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„Osoba upośledzona jest jednym z nas i w pełni uczestniczy w naszym człowieczeństwie.
Winna mieć ułatwiony dostęp do uczestnictwa w życiu społeczeństwa we wszystkich
wymiarach i na wszystkich poziomach odpowiednio do swoich możliwości(…).”
„Społeczeństwo winno jednoczyć idee i środki, aby osiągnąć ów cel nieodzowny: jest nim
udostępnienie pracy osobom upośledzonym zgodnie z ich możliwościami, gdyż tego
domaga się ich godność jako ludzi i jako podmiotów pracy”.
Jan Paweł II, Encyklika „O pracy ludzkiej”
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I. O STOWARZYSZENIU
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół
„Ognisko” jest pomocową organizacją pozarządową, która powstała w 1992 roku
z inicjatywy rodziców i członków Wspólnot Ruchu „Wiara i Światło”. W listopadzie 2005
roku ChSON „Ognisko” uzyskało status organizacji pożytku publicznego.
W sierpniu 2006 roku wdrożyło System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO
9001:2000. System Zarządzania Jakością obejmuje wspieranie osób niepełnosprawnych
i ich rodzin w obszarze terapii, rehabilitacji i aktywizacji społecznej, w tym zawodowej.
Wdrożenie Systemu jest wyrazem dbałości Stowarzyszenia o jakość świadczonych usług
i dążenia do ciągłego doskonalenia.
W maju 2007 roku Stowarzyszenie uruchomiło działalność Przedsiębiorstwa
Społecznego „Ognisko” Sp. z o.o., które zatrudnia osoby niepełnosprawne intelektualnie,
chorujące psychicznie lub długotrwale pozostające bez pracy. Celem powołanej do życia
spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej dla realizacji celów społecznych. Więcej
o przedsiębiorstwie i jego działalności znajduje się w punkcie poświęconym aktywizacji
zawodowej.
W grudniu 2007 roku za wieloletnią, konsekwentną działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych skoncentrowaną na indywidualnym rozwoju osoby niepełnosprawnej
i jej przygotowaniu do samodzielnego, niezależnego i godnego życia, Stowarzyszenie
otrzymało z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego wyróżnienie w konkursie
„Kryształy Soli” dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku
publicznego. Podkreślono również działania Stowarzyszenia na rzecz osób pozostających
poza rynkiem pracy poprzez stwarzanie im możliwości aktywności zawodowej w ramach
utworzonego Przedsiębiorstwa Społecznego „Ognisko”.
W styczniu 2008r. ChSON „Ognisko” kontynuując działania na rzecz aktywizacji
zawodowej osób niepełnosprawnych uruchomiło projekt pod nazwą „Centrum
Zatrudnienia Wspieranego dla Osób Niepełnosprawnych”. Zadaniem Centrum jest
stworzenie możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy,
poprzez wspieranie ich w procesie poszukiwania, zdobywania i utrzymywania miejsca
pracy.
Celem działań ChSON „Ognisko” jest rozwój indywidualny osób niepełnosprawnych,
przygotowanie ich do samodzielnego, niezależnego, godnego życia. Staramy się
odkrywać i ukazywać społeczeństwu wartości i dary osób niepełnosprawnych, oraz dążyć
do przywrócenia właściwego im miejsca w rodzinie, społeczeństwie i w Kościele.
- Propagujemy chrześcijańską wizję człowieka niepełnosprawnego, która czerpie
swą inspirację z Ewangelii;
- Towarzyszymy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w ich życiu, wspieramy
w aspektach: duchowym, emocjonalnym i intelektualnym oraz w sferze pomocy
konkretnej;
- Powyższe działania podejmujemy we współpracy z: władzami rządowymi
i samorządowymi, Kościołem i innymi podmiotami.
Polityka Jakości
Stowarzyszenie dba o wysoką jakość świadczonych usług, którą osiąga dzięki:
• poszanowaniu autonomii osoby niepełnosprawnej, dbałości o jej wizerunek
i godność;
• dostosowaniu usług do wieku, możliwości, zainteresowań, zakresu samodzielności
oraz
indywidualnych
i specyficznych potrzeb
zarówno samych
osób
niepełnosprawnych, jak i ich rodzin;
• tworzeniu płaszczyzny współpracy, wzajemnych kontaktów i wymiany
doświadczeń pomiędzy ruchami, organizacjami i instytucjami krajowymi
i zagranicznymi, którym bliskie są problemy osób niepełnosprawnych;
• korzystaniu z własnych doświadczeń, prowadzeniu działań informacyjnych
i formacyjnych oraz inicjowaniu nowych działań na rzecz środowisk osób
niepełnosprawnych;
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inicjowaniu działań na rzecz tworzenia modelu polityki socjalnej, edukacyjnej
i rehabilitacyjnej sprzyjającej systemowemu wsparciu osób niepełnosprawnych;
• podejmowaniu aktywności i nawiązywaniu więzi przez osoby niepełnosprawne,
prowadzimy działania na rzecz utrzymywania kontaktów ze środowiskiem
lokalnym, w tym parafialnym;
• pracy nad zaspakajaniem potrzeb i rozwojem indywidualnym osoby
niepełnosprawnej.
Nasze działania doskonalimy poprzez uzyskiwanie kompetencji oraz podnoszenie
własnych umiejętności. Stosujemy zasadę pracy zespołowej, aby wsparcie, jakiego
udzielamy było jak najlepsze i najbardziej kompleksowe. W odpowiedzi na potrzeby osób
niepełnosprawnych i ich rodzin inicjujemy różne rozwiązania, prowadzimy działalność
wspierającą oraz poszukujemy nowatorskich rozwiązań.
•

