecznej, szpitale psychiatryczne... Żyją na marginesie, w zatomizowanych blokowiskach, squatach, wykluczeni i stygmatyzowani.
Przywołaliśmy na wstępie uznawaną za jedną z najcięższych chorób psychicznych, schizofrenię – „chorobę królewską”, ale oprócz niej istnieje szereg
zaburzeń, psychoz, paranoi, histerii, dysfunkcji, nerwic, neuroz, zwłaszcza depresji, które upośledzają funkcje społeczne i twórcze, do jakich predestynowany
jest każdy człowiek. Zaburzenie jest nie tylko „za rogiem”, dotyczy każdego z nas,
gdyż jako wspólnota jesteśmy odpowiedzialni za istnienie „ludzkiej destrukcyjności” (określenie Ericha Fromma).

Zaburzenie, choroba psychiczna mają wymiar egzogenny (wywołany przez
czynniki zewnętrze) i endogenny (mający swe źródło wewnątrz), wciąż jednak
trudno podać ich dokładną etiologię. Generalnie, psychiatrzy, terapeuci, filozofowie, socjolodzy, pedagodzy, artyści czy duchowni zorientowani humanistycznie widzą chorobę duszy w określonym braku (braku dobra, miłości, wsparcia,
przebaczenia, kontaktu z drugim człowiekiem, szczególnie zaś dotkliwym i destrukcyjnym dla psyche braku pracy, pasji, zajęcia).
Choroba psychiczna wciąż wstydliwa, zwłaszcza w Polsce, stała się ostatnio
„modnym” orężem walki politycznej. Nazwanie przeciwnika „czubkiem”, „wariatem”, „psycholem”, „psychopatą” – pojawia się w miejsce rzeczowej argumentacji i kulturalnej dyskusji. W ten sposób utwierdza się negatywne stereotypy,
etykietyzuje, wykorzystując bezbronnych chorych. Ten gwałt dokonuje się w sferze publicznej bez żadnej refleksji nad istotą choroby psychicznej czy zaburzenia.
Gdzie leży problem?
Ponad czterdzieści lat temu nestor polskiej psychiatrii, prof. Tadeusz Bilikiewicz pisał: „Chodzi tu o wychowanie całego społeczeństwa. Człowiek człowiekowi nie zawsze jest życzliwy. Odczuwa radość na widok nieszczęścia bliźniego. Co
więcej, skoro sam nie może się cieszyć zdrowiem i życiem, życzy drugiemu takiego samego nieszczęścia. Na dnie tych nieludzkich uczuć leży zazdrość, zawiść.
[…] Chamstwo, bezwzględne samolubstwo, brutalność, okrucieństwo, brak samoopanowania, niewyrobienie społeczne, osobista i zbiorowa gruboskórność
– oto cechy człowieka i społeczeństwa niekulturalnego”1.
Prawie ćwierć wieku po upadku nieludzkiego i totalitarnego systemu komunistycznego, czy nadal jesteśmy w punkcie wyjścia? Czy niewiele się zmieniło w
odniesieniu do conditio humana statystycznego Kowalskiego/Kowalskiej? Chociaż zyskał/a on/ona miano Europejczyka/Europejki, to jednak na bakier pozostał/a nie tylko z kulturą i higieną osobistą, ale przede wszystkim z higieną psychiczną, z szacunkiem do bliźnich, osób wykluczonych, słabych, zaburzonych...
„Choroby psychiczne są bardzo demokratyczne” – twierdził Carter Coleman
(Historia Cage’a). Walce z nimi nie sprzyja szereg czynników społecznych, cywilizacyjnych i kulturowych, przede wszystkim zaś katastrofalny stan polskiej służby
zdrowia (na wizytę u specjalisty nierzadko trzeba czekać dwa lata), brak środków
na leczenie, poszerzanie się obszarów ubóstwa i wykluczenia, ponadto atomizacja społeczeństwa, patologie życia codziennego, dysfunkcyjne i toksyczne rodziny, „wyścig szczurów”, egoizm, aksjologiczny chaos i pustka kultury masowej.
Obraz Polski XXI wieku w sferze relacji międzyludzkich nadal daleki jest od
doskonałości. Doskonały jednak nigdy nie będzie, dopóki nie wypracujemy w indywidualnym i zbiorowym życiu praktyki dzielenia się najważniejszymi filarami
odzyskanej wolności, które sprowadzają się do szacunku i poszanowania godności
drugiej osoby, twórczego praktykowania MWW: Miłości – Wdzięczności – Wybaczenia.
1

