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Dariusz Piotr



   Drodzy Przyjaciele,

wszyscy jesteśmy zaburzeni! Żyjemy w schizo-
frenicznym (od stgr. schizein – „rozszczepić” – źró-
dłosłów terminu schizofrenia) i zaburzonym świe-
cie--hipermarkecie. Społeczeństwo, kultura, polityka, 
ekonomia, rodzina, religia, a zwłaszcza media, nie chro-
nią 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 psychi-

ki i zawaliło się ich poczucie realności, podmiotowości, wrażliwości?
wezwanie „wszyscy jesteśmy zaburzeni!” nawiązuje podskórnie do wznio-

słych 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 podło-
ści”. raz po raz upadamy, aby wznieść się ponownie w trudzie istnienia, odbudo-
wać 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 społecz-
nej, szpitale psychiatryczne... Żyją na marginesie, w zatomizowanych blokowi-
skach, squatach, wykluczeni i stygmatyzowani. 

przywołaliśmy na wstępie uznawaną za jedną z najcięższych chorób psy-
chicznych, schizofrenię – „chorobę królewską”, ale oprócz niej istnieje szereg 
zaburzeń, psychoz, paranoi, histerii, dysfunkcji, nerwic, neuroz, zwłaszcza de-
presji, 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 destrukcyj-
ności” (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, filozo-
fowie, socjolodzy, pedagodzy, artyści czy duchowni zorientowani humanistycz-
nie widzą chorobę duszy w określonym braku (braku dobra, miłości, wsparcia, 
przebaczenia, kontaktu z drugim człowiekiem, szczególnie zaś dotkliwym i de-
strukcyjnym dla psyche braku pracy, pasji, zajęcia). 

choroba psychiczna wciąż wstydliwa, zwłaszcza w polsce, stała się ostatnio 
„modnym” orężem walki politycznej. nazwanie przeciwnika „czubkiem”, „waria-
tem”, „psycholem”, „psychopatą” – pojawia się w miejsce rzeczowej argumen-
tacji i kulturalnej dyskusji. w ten sposób utwierdza się negatywne stereotypy, 
etykietyzuje, wykorzystując bezbronnych chorych. Ten gwałt dokonuje się w sfe-
rze publicznej bez żadnej refleksji nad istotą choroby psychicznej czy zaburzenia. 
Gdzie leży problem?

ponad czterdzieści lat temu nestor polskiej psychiatrii, prof. Tadeusz bilikie-
wicz pisał: „chodzi tu o wychowanie całego społeczeństwa. człowiek człowieko-
wi nie zawsze jest życzliwy. odczuwa radość na widok nieszczęścia bliźniego. co 
więcej, skoro sam nie może się cieszyć zdrowiem i życiem, życzy drugiemu ta-
kiego samego nieszczęścia. na dnie tych nieludzkich uczuć leży zazdrość, zawiść. 
[…] chamstwo, bezwzględne samolubstwo, brutalność, okrucieństwo, brak sa-
moopanowania, niewyrobienie społeczne, osobista i zbiorowa gruboskórność 
– oto cechy człowieka i społeczeństwa niekulturalnego”1.

prawie ćwierć wieku po upadku nieludzkiego i totalitarnego systemu komu-
nistycznego, czy nadal jesteśmy w punkcie wyjścia? czy niewiele się zmieniło w 
odniesieniu do conditio humana statystycznego kowalskiego/kowalskiej? cho-
ciaż zyskał/a on/ona miano Europejczyka/Europejki, to jednak na bakier pozo-
stał/a nie tylko z kulturą i higieną osobistą, ale przede wszystkim z higieną psy-
chiczną, 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, cywili-
zacyjnych 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 atomiza-
cja społeczeństwa, patologie życia codziennego, dysfunkcyjne i toksyczne rodzi-
ny, „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 in-
dywidualnym 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 – Wyba-
czenia.  