Mierzymy jakość naszych usług i badamy zadowolenie klientów; stanowi to dla nas
wytyczne w procesie ciągłego doskonalenia. Powyższe działania ukierunkowane są na
odnajdywanie należnego miejsca osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i w Kościele.

KRS: wpis z dnia 04.01.1993r., numer 0000122277
REGON: 350143777
ZARZĄD STOWARZYSZENIA:
Prezes

Andrzej Wolski
zam.: ul. Nad Potokiem 25/16; 30-830 Kraków

Wiceprezes

Maria Orkisz
zam.: ul. Kraszewskiego 22/1; 30-110 Kraków

Wiceprezes

Arkadiusz Pisarek
zam.: ul. Tuchowska 6A/21; 31-618 Kraków

Skarbnik

Wacław Reczek
zam.: ul. Zawodzie 7/7; 31-232 Kraków

Sekretarz

Urszula Gurba
zam.: ul. Działkowa 16c; 30-854 Kraków

Członek

Jolanta Otałęga
zam.: ul. Heleny 8/63, 30-838 Kraków

Członek

Barbara Żołynia
zam.: Miłocice 7A/2, 32-090 Słomniki

12 czerwca 2008 roku do Zarządu dołączyły:
Członek
Członek

Stefania Pszczoła
zam. ul. Nad Potokiem 25/15; Kraków 30-830,
Danuta Wolska
zam. ul. Nad Potokiem 25/16; 30-830 Kraków
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CELE STATUTOWE STOWARZYSZENIA:
Celem działalności Stowarzyszenia są wszechstronne działania dla pełnego rozwoju osób
niepełnosprawnych oraz poprawy ich sytuacji w rodzinie i społeczeństwie, wszelka
aktywność prowadząca do ich społecznej integracji.
W szczególności celem Stowarzyszenia jest:
- formacja: propagowanie chrześcijańskich wizji człowieka niepełnosprawnego, jako
osoby wnoszącej szczególne wartości w życie społeczeństwa i Kościoła,
kształtowanie wobec niej postaw czerpiących swą inspiracje z Ewangelii.
- integracja działań: stworzenie płaszczyzny współpracy, wzajemnych kontaktów
i wymiany doświadczeń pomiędzy ruchami społecznymi, organizacjami
i instytucjami, krajowymi i zagranicznymi, którym bliskie są problemy osób
niepełnosprawnych.
- pomoc bezpośrednia: towarzyszenie osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom
oraz wspieranie ich we wszystkich wymiarach życia: duchowym, emocjonalnym,
intelektualnym oraz w sferze pomocy konkretnej mającej usprawnić ich życie na
co dzień; inicjowanie działań na rzecz stworzenia modelu polityki socjalnej
sprzyjającej pełnemu rozwojowi osób niepełnosprawnych, ich integracji
i normalizacji w społeczeństwie; inspirowanie i wspieranie nowych inicjatyw i form
działania służących dobru osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
Stowarzyszenie
z prawem.