T. Bilikiewicz, Psychoterapia w praktyce ogólnolekarskiej, PZWL, Warszawa 1970, s. 54.

Dlatego realizując projekt Fundacji „Maximum” pt. „Jesteśmy. Aktywizacja
twórcza i społeczna osób z zburzeniami psychicznymi”, przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, pragniemy
przede wszystkim upodmiotowić człowieka z zaburzeniami psychicznymi w relacji z drugim w obszarze zachowań społecznych i komunikacji międzyludzkiej.
Usprawniająca moc działań twórczych i prospołecznych wobec zaburzonych
funkcji naszych beneficjentów, to najistotniejsze oczekiwanie stawiane projektowi. Zwracamy uwagę na znaczenie społecznego uznania sztuki osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich promocję i ekspresję, czyli wyrażanie siebie w
realizowanej aktywności twórczej. Stąd też przewidziano różnorodne formy aktywizacji, poprzez warsztaty arteterapii, kulturoterapii, dramoterapii, biblioterapii, muzykoterapii, organizację pleneru malarskiego „Mój świat – moje miasto”,
wystaw i wernisaży, jak też wieczoru poezji na krakowskim Kazimierzu, spotkania mikołajkowego czy indywidualnych spotkań w przestrzeni dialogu międzyludzkiego.
Choć nie zmienimy świata globalnie, warto zacząć od siebie, a następnie od
świata nam najbliższego, lokalnego. W ten sposób tworząc mikroklimat współpracy i aktywizacji możemy uformować małą śnieżną kulkę, która gdy zacznie się toczyć w perspektywie makro, uruchomi lawinę ludzkiej pomocy i solidarności, gdyż
na dnie każdej duszy, zabrzmi to naiwnie, leży dobro (trzeba je tylko dostrzec!).
Niniejsza publikacja projektowa jest zapisem trudu, a zarazem pewnego
spełnienia w sferze marzeń o braterstwie, niesieniu pomocy, które najprościej
sformułował (choć nie wyniesiony na ołtarze, to jednak heroizmem swojego życia i oddaniem sprawom społecznym z pewnością zasługujący na miano „świętego ”) Janusz Korczak: „Zadaniem serca jest kochać. Żołądek jest głodny, jeżeli
mu nie dać pokarmu, jeżeli jest pusty i nie ma w nim jedzenia – a serce jest głodne i smutne, i pełne tęsknoty, jeśli nie ma w nim miłości” (J. Korczak, Pamiętnik
i inne pisma z getta).
MWW