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 Minister-
stwa pracy i polityki Społecznej, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, pragniemy 
przede wszystkim upodmiotowić człowieka z zaburzeniami psychicznymi w re-
lacji z drugim w obszarze zachowań społecznych i komunikacji międzyludzkiej. 
usprawniająca moc działań twórczych i prospołecznych wobec zaburzonych 
funkcji naszych beneficjentów, to najistotniejsze oczekiwanie stawiane projek-
towi. zwracamy uwagę na znaczenie społecznego uznania sztuki osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną, ich promocję i ekspresję, czyli wyrażanie siebie w 
realizowanej aktywności twórczej. Stąd też przewidziano różnorodne formy ak-
tywizacji, poprzez warsztaty arteterapii, kulturoterapii, dramoterapii, bibliotera-
pii, muzykoterapii, organizację pleneru malarskiego „Mój świat – moje miasto”, 
wystaw i wernisaży, jak też wieczoru poezji na krakowskim kazimierzu, spotka-
nia mikołajkowego czy indywidualnych spotkań w przestrzeni dialogu między-
ludzkiego.

choć nie zmienimy świata globalnie, warto zacząć od siebie, a następnie od 
świata nam najbliższego, lokalnego. w ten sposób tworząc mikroklimat współpra-
cy i aktywizacji możemy uformować małą śnieżną kulkę, która gdy zacznie się to-
czyć 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 ży-
cia i oddaniem sprawom społecznym z pewnością zasługujący na miano „świę-
tego ”) 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 głod-
ne 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, ad-
iunkt w zakładzie pedagogiki kultury instytutu pedagogiki 
na wydziale Filozoficznym. współpracuje z uniwersytetem 
warszawskim i polską Akademią nauk w warszawie. ob-
szar badań obejmuje pedagogikę kultury w tym animację 
społeczno-kulturową, edukację kulturalną oraz aksjologicz-
ne podstawy wychowania i pedagogikę mediów. od 1998 
r. zajmuje się badaniami przekazów medialnych (reklama, 
prasa kobieca, męska, młodzieżowa, bajka dziecięca). pro-
wadzi szkolenia i warsztaty z zakresu komunikacji, bibliote-
rapii (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, dramote-
rapeuta, literaturoznawca, kulturoznawca, pedagog, coach, prezes Fundacji „Maximum”, 
członek związku Literatów polskich, polskiego Towarzystwa pedagogicznego, Stowarzy-
szenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży „ASSiTEJ”, stypendysta Ministra kultury i Dziedzictwa 

narodowego, laureat konkursu na najlepszą rozprawę doktor-
ską z dziedziny kultury pod egidą narodowego centrum kultury 
(autor Trylogii Tanatycznej Teatru Absurdu, 2006-2010); wy-
kładał dramę na uniwersytecie Jagiellońskim i historię teatru 
na Akademii pedagogicznej w krakowie. Specjalista nGo-ma-
nagement (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 („Mało-
polska wielu kultur”), EAcEA („bałkańska Seria Literacka”), 
instytutu książki („czytanie Sacrum”), nck („Myślac ojczy-
zna…”), 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 kra-
kowie. Doświadczony pedagog, ekspert i trener arte-
terapii, organizatorka i kuratorka ponad dwustu wy-
staw artystów polskich i zagranicznych, wieloletnia 
opiekunka koła naukowego studentów, organizator-
ka rozmaitych warsztatów plastycznych i plenerów, 
kierownik Galerii „zejście” w uniwersytecie pedago-
gicznym w krakowie, wieloletni opiekun Galerii „Al-
bert” 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, prowa-
dzi 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 ry-
sunki i ilustracje w pismach studenckich, satyrycznych i w 
dziennikach. Aktualnie jest redaktorem graficznym mie-
sięcznika „Dekada Literacka”. Ma w dorobku ponad 10 
wystaw indywidualnych oraz kilkanaście zbiorowych za-
równo 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 zi-
mowej w Sarajewie, Galeria Format w nowym Sadzie, 
Galeria de la rasa w San Francisco...). w 1990 r. był sty-
pendystą 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 Ma-
rii-curie Skłodowskiej w Lublinie. wykłada filozofię 
na uniwersytecie Jana kochanowskiego w kielcach 
i etykę na wszechnicy Świętokrzyskiej. współpraco-
wała z instytutem polskim w Tel Awiwie w ramach 
programów: „poznaj polskę” oraz „pod wspólnym 
niebem”, zajmując się także zagadnieniem wpływu 
judaizmu na Lévinasowskie pojmowanie wrażliwo-
ści 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 uni-
wersytecie rzeszowskim, doktoryzowała się na uniwer-
sytecie pedagogicznym w krakowie w dziedzinie nauk 
społ. współpracuje z nGo oraz zawodowo zajmuje się 
promocją turystyki i Małopolski w wymiarze ogólnopol-
skim i międzynarodowym.  w przygotowaniu publikacja 
naukowa Romowie i Łemkowie w Małopolsce. Sytuacja 

społeczna i prawna po transfor-
macji (1989-2012).