realizuje

swoje

cele

wszelkimi

dostępnymi

sposobami

zgodnymi

a. Jako działalność nieodpłatną pożytku publicznego przez:
- organizację konferencji, spotkań, sesji naukowych, rekolekcji, kursów edukacyjno
– informacyjnych dla ogółu społeczeństwa, a także dla rodziców, wychowawców,
nauczycieli, katechetów, pracowników socjalnych, lekarzy, psychologów, etc.
- organizowanie
pomocy
instytucjonalnej
dla
osób
niepełnosprawnych,
a w szczególności dziennych i całodobowych miejsc wsparcia dla osób
niepełnosprawnych,
- podejmowanie działań z zakresu ochrony zdrowia i terapii, rehabilitacji społecznej
i zawodowej, edukacji i pomocy społecznej,
- wydawanie czasopism, fachowych broszur, informatorów oraz innych publikacji
drukowanych
i
audiowizualnych
poświęconych
problematyce
osób
niepełnosprawnych;
- współpracę ze środkami społecznego przekazu;
- przyjmowanie
każdej
osoby
dotkniętej
bezpośrednio
lub
pośrednio
niepełnosprawnością celem wysłuchania i pomocy w znalezieniu właściwego
rozwiązania trudności (doradztwo i pośrednictwo);
- gromadzenie i upowszechnianie danych i informacji na temat zakresu potrzeb,
różnorodnych służb, instytucji, niezależnych inicjatyw, mających na celu pomoc
osobie niepełnosprawnej i jej rodzinie;
- inspirowanie i wspieranie nowych inicjatyw i form działania służących dobru osób
niepełnosprawnych i ich rodzin, w szczególnych przypadkach pomoc finansowa
w formie pośredniej lub bezpośredniej;
- zorganizowanie i prowadzenie biblioteki gromadzącej najnowszą wiedzę na temat
niepełnosprawności (terapia, edukacja, itp.) jak również propagującej
chrześcijańską refleksję na temat potrzeb, praw, roli i wartości osób
niepełnosprawnych;
- gromadzenie środków na działalność Stowarzyszenia;
- prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na realizacje celów statutowych.
b. jako działalność odpłatną pożytku publicznego przez:
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-

wydawanie czasopism, fachowych broszur, informatorów oraz innych publikacji
drukowanych
i
audiowizualnych
poświęconych
problematyce
osób
niepełnosprawnych.

II. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez następujące formy działalności:

A. Prowadzenie Dziennych Centrów Aktywności dla dorosłych osób
z niepełnosprawnością intelektualną

Dzienne Centra Aktywności to:
 Środowiskowe Domy Samopomocy
 Warsztat Terapii Zajęciowej
Celem
−
−
−
−
−

Dziennych Centrów Aktywności jest:
wspieranie rozwoju osobowości osoby niepełnosprawnej,
podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności oraz zainteresowań uczestników,
zapewnienie udziału w zajęciach o charakterze terapeutycznym,
poszerzanie kompetencji społecznych,
kształtowanie w społeczeństwie pozytywnego wizerunku dorosłej osoby
niepełnosprawnej intelektualnie.
Stowarzyszenie – w ramach działalności statutowej - prowadzi trzy Środowiskowe Domy
Samopomocy oraz jeden Warsztat Terapii Zajęciowej, łącznie dla 108 dorosłych osób
z niepełnosprawnością intelektualną.



Środowiskowy Dom Samopomocy „Klub Aktywności”

Kontakt:
ul. Aleksandry 1, 30-837 Kraków
tel. (012) 658-54-94
e-mail: sds.aleksandry@ognisko.org.pl

Ośrodek funkcjonuje od 1996 roku. W początkowym okresie był prowadzony przez
Krajowe Towarzystwo Autyzmu, a od 1998 przez ChSON „Ognisko”. Ośrodek funkcjonuje
w godzinach od 7.30 do 16.00. W 2008 roku ośrodek swoim wsparciem objął 23
uczestników
podzielonych
na
trzy
grupy
ze
względu
na
potrzeby
i stopień niepełnosprawności.

Działalność ŚDS „Klub Aktywności” przy ul. Aleksandry jest współfinansowana
ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
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Filia ŚDS „Klub Aktywności”

Kontakt:
ul. Kolejowa 2, 30-805 Kraków
tel. (012) 659-16-37
e-mail: sds.kolejowa@ognisko.org.pl
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) przy ul. Kolejowej 2 działa od 2005 roku.
W roku 2008 ośrodek był czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.
ŚDS przy ul. Kolejowej 2 posiada 15 dotowanych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
W 2008 roku ośrodek objął wsparciem 17 uczestników.
Ośrodek jest przeznaczony dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną
i zaburzeniami psychicznymi, zameldowanych na terenie gminy lub powiatu.