Dr Dariusz Piotr Klimczak
Prezes Fundacji „Maximum”
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Otwarcie wystawy poplenerowej „Mój świat – moje miasto”
w Galerii „Zejście” (Kraków, 18 października 2013 r.)
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ZESPÓŁ PROJEKTU
biblioterapia i muzykoterapia: Dr Agnieszka Sojka – doktor
nauk hum., pedagog i muzyk, menadżer kultury, pracownik
naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Kultury Instytutu Pedagogiki
na Wydziale Filozoficznym. Współpracuje z Uniwersytetem
Warszawskim i Polską Akademią Nauk w Warszawie. Obszar badań obejmuje pedagogikę kultury w tym animację
społeczno-kulturową, edukację kulturalną oraz aksjologiczne podstawy wychowania i pedagogikę mediów. Od 1998
r. zajmuje się badaniami przekazów medialnych (reklama,
prasa kobieca, męska, młodzieżowa, bajka dziecięca). Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu komunikacji, biblioterapii (Fundacja „Miasto Słów”), muzykoterapii (UJ), metod
aktywizujących proces nauczania, emisji głosu, budowania
zespołów, motywacji, pedagogiki twórczości oraz funduszy
strukturalnych. Publikacje książkowe: Literatura – Człowiek – Wartość (Kraków 2007) oraz
autorska Człowiek i Bóg w pieśni. Studium antropologiczno--pedagogiczne (Kraków 2008).
dramoterapia: Dr Dariusz Piotr Klimczak – doktor nauk hum., projektodawca, dramoterapeuta, literaturoznawca, kulturoznawca, pedagog, coach, prezes Fundacji „Maximum”,
członek Związku Literatów Polskich, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży „ASSITEJ”, stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, laureat konkursu na najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny kultury pod egidą Narodowego Centrum Kultury
(autor Trylogii Tanatycznej Teatru Absurdu, 2006-2010); wykładał dramę na Uniwersytecie Jagiellońskim i historię teatru
na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Specjalista NGO-management (księgowość, zarządzanie zespołem, metodologia
projektu, fundrasing) oraz metod edukacji twórczej. Autor
i doświadczony koordynator licznych projektów związanych
z aktywizacją społeczną, kulturą i sztuką, nauką, edukacją
kulturalną i obywatelską, m.in.: z EFS (staże), MRPO („Małopolska Wielu Kultur”), EACEA („Bałkańska Seria Literacka”),
Instytutu Książki („Czytanie Sacrum”), NCK („Myślac ojczyzna…”), MKiDN, UMWM („Poznaj pasję tworzenia”) itd.

arteterapia i plener: Prof. dr hab. Grażyna Borowik
– absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie, wystawiająca swe prace na
ponad dwustu wystawach zbiorowych i kilkunastu
indywidualnych w kraju i za granicą, uprawiająca
malarstwo, rysunek, fotografię, realizująca działania
w przestrzeni i performens. Profesor na Wydziale
Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Doświadczony pedagog, ekspert i trener arteterapii, organizatorka i kuratorka ponad dwustu wystaw artystów polskich i zagranicznych, wieloletnia
opiekunka koła naukowego studentów, organizatorka rozmaitych warsztatów plastycznych i plenerów,
kierownik Galerii „Zejście” w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, wieloletni opiekun Galerii „Albert” działającej przy Klubie Inteligencji Katolickiej
w Krakowie, wiceprezydent Stowarzyszenia „Psychiatria i Sztuka”, organizatorka
międzynarodowych konferencji naukowych, zajęć arteterapeutycznych, konsultacji.