opieka psychiatryczna: Dr Andrzej Kowal – prezydent Stowa-
rzyszenia „psychiatria i Sztuka”, lekarz psychiatra, były dyrektor 
Szpitala Specjalistycznego im. dra J. babińskiego w krakowie. 
obecnie pracuje w poradni zdrowia psychicznego w przychod-
ni 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 Aka-
demii im. A. Frycza-Modrzewskiego w krakowie, pracu-
je w Gimnazjum Specjalnym nr 62 w krakowie, wolon-
tariusz Fundacji „Maximum”. prywatnie: poeta „nagiej 
duszy” i performan.

 
opieka terapeutyczna i współpraca: 

S. Mgr Jeremia Cecyliana Pociejewska – sercanka, ab-
solwentka pedagogiki specjalnej wszechnicy Święto-
krzyskiej w kielcach, arteterapeutka, kierownik ośrodka 
wsparcia osób Starszych SS. Sercanek w krakowie.

S. Vitalisa Żaboklicka – sercanka, opiekunka zajęć terapeutycznych w ośrodku wspar-
cia osób Starszych SS. Sercanek w krakowie.

S. Anna Kaźmierczak – pielęgniarka dyplomowana, magistrantka uniwersytetu Me-
dycznego im. k. Marcinkowskiego w poznaniu.

Mgr Marek Isztok – romolog, magister historii uJ, publicysta, autor ponad 50 arty-
kułów popularnonaukowych o tematyce mniejszości oraz praw człowieka, manager 
kultury, koordynator projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego, stały współ-
pracownik Federacion Maranatha z hiszpanii, Article12 z wielkiej brytanii oraz uni-
wersytetu 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)
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O projekcie 

 

Fundacja „Maximum” jako organizacja pozarządowa w kooperacji ze Sto-
warzyszeniem „psychiatria i Sztuka” oraz innymi partnerami realizowała 
w drugiej połowie 2013 roku, dzięki wsparciu Ministerstwa pracy i poli-
tyki Społecznej oraz środków własnych, projekt „JESTEŚMY”. Aktywi-

zacja twórcza i społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi przy aktywnym 
zaangażowaniu beneficjentów ostatecznych (osób dorosłych i młodzieży prze-
wlekle 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 pro-
gramu aktywizowania twórczego i społecznego i usamodzielniania osób chorują-
cych 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 od-
działywać na te sfery.
 intensywne, różnorodne i systematyczne formy oddziaływań zapewnia-
ją 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:

Aktywizacja twórcza i społeczna mieszkańców krakowa dotkniętych 1. 
zaburzeniami psychicznymi.
warsztaty arteterapeutyczne i rozwoju osobowości połączone z ple-2. 
nerem malarskim pt. „Mój świat ─ moje miasto”, zorganizowanie wy-
stawy poplenerowej.
warsztaty terapeutyczne rozwoju komunikacji i inteligencji społecznej 3. 
oraz aktywizacji zawodowej. 
warsztaty korczakoterpaii, dramoterapii, muzykoterapii i biblioterapii.4. 



16 

wsparcie poprzez konsultacje indywidualne poprzez podnoszenie kom-5. 
petencji społecznych i zawodowych.
zaangażowanie w projekt rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi.6. 
opieka terapeutyczno-medyczna.7. 
Aktywny udział beneficjentów ostatecznych w wydarzeniach organi-8. 
zowanych 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:

podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samo-1. 
dzielnego życia poprzez działania wspierające, twórcze, animujące 
życie kulturalne i społeczne osób z zaburzeniami psychicznymi.
zapewnienie wsparcia psychicznego i łagodzenie napięć emocjonal-2. 
nych, związanych z chorobą psychiczną beneficjentów.
uaktywnienie osób chorujących psychicznie poprzez nabycie prak-3. 
tycznych umiejętności życia codziennego.
Aktywizacja i inspiracja zachowań twórczych w oparciu o wartości 4. 
estetyczne.
rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności oraz innowacyjności.5. 
zwiększenie zaradności życiowej osób chorujących.6. 
udzielanie wsparcia w sprawach dotyczących adaptacji w społe-7. 
czeństwie.
poprawa komunikacji i polepszenie relacji społecznych.8. 
nauka organizacji czasu wolnego.9. 
powrót do pełnienia ról społecznych.10. 
Aktywizacja zawodowa poprzez treningi pracy.11. 
inicjowanie aktywności twórczej i własnej beneficjentów.12. 
zmiana wizerunku społecznego osoby chorującej psychiczne, prze-13. 
łamywanie stereotypów i uprzedzeń społecznych.