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kolejowej, Filii „Klubu
Aktywności” jest współfinansowana ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Krakowie



Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Prądnickiej

Kontakt:
ul. Prądnicka 10, 30-002 Kraków
tel/fax: (012) 633-23-01
e-mail: sds.pradnicka@ognisko.org.pl
Ośrodek funkcjonuje od 2003 roku, najpierw jako filia „Klubu Aktywności” przy ul.
Aleksandry 1, natomiast od listopada 2004 roku jako samodzielna placówka.
Zajęcia terapeutyczno – rehabilitacyjne w ŚDS odbywają się od poniedziałku do
piątku w godzinach 7:30 – 15:30.
ŚDS przy ul. Prądnickiej 10 jest dziennym ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla 15
uczestników
dorosłych
osób
z
niepełnosprawnością
intelektualną
lub
niepełnosprawnością sprzężoną.
Działalność ŚDS przy ul. Prądnickiej jest współfinansowana ze środków
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie



Środowiskowy Dom Samopomocy „Świt”

Kontakt:
Miłocice, 32-090 Słomniki
tel. (012) 388-32-41
e-mail: sds.milocice@ognisko.org.pl

Ośrodek działa od września 2004r. i jest czynny od poniedziałku do piątku, w godz.
7.45-15.45. Ośrodek dysponuje 25 miejscami. Uczestnikami ośrodka są dorosłe osoby
z niepełnosprawnością intelektualną, w większości zamieszkałe na terenie gminy
Słomniki. Przedział wiekowy uczestników wynosi od 18 do 44 lat, stopień upośledzenia od
lekkiego do znacznego. W Domu nie ma żadnych barier architektonicznych, a teren wokół
niego stanowi przyjazne otoczenie, pozwalające na odpoczynek i relaks. Dom posiada
własny bus dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.
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Działalność ŚDS „Świt” jest współfinansowana ze środków Urzędu Miasta
i Gminy Słomniki



Warsztat Terapii Zajęciowej

Kontakt:
ul Prądnicka 10, 30-002 Kraków
tel. /fax: (012) 423-32-36
e-mail: wtz.prądnicka@ognisko.org.pl
W roku 2008 Warsztat świadczył usługę z zakresu rehabilitacji społecznej
i zawodowej dla 35 osób. Uczestnikami warsztatu są osoby w wieku 18-52 lat,
posiadające orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej,
wydane przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności, zamieszkałe na terenie
Gminy
Kraków,
będące
osobami
z
niepełnosprawnością
intelektualną
lub
niepełnosprawnością sprzężoną.
Warsztat Terapii Zajęciowej funkcjonuje od 15 listopada 2004 roku. Ośrodek działa przez
5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) od godz.8.00 do 15.30.
Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej jest współfinansowana ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Gminy
Miejskiej Kraków.

B. Wspieranie dzieci niepełnosprawnych i ich rodziny


„Klub Terapeutyczny – wsparcie dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin
z terenu gminy Słomniki i gmin ościennych”

Celem realizacji zadania było utrzymanie i rozwinięcie struktury wspierającej rozwój
społeczny, psychofizyczny i emocjonalny dzieci niepełnosprawnych i z trudnościami
w rozwoju, znanej w środowisku lokalnym jako Klub Terapeutyczny. Cel ten został
osiągnięty poprzez organizację spotkań o charakterze integracyjno-terapeutycznym,
sprzyjających integracji dzieci niepełnosprawnych ze środowiskiem dzieci zdrowych.
W 2008 roku w zajęciach Klubu Terapeutycznego brało udział 30 dzieci
niepełnosprawnych i z trudnościami w rozwoju z terenu gminy Słomniki i gmin
ościennych. Oprócz nich w zajęciach Klubu Terapeutycznego uczestniczyły rodziny dzieci
niepełnosprawnych (rodzeństwo, rodzice, dziadkowie) oraz przyjaciele i wolontariusze
zaangażowani w działalność Klubu Terapeutycznego.
W 2008 roku tematem przewodnim zajęć były warsztaty teatralne a 28-19 lipca udało się
zorganizować wycieczkę krajoznawczo-turystyczna do wioski indiańskiej w miejscowości
Szczyrzyc oraz do Parku Rozrywki Rabkoland.
Termin realizacji: styczeń – grudzień 2008 roku
Projekt był dofinansowany ze środków Regionalnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
w
Krakowie,
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych oraz Urzędu Miasta i Gminy Słomniki.

C. Aktywizacja zawodowa


„Krakowska Inicjatywa Na Rzecz Gospodarki Społecznej - COGITO”

Cele Partnerstwa: Celem partnerstwa było wypracowanie i testowanie mechanizmu
tworzenia oraz promocji przedsiębiorstw społecznych jako metody integracji społeczno-
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zawodowej stosowanej w ramach gospodarki społecznej. Grupa osób, na rzecz której
realizowane były działania Partnerstwa obejmuje osoby pozostające bez pracy z powodu
chorób psychicznych oraz osoby pozostające bez pracy, u których wystąpiły psychiczne
konsekwencje długotrwałego bezrobocia i zależności od systemu pomocy społecznej.

Termin realizacji: lipiec 2005 - wrzesień 2008
Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.