Dr Aleksander Pieniek – ekspert, absolwent malarstwa krakowskiej ASP, prowadzi pracownię malarstwa na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im.
KEN w Krakowie. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, aranżacjami przestrzennymi
oraz grafiką użytkową. Debiutował w 1976 r. podczas wystawy prac studentów ASP
z Krakowa w Atenach. Od roku 1977 publikował swoje rysunki i ilustracje w pismach studenckich, satyrycznych i w
dziennikach. Aktualnie jest redaktorem graficznym miesięcznika „Dekada Literacka”. Ma w dorobku ponad 10
wystaw indywidualnych oraz kilkanaście zbiorowych zarówno w kraju, jak i za granicą (m.in. w Krakowie, Nowym
Targu, Zamościu, Wrocławiu, Turynie, Wenecji, Florencji,
Edewecht...). Jego prace posiadają instytucje państwowe,
muzea i renomowane galerie (m.in. Ministerstwo Kultury
i Sztuki, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i Muzeum
Karykatury w Warszawie, Muzeum XIV Olimpiady Zimowej w Sarajewie, Galeria Format w Nowym Sadzie,
Galeria de la Rasa w San Francisco...). W 1990 r. był stypendystą MKiS; otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia za
twórczość w dziedzinie malarstwa i rysunku.
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korczakoterapia: Dr Anna Kamińska – doktor nauk
hum., filozof i pedagog. Studia doktoranckie odbyła
na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Wykłada filozofię
na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
i etykę na Wszechnicy Świętokrzyskiej. Współpracowała z Instytutem Polskim w Tel Awiwie w ramach
programów: „Poznaj Polskę” oraz „Pod wspólnym
niebem”, zajmując się także zagadnieniem wpływu
judaizmu na Lévinasowskie pojmowanie wrażliwości w Centrum Nauczania o Holocauście w Hajfie.
Wydała książkę: Wrażliwość i podmiotowość. Teoria
E. Lèvinasa i praktyka J. Korczaka. Zajmuję się tzw.
korczakoterpaią i praktykowaniem metody Janusza
Korczaka. Sfera zainteresowań naukowych: filozofia
współczesna, antropologia filozoficzna i etyka, fenomenologia obrazu poetyckiego
Gastona Bachelarda, fenomen wyobraźni twórczej. Publikowała na łamach wielu
czasopism (m.in.: „Logos”, „Ruch Filozoficzny”, „Przegląd Filozoficzny”, „Colloquia
Communia”). Prowadziła zajęcia arteterapeutyczne w Domu Seniora SS. Sercanek w
Krakowie.
komunikacja społeczna: Dr Mirosława Kopystiańska
– specjalista ds. mniejszości narodowych i etnicznych,
łemkolożka, absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Rzeszowskim, doktoryzowała się na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w dziedzinie nauk
społ. Współpracuje z NGO oraz zawodowo zajmuje się
promocją turystyki i Małopolski w wymiarze ogólnopolskim i międzynarodowym. W przygotowaniu publikacja
naukowa Romowie i Łemkowie w Małopolsce. Sytuacja
społeczna i prawna po transformacji (1989-2012).

opieka psychiatryczna: Dr Andrzej Kowal – prezydent Stowarzyszenia „Psychiatria i Sztuka”, lekarz psychiatra, były dyrektor
Szpitala Specjalistycznego im. dra J. Babińskiego w Krakowie.
Obecnie pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego w Przychodni Zdrowia Rodziny Fundacji „Pro Humana Vita” w Krakowie.
Długoletni praktyk i terapeuta, organizator konferencji, ekspert
ds. osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi.
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wolontariat: lic. Tomasz Olpiński – absolwent studiów
licencjackich z pedagogiki specjalnej Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego w Krakowie, pracuje w Gimnazjum Specjalnym nr 62 w Krakowie, wolontariusz Fundacji „Maximum”. Prywatnie: poeta „nagiej
duszy” i performan.

opieka terapeutyczna i współpraca:
S. Mgr Jeremia Cecyliana Pociejewska – sercanka, absolwentka pedagogiki specjalnej Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, arteterapeutka, kierownik Ośrodka
Wsparcia Osób Starszych SS. Sercanek w Krakowie.
S. Vitalisa Żaboklicka – sercanka, opiekunka zajęć terapeutycznych w Ośrodku Wsparcia Osób Starszych SS. Sercanek w Krakowie.
S. Anna Kaźmierczak – pielęgniarka dyplomowana, magistrantka Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
Mgr Marek Isztok – romolog, magister historii UJ, publicysta, autor ponad 50 artykułów popularnonaukowych o tematyce mniejszości oraz praw człowieka, manager
kultury, koordynator projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego, stały współpracownik Federacion Maranatha z Hiszpanii, Article12 z Wielkiej Brytanii oraz Uniwersytetu Limerick w Irlandii.