 
Warsztaty terapeutyczne koncentrowały się na pięciu wzajemnie dopełnia-
jących się kierunkach:

Terapia i praktyka.1. 
bezpośredni kontakt z dziełami sztuki, twórcami.2. 
zaangażowanie w działania artystyczne.3. 
odkrywanie własnych pasji twórczych.4. 
pobudzanie kreatywności.5. 
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W toku warsztatów realizowano więc następujące cele:

Ćwiczenie i doskonalenie relacji międzyludzkich poprzez trening 1. 
interpersonalny w grupie beneficjentów.
Formy edukacyjne (warsztaty, pogadanki) jako oddziaływania 2. 
przygotowujące do uczestnictwa w życiu społecznym, zmniejszają-
ce 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 przebie-
gała poprzez następujące faktory:

upowszechnianie różnych form wsparcia w środowisku natural-1. 
nym beneficjentów.
Aktywizacja społeczna i zawodowa:2. 

treningi pracy w pracowni rękodzielniczej i malarskiej Galerii •	
„zejście” przy wydziale Sztuki uniwersytetu pedagogicznego  
i pracowni terapeutycznej w Szpitalu Specjalistycznym im. Jó-
zefa babińskiego w krakowie,
treningi umiejętności prezentowania siebie w poszukiwaniu •	
pracy (m.in. w formie doradztwa zawodowego, budowania 
kompetencji społecznych).  

promowanie samodzielnych inicjatyw beneficjentów:3. 
aktywne uczestnictwo w plenerze malarskim, wieczorze autorskim,•	
zajęcia zespołu redakcyjnego biblioterapii przy projekcie alma-•	
nachu pt. „Jesteśmy”. 
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integracja społeczna osób chorujących psychicznie:4. 
zorganizowanie wernisażu i wystawy prac poplenerowych,•	
uczestnictwo w wieczorze autorskim, mikołajkowym•	
promocja projektu.•	

zorganizowanie pleneru malarskiego „Mój świat ─ moje miasto” i wy-5. 
stawy poplenerowej prac osób z zaburzeniami psychicznymi w Galerii 
„zejście” w krakowie.
wieczór poetycki z udziałem beneficjentów ostatecznych projektu w 6. 
siedzibie związku Literatów polskich – rubinstein residence w krako-
wie.

 
Ponadto w projekcie przewidziano: 

Tworzenie własnych wypowiedzi twórczych, aktywizację osób  1. 
z zaburzeniami psychicznymi poprzez:

pobudzanie i wzmocnienie potencjału twórczego,• 
nawiązanie relacji partnerskich pomiędzy twórcami a odbiorcami • 
kultury (spotkania z pisarzami, artystami itd.).

podnoszenie aspiracji i osiągnięć w terapii.2. 
rozwijanie wiedzy i umiejętności.3. 
rozwój współpracy partnerskiej z innymi nGo-sami oraz instytu-4. 
cjami uczestniczącymi w projekcie.

 
uczestniczy działań projektowych, powinni stopniowo odkrywać pokła-

dy twórcze poprzez praktykowanie i doświadczanie, mając jednocześnie świa-
domość 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”), pedagogi-
ki kultury (dr Agnieszka Sojka uJ), dramoterapii (dr Dariusz piotr klimczak), filozofii 
(dr Anna kamińska uJk), jak również zastosowaniu nowoczesnych metod terapeu-
tycznych i aktywizacyjnych: drama, video and Internet interaction trening, heury-
styka, program autorski Ducia Demetrio oraz wdrożenie kreatywności uczestniczą-
cej 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 po-
przez działania warsztatowe, terapeutyczne, integracyjne, promocję praw 
obywatelskich, skupiając przede wszystkim społeczność z zaburzeniami psy-
chicznymi, 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 ośrod-
ku 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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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 le-
czonych ogółem 15446 (11,7%) pacjentów stanowiły osoby w wieku 0-18 lat. odno-
towano 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 wzra-
sta, a najczęstszą przyczyną leczenia w wymienionych poradniach są zaburzenia ner-
wicowe związane ze stresem i somatoformiczne – 36409(28,7%).

1 Źródło: Małopolski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015, [w:] Za-
łącznik do uchwały nr 1262/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 października 
2011 roku.

Artykuły