Kontakt:

Przedsiębiorstwo Społeczne „Ognisko” Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Społeczne „Ognisko” Sp. z o.o.
(siedziba) ul. Floriańska 15, 31-019 Kraków,
(zakład) ul. Prądnicka 10 p.303, 30-002 Kraków
tel./fax. 012-423-39-71
www.ognisko.net.pl
biuro@ognisko.net.pl

Spółka o nazwie Przedsiębiorstwo Społeczne Ognisko Sp. z o.o. została zawiązana aktem
notarialnym z 23 maja 2007 roku a następnie postanowieniem Sądu Rejonowego dla
Krakowa-Śródmieścia z 21 czerwca 2007 roku została wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez XI Wydział Gospodarczy KRS w Krakowie pod numerem
0000283300.
Spółka została zawiązana celem prowadzenia działalności gospodarczej dla realizacji
celów społecznych związanych z działalnością na rzecz pełnego rozwoju osób
z zaburzeniami psychicznymi i innymi niepełnosprawnościami, dla poprawy ich sytuacji
w rodzinie i integracji ze społeczeństwem.
Przedsiębiorstwo Społeczne „Ognisko” jest firmą produkcyjno-usługowa, cechująca się
dużą różnorodnością oferty. Oprócz prac typowo fizycznych (jak utrzymywanie czystości:
mycie okien, dystrybucja ulotek reklamowych i czasopism, sprzątanie powierzchni
biurowych, posesji i klatek schodowych) PS „Ognisko” oferuje również sprzedaż własnych
wyrobów rękodzieła ceramicznego (ceramika ozdobna, ceramika użytkowa, ceramika
artystyczna, ceramika reklamowa). Oferta uzupełniona jest o galanterię papierniczą (np.
ręcznie wykonane i zdobione kartki okolicznościowe).
Na koniec 2008 roku Przedsiębiorstwo Społeczne Ognisko zatrudniało 21 osób na umowy
o pracę łącznie na 10,13 etatach oraz 4 osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia
(na stanowiskach kierowniczych oraz związanych z księgowością).
Spośród 21 osób zatrudnionych w PS „Ognisko” na podstawie umów o pracę (stan na
31.12.2008r.) 17 osób posiada orzeczenia o niepełnosprawności, 3 osoby to byli
uczestnicy Klubu Integracji Społecznej, a jedna osoba to specjalista rękodzieła
ceramicznego.
Spośród osób niepełnosprawnych zatrudnionych w PS „Ognisko” (stan na 31.12.2008r.)
dominującą grupą są osoby posiadające orzeczenia o umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności (stanowią 64% ogółu zatrudnionych osób niepełnosprawnych). Osoby
ze znacznym stopniem niepełnosprawności stanowią 24%, a osoby z lekkim stopniem
niepełnosprawności stanowią 12% ogółu zatrudnionych osób niepełnosprawnych.
Od 01 stycznia 2008 do 31 marca 2008r. działalność Przedsiębiorstwa Społecznego
„Ognisko” Sp. z o.o. dofinansowana była ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.
Od 1 kwietnia 2008 roku Spółka funkcjonuje jako finansowo niezależna jednostka
otrzymując jedynie częściową refundację wynagrodzeń i składek ZUS pracowników
niepełnosprawnych z PFRON.
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Zorganizowanie i uruchomienie działalności przedsiębiorstwa jest głównym
rezultatem projektu realizowanego przez Stowarzyszenie w partnerstwie
"Krakowska Inicjatywa na Rzecz Gospodarki Społecznej - Cogito", w ramach
Inicjatywy Wspólnotowej Equal.



„Centrum Zatrudnienia Wspieranego dla Osób Niepełnosprawnych

Centrum Zatrudnienia Wspieranego dla Osób Niepełnosprawnych powstało przy ChSON
„Ognisko” w styczniu 2008 r. Jego celem jest stworzenie możliwości zatrudnienia osób
niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, poprzez wspieranie ich w procesie
poszukiwania, zdobywania i utrzymywania miejsca pracy, odpowiednio dobranego do
możliwości i umiejętności danej osoby. W ramach przygotowywania do zatrudnienia
Centrum oferuje: szkolenia indywidualne i grupowe, praktyki w różnych zakładach pracy,
doradztwo zawodowe i psychologiczne, możliwość udziału w grupach wsparcia,
poszukiwanie odpowiedniej oferty pracy na otwartym rynku zgodnie z indywidualnymi
preferencjami i możliwościami danej osoby, intensywne, osobiste wsparcie trenera pracy
zarówno podczas praktyk jak i w miejscu zatrudnienia, trwały monitoring postępów także
po uzyskaniu samodzielności na danym stanowisku pracy.
W 2008r. roku działaniami Centrum objęto 75 osób niepełnosprawnych. Wobec
wszystkich podjęto działania kwalifikacyjne, z tego 21 nie zostało zakwalifikowanych do
udziału w zajęciach Centrum ze względu na nie spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych.
Osobom tym udzielono informacji, gdzie w innych warunkach mogą poszukiwać wsparcia
w przygotowaniu do pracy. Zakwalifikowano 54 osoby, z czego 41 osób podjęło udział w
szkoleniach. Do końca grudnia 2008r. etap ten zakończyło 13 osób. W wyniku
przygotowywania się do pracy w ramach działalności Centrum zatrudnienie podjęło
6 osób, oraz 1 osoba pracę o charakterze wolontariatu. Wszystkie te osoby przeszły
intensywne szkolenie stanowiskowe w miejscu pracy. W 2008r. Centrum monitorowało
i wspierało 16 osób niepełnosprawnych pozostających w zatrudnieniu. Jeden beneficjent
zrezygnował z udziału w zajęciach Centrum
Program „Trener Pracy” jest współfinansowany ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