Uczestnicy warsztatów dramo i biblioterapeutycznych w Ośrodku Wsparcia SS. Sercanek
w Krakowie (w habitach od lewej: S. Jeremia, S. Augustynata, S. Vitalisa)



15

O projekcie

F

undacja „Maximum” jako organizacja pozarządowa w kooperacji ze Stowarzyszeniem „Psychiatria i Sztuka” oraz innymi partnerami realizowała
w drugiej połowie 2013 roku, dzięki wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz środków własnych, projekt „JESTEŚMY”. Aktywizacja twórcza i społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi przy aktywnym
zaangażowaniu beneficjentów ostatecznych (osób dorosłych i młodzieży przewlekle chorujących psychicznie, z zaburzeniami depresyjnymi, nastroju itp.).
	Znając potrzeby środowiska osób chorujących psychicznie w Krakowie
i realizując dotychczas projekty związane z integracją społeczną tej grupy osób
niepełnosprawnych dostrzegliśmy potrzebę stworzenia środowiskowego programu aktywizowania twórczego i społecznego i usamodzielniania osób chorujących psychicznie poprzez zaplanowane formy zajęć terapeutycznych i treningów.
	W wyniku choroby psychicznej dochodzi do zaburzeń w wielu sferach
życia człowieka, dlatego ważne jest, aby możliwie z jak najlepszym skutkiem oddziaływać na te sfery.
	Intensywne, różnorodne i systematyczne formy oddziaływań zapewniają pomyślny przebieg założonego programu, a tym samym powodują możliwość
powrotu osób chorujących psychicznie do społeczeństwa. Jest to nadrzędny cel
projektu, którego idea opiera się o aktywizację twórczą i społeczną.
Projekt opierał się więc na następujących, dopełniających się działaniach:
1. Aktywizacja twórcza i społeczna mieszkańców Krakowa dotkniętych
zaburzeniami psychicznymi.
2. Warsztaty arteterapeutyczne i rozwoju osobowości połączone z plenerem malarskim pt. „Mój świat ─ moje miasto”, zorganizowanie wystawy poplenerowej.
3. Warsztaty terapeutyczne rozwoju komunikacji i inteligencji społecznej
oraz aktywizacji zawodowej.
4. Warsztaty korczakoterpaii, dramoterapii, muzykoterapii i biblioterapii.
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5. Wsparcie poprzez konsultacje indywidualne poprzez podnoszenie kompetencji społecznych i zawodowych.
6. Zaangażowanie w projekt rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi.
7. Opieka terapeutyczno-medyczna.
8. Aktywny udział beneficjentów ostatecznych w wydarzeniach organizowanych przez lidera i partnerów (m.in. wieczór poezji w Związku
Literatów Polskich w Krakowie, wernisaż prac z kręgu Art-brut w Galerii
„Zejście”, Pałacu Sztuki w Krakowie etc.).
Projekt miał za zadnie realizację następujących celów szczegółowych:
1. Podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia poprzez działania wspierające, twórcze, animujące
życie kulturalne i społeczne osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. Zapewnienie wsparcia psychicznego i łagodzenie napięć emocjonalnych, związanych z chorobą psychiczną beneficjentów.
3. Uaktywnienie osób chorujących psychicznie poprzez nabycie praktycznych umiejętności życia codziennego.
4. Aktywizacja i inspiracja zachowań twórczych w oparciu o wartości
estetyczne.
5. Rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności oraz innowacyjności.
6. Zwiększenie zaradności życiowej osób chorujących.
7. Udzielanie wsparcia w sprawach dotyczących adaptacji w społeczeństwie.
8. Poprawa komunikacji i polepszenie relacji społecznych.
9. Nauka organizacji czasu wolnego.
10. Powrót do pełnienia ról społecznych.
11. Aktywizacja zawodowa poprzez treningi pracy.
12. Inicjowanie aktywności twórczej i własnej beneficjentów.
13. Zmiana wizerunku społecznego osoby chorującej psychiczne, przełamywanie stereotypów i uprzedzeń społecznych.
Warsztaty terapeutyczne koncentrowały się na pięciu wzajemnie dopełniających się kierunkach:
1.
2.
3.
4.
5.