E. Współpraca z Ruchem „Wiara i Światło”
 Współorganizacja wypoczynku letniego i zimowego dla osób
niepełnosprawnych, ich rodzin oraz młodzieży skupionej we wspólnotach
Ruchu „Wiara i Światło”
Celem działań realizowanych w 2008 roku było zorganizowanie niepełnosprawnym
członkom wspólnot aktywnego zimowego i letniego wypoczynku dostosowanego do
indywidualnych potrzeb każdego z nich, wypoczynku zorganizowanego poza miejscem
zamieszkania.
Rezultatem działań był odpoczynek na „łonie natury”, nawiązanie nowych znajomości
i pogłębienie więzi przyjaźni. W trakcie wypoczynku osoby niepełnosprawne uczyły się
samodzielności, współpracy w grupie, wyrażania własnych uczuć i potrzeb.

F. Dystrybucja kwartalnika „Światło i Cienie”
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W latach 1992-2006 ukazały się 52 numery kwartalnika „Światło i Cienie” poruszające
zagadnienia niepełnosprawności w różnych aspektach. Z początkiem 2007 r. decyzją
Zarządu ChSON
„Ognisko” wydawanie kwartalnika zostało zawieszone. Obecnie w ramach odpłatnej
działalności pożytku publicznego ChSON „Ognisko” prowadzona jest dystrybucja
archiwalnych numerów.

G. Organizowanie imprez okolicznościowych
Impreza integracyjna – Obchody Święta Matki Boskiej Częstochowskiej dla
DPS ul. Babińskiego 23 w Krakowie



W uroczystościach wzięły udział łącznie 252 osoby, w tym 162 osoby niepełnosprawne
z terenu Krakowa (90 mieszkanek Domu Pomocy Społecznej (DPS) przy ul. Babińskiego
25 w Krakowie, 72 osoby z terenu Krakowa i z innych ośrodków wsparcia). Pozostała
liczba osób (90 osób) to osoby niepełnosprawne spoza miasta Krakowa, krewni
i przyjaciele mieszkanek oraz pracownicy DPS-u).
Organizacja Obchodów Święta Matki Boskiej Częstochowskiej umożliwia osobom
pozbawionym możliwości samodzielnego pielgrzymowania na zaspokojenie potrzeb
religijnych i kulturalnych związanych z tym świętem.
Impreza integracyjna o charakterze religijnym ma również za zadanie integrację osób
niepełnosprawnych z parafialnym środowiskiem lokalnym oraz rodzinami i mieszkańcami
innych DPS-ów. Wspólne przeżywanie obrządku religijnego oraz dzielenie się
doświadczeniami w sferze twórczości muzycznej, teatralnej i plastycznej przełamało
poczucie odizolowania mieszkanek i wywołało dużo pozytywnych emocji.
Termin realizacji: 30 września 2008r.
Projekt był dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych



Piknik Rodzinny

Celem przedsięwzięcia była organizacja imprezy kulturalno-rekreacyjnej sprzyjającej
integracji osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną gminy Słomniki oraz gmin
ościennych. Piknik odbył się 17 maja 2008 roku w ogrodach Środowiskowego Domu
Samopomocy w Miłocicach.

H. Prowadzenie Punktu Informacyjnego
Stowarzyszenie poszukuje i udostępnia bezpośrednio, telefonicznie, pocztą informacje
dotyczące niepełnosprawności w szerokim zakresie, wszystkim osobom i instytucjom
zgłaszającym taką potrzebę.
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Główne zdarzenia prawne o skutkach finansowych
NUMER I

PRZEDMIOT

DATA ZAWARCIA

PODMIOT

KWOTA

UMOWY
Umowa o realizację zadania z
zakresu pomocy społecznej z
dnia wraz z aneksem nr 1 z
dnia 29.09.2008 i aneksem nr
2 z dnia 30.10.2008 na
prowadzenie ŚDS-u w
Miłocicach

Umowa z dnia

Gmina Słomniki –

3.01.2008

Burmistrz Paweł Knafel

Umowa w sprawie
prowadzenia w okresie od
dnia 1.11.2004r. do dnia
31.12.2008r. środowiskowego
domu samopomocy w
Krakowie, ul. Prądnicka 10,
aneks nr 9 z dnia 25.01.2008,
Aneks nr 10 z dnia
20.06.2008, aneks 11 z dnia
14.10.2008,
Umowa 107/P/MOPS/08 z
aneksem nr 1 w sprawie
prowadzenia 1 miejsca w ŚDS
w okresie od dnia 1.04.2008r.
do dnia 31.12.2012r. w
środowiskowym domu
samopomocy w Krakowie, ul.
Prądnicka 10
Umowa nr 434/P/MOPS/OP w
sprawie prowadzenia w
okresie od dnia 1.01.2009r.
do dnia 31.12.2012r.
środowiskowego domu
samopomocy w Krakowie, ul.
Prądnicka 10

29.10.2004r.

Porozumienie stron nr
356/P/MOPS/08 na
dodatkowe środki finansowe
przeznaczone na prowadzenie
ŚDS w Krakowie, ul.
Prądnicka 10

17.11.2008

Umowa 3/U/TRP/2008 z
aneksem nr 1, dot. Centrum
zatrudnienia wspieranego dla
osób niepełnosprawnych

11.03.2008

Umowa 7PA/000044/12/D
dot. Klub Terapeutyczny

21.04.2008

Miejski Ośrodek Pomocy

228 797,00 zł

127 200,00 zł

Społecznej w Krakowie

14.04.2008

Miejski Ośrodek Pomocy

7403,00

Społecznej w Krakowie

31.12.2008

Miejski Ośrodek Pomocy

147000,00

Społecznej w Krakowie

Miejski Ośrodek Pomocy

6000,00 zł

Społecznej w Krakowie

Państwowy Fundusz

320 005,10 zł

Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Państwowy Fundusz

40 000,00

Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

Aneks 1,2,3,4/2008 do
umowy 482/2007/MOPS na
prowadzenie Warsztatu
Terapii Zajęciowej

25.01.2008

Miejski Ośrodek Pomocy

11.06.2008

Społecznej w Krakowie

447 133,20

14.07.2008
19.12.2008
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Umowa nr 413/P/MOPS/06 na
prowadzenie ŚDS przy ul.
Aleksandry z filią na ul.
Kolejowej wraz z aneksem nr
3, 4,5,6,7

22.12.2006r.

Miejski Ośrodek Pomocy

(obowiązująca w 2008

Społecznej w Krakowie

Umowa 108/P/MOPS/08 na
dodatkowe 2 miejsca w ŚDS
przy ul. Aleksandry z filią na
ul. Kolejowej

14.04.2008

Porozumienie stron o
przekazaniu dodatkowych
środków finansowych na
prowadzenie ŚDS przy ul.
Aleksandry z filią na ul.
Kolejowej

17.11.2008

Umowa nr 562/12/MOPS/08
na realizację zadania
„Obchody święta Matki
Boskiej Częstochowskiej
Patronki Kaplicy DPS w
terminie sierpień 2008”

28.04.2008

Umowa o Partnerstwie na
rzecz Rozwoju „Krakowska
Inicjatywa na Rzecz
Gospodarki Społecznej –
COGITO”

27.06.2005r. (na okres

Dom Maklerski

do 31.03.2008r.)

PENETRATOR S.A.

Porozumienie
21/PSU/MOPS/7 z aneksem
nr 1 w zakresie organizowania
prac społecznie użytecznych

31.12.2007

Umowa nr 1/08 na realizację
projektu „Wycieczka
turystyczna sposobem na
rekreację Klubowiczów”
Umowa o realizację zadania z
zakresu pomocy społecznej nr
XII/11/ROPS/08
Umowa o praktyczną naukę
zawodu

5.03.2008r.