Terapia i praktyka.
Bezpośredni kontakt z dziełami sztuki, twórcami.
Zaangażowanie w działania artystyczne.
Odkrywanie własnych pasji twórczych.
Pobudzanie kreatywności.
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W toku warsztatów realizowano więc następujące cele:
1. Ćwiczenie i doskonalenie relacji międzyludzkich poprzez trening
interpersonalny w grupie beneficjentów.
2. Formy edukacyjne (warsztaty, pogadanki) jako oddziaływania
przygotowujące do uczestnictwa w życiu społecznym, zmniejszające dysfunkcje psychiczne, aktywizujące twórczo i społecznie:
• arteterapia
• biblioterapia
• dramoterpia
• muzykoterapia
• korczakoterapia
3. Nabywanie i rozwijanie umiejętności potrzebnych w codziennym
życiu:
• trening rozwijania umiejętności manualnych i estetycznych,
• trening zaradności życiowej,
• trening komunikacji i inteligencji społecznej.

Dodatkowo, aktywizacja twórcza i społeczna osób z zaburzeniami przebiegała poprzez następujące faktory:
1. Upowszechnianie różnych form wsparcia w środowisku naturalnym beneficjentów.
2. Aktywizacja społeczna i zawodowa:
• treningi pracy w pracowni rękodzielniczej i malarskiej Galerii
„Zejście” przy Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego
i Pracowni terapeutycznej w Szpitalu Specjalistycznym im. Józefa Babińskiego w Krakowie,
• treningi umiejętności prezentowania siebie w poszukiwaniu
pracy (m.in. w formie doradztwa zawodowego, budowania
kompetencji społecznych).
3. Promowanie samodzielnych inicjatyw beneficjentów:
• aktywne uczestnictwo w plenerze malarskim, wieczorze autorskim,
• zajęcia zespołu redakcyjnego biblioterapii przy projekcie almanachu pt. „Jesteśmy”.
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4. Integracja społeczna osób chorujących psychicznie:
• zorganizowanie wernisażu i wystawy prac poplenerowych,
• uczestnictwo w wieczorze autorskim, mikołajkowym
• promocja projektu.
5. Zorganizowanie pleneru malarskiego „Mój świat ─ moje miasto” i wystawy poplenerowej prac osób z zaburzeniami psychicznymi w Galerii
„Zejście” w Krakowie.
6. Wieczór poetycki z udziałem beneficjentów ostatecznych projektu w
siedzibie Związku Literatów Polskich – Rubinstein Residence w Krakowie.
Ponadto w projekcie przewidziano:
1. Tworzenie własnych wypowiedzi twórczych, aktywizację osób
z zaburzeniami psychicznymi poprzez:
• pobudzanie i wzmocnienie potencjału twórczego,
• nawiązanie relacji partnerskich pomiędzy twórcami a odbiorcami
kultury (spotkania z pisarzami, artystami itd.).
2. Podnoszenie aspiracji i osiągnięć w terapii.
3. Rozwijanie wiedzy i umiejętności.
4. Rozwój współpracy partnerskiej z innymi NGO-sami oraz instytucjami uczestniczącymi w projekcie.
Uczestniczy działań projektowych, powinni stopniowo odkrywać pokłady twórcze poprzez praktykowanie i doświadczanie, mając jednocześnie świadomość wartości końcowego efektu procesu twórczego i terapeutycznego.
Społeczny i twórczy wymiar projektu oraz jego innowacyjność polegał na
zaangażowaniu beneficjentów ostatecznych w obszar działań stymulowanych
i kreowanych przez przedstawicieli: arteterapii i sztuki (prof. Grażyna Borowik, dr
Aleksander Pieniek), nauk społecznych (dr Mirosława Kopystiańska), psychiatrii (dr
Andrzej Kowal – lekarz psychiatra, prezydent Stow. Psychiatria i Sztuka”), pedagogiki kultury (dr Agnieszka Sojka UJ), dramoterapii (dr Dariusz Piotr Klimczak), filozofii
(dr Anna Kamińska UJK), jak również zastosowaniu nowoczesnych metod terapeutycznych i aktywizacyjnych: drama, video and Internet interaction trening, heurystyka, program autorski Ducia Demetrio oraz wdrożenie kreatywności uczestniczącej i partycypującej jako podstawowych bodźców stymulujących rozwój psychiczny
i osobisty, wymianę doświadczeń, współpracę i integrację społeczną.
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	Projekt nawiązywał również do Europejskiego Roku Obywateli UE poprzez działania warsztatowe, terapeutyczne, integracyjne, promocję praw
obywatelskich, skupiając przede wszystkim społeczność z zaburzeniami psychicznymi, promując Małopolskę jako rejon przyjazny dla osób dysfunkcyjnych
i z zaburzeniami psychicznymi. W projekcie zrealizowano wernisaż poplenerowy
w Galerii „Zejście” i w Pałacu Sztuki w Krakowie, spotkanie mikołajkowe w Ośrodku Wsparcia SS. Sercanek oraz wieczór autorski w siedzibie Związku Literatów
Polskich – Rubinstein Residence.

Wernisaż wystawy poplenerowej „Mój świat – moje miasto”
w Galerii „Zejście” w Krakowie (od lewej prof. G. Borowik,
dr A. Kowal, dr D.P. Klimczak i zaproszeni goście)
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Artyści podczas wernisażu wystawy poplenerowej „Mój świat – moje miasto”
w Galerii „Zejście” w Krakowie
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Artykuły

Mirosława Kopystiańska
Potrzeba aktywizacji twórczej i społecznej osób
z zaburzeniami psychicznymi na terenie Małopolski
(na przykładzie realizacji projektu Fundacji
„Maximum” pt. „Jesteśmy”)
Opis potrzeb
Potrzeba aktywizacji twórczej i społecznej oraz realizacji projektów i zadań
adresowanych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkujących województwo
małopolskie wynika z następującego stanu faktycznego1:
1. Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r., w województwie małopolskim
mieszka 3310100 Małopolan, w tym 1604000 (48,5%) mężczyzn i 1706100 (51,5%)
kobiet. W porównaniu do roku 2009 liczba ludności wzrosła o 11830 (0,4%) osoby.
Według danych za 2010 r. w województwie małopolskim było leczonych 131544 osób
z zaburzeniami psychicznymi tj. 4,0 % mieszkańców całego województwa. Wśród leczonych ogółem 15446 (11,7%) pacjentów stanowiły osoby w wieku 0-18 lat. Odnotowano 33374 (25,3%) osób leczonych po raz pierwszy, w tym 6502 (19,5%) osób
w wieku 0-18lat. Liczba leczonych po raz pierwszy wzrosła o 1269 (3,95%) osoby.
Liczba mężczyzn leczonych z powodu choroby psychicznej wyniosła 54817 (41,7%),
a liczba osób leczonych z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na obszarze
wiejskim kształtowała się na poziomie 48995. W 2010 roku objęto opieką czynną w
poradniach zdrowia psychicznego 35168 (26,8%) pacjentów. Jak wynika z danych,
w ostatnich latach liczba leczonych w poradniach zdrowia psychicznego ciągle wzrasta, a najczęstszą przyczyną leczenia w wymienionych poradniach są zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne – 36409(28,7%).
1
Źródło: Małopolski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015, [w:] Załącznik do uchwały nr 1262/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 października
2011 roku.