Gmina Słomniki

10.06.2008

Województwo
Małopolskie

30.05.2008

Szkoła
Policealna
Pracowników
Służb
Medycznych
i
Społecznych nr 3

Umowa o praktykę zawodową

1.12.2008

Umowa o usługę ochrony w
formie całodobowego
monitorowania obiektu

17.01.2008

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci Niewidomych
i Słabowidzących
Biuro Ochrony „Zawisza
K” Paulina Zielony

Umowa nr 2008/2007 Kredytu
w rachunku bieżącym

3.04.2008

348 635,00 zł

roku)

Miejski Ośrodek Pomocy

14805,00

Społecznej w Krakowie

Miejski Ośrodek Pomocy

22 414,00 zł

Społecznej w Krakowie

Miejski Ośrodek Pomocy

2700,00 zł

Społecznej w Krakowie

954 380,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Krakowie

Bank PKO SA
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Porozumienie nr w08/12 w
sprawie ćwiczeń praktycznych
w szkole

Akademia Pedagogiczna
w Krakowie

12 zł/h

Porozumienie o współpracy

1.07.2008

Wrocławski Sejmik Osób
Niepełnosprawnych

Umowa nr 460/PRO Bonus/3

17.06.2008

Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa
Obywatelskiego

910,00 zł

Umowa nr 411/PRO Bonus/3

19.02.2008

Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa
Obywatelskiego

3780,00 zł

III. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

IV. Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia
Uchwała Zarządu Nr 1/2008 z dnia 14 lutego 2008r.
- ustalenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dotyczący roku 2008 w
wysokości 700 zł na pracownika ze względu na brak możliwości finansowych dokonania
pełnego odpisu w wysokości 804,60 na osobę.
Uchwała Zarządu Nr 2/2008 z dnia 10 kwietnia 2008r.
- zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2007,
- wynik finansowy za rok 2007 tj. nadwyżkę przychodów nad kosztami na kwotę
61 704,89 zł przeznaczyć na Fundusz Statutowy.
- zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności ChSON „Ognisko” za rok
2007 wydane w formie broszury.
W dniu 12 czerwca 2008 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
Podczas jego obrad zostały podjęte dwie uchwały:
Uchwała nr 1 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za 2007 rok.
Uchwała nr 2 w sprawie udzielenia Zarządowi ChSON „Ognisko” absolutorium
z wykonania obowiązków w mijającej kadencji.
Walne Zgromadzenie wybrało nowe władze stowarzyszenia.

V. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów
Zawarta w informacji dodatkowej do bilansu pkt.3.

VI. Informacja o poniesionych kosztach
Informacja zawarta w informacji dodatkowej do bilansu pkt. 4.
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VII. Pozostałe dane
1. Na dzień 31 grudnia 2008 roku ChSON „Ognisko” zatrudniało 53 pracowników na
45,32 etatach, w tym:
a) 2 księgowe
b) 7 kierowników jednostek
c) 2 pracowników biurowo-administracyjnych
d) 1 pracownika ds. marketingu
e) 9 terapeutów
f) 11 asystentów osób niepełnosprawnych
g) 2 instruktorów zawodu
h) 4 instruktorów terapii zajęciowej
i) 1 specjalistę ds. rewalidacji
j) 1 specjalistę ds. rehabilitacji
k) 6 trenerów pracy
l) 3 psychologów
Na dzień 31 grudnia 2008 roku 2 pracowników przebywało na urlopach wychowawczych a
2 pracownice na urlopach macierzyńskich.
Stowarzyszenie zatrudniało także 24 osoby na podstawie umowy zlecenie oraz 39
pracowników Klubu Integracji Społecznej zatrudnionych w ramach umowy z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a także kilkunastu wolontariuszy.
2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Stowarzyszenie: 1 177 139,95 zł
w tym:
- wynagrodzenia – 1 087 293,27 zł
- nagrody – 89 846,68 zł
3. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
członkom Zarządu.
Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia z tytułu sprawowanej funkcji w organie
nadzorczym. Członkowie Zarządu nie uzyskali nagród, premii i innych świadczeń.
4. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: 64 251,69 zł
5. Udzielone przez Stowarzyszenie pożyczki
Stowarzyszenie nie udziela pożyczek pieniężnych.

pieniężne:

zgodnie

ze

statutem

6. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
Stowarzyszenie prowadzi rachunki bankowe w banku:
Bank Pekao S.A.
I Oddział w Krakowie
Rynek Główny 31
30-960 Kraków
Stan na dzień 31.12.2008r.

Numer rachunku

Waluta

Saldo na
31.12.2008r.

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

PLN

0,00 zł

65 1240 1431 1111 0000 1045 1085

PLN

-42 151,95 zł

05 1240 1431 1111 0000 1045 1098

PLN

0,00 zł

91 1240 1431 1111 0000 1045 1102

PLN

0,04 zł

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ChSON „Ognisko” w 2008 ROKU

15

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”

31 1240 1431 1111 0000 1045 1115

PLN

0,48 zł

84 1240 1431 1111 0000 1045 1131

PLN

2 316,11 zł

93 1240 1431 1111 0000 1072 4509

PLN

0,12 zł

49 1240 1431 1111 0010 0372 5941

PLN

3 494,84 zł

05 1240 1431 1111 0010 0505 1462

PLN

144,47 zł

61 1240 1431 1111 0010 0716 7673

PLN

0,00 zł

71 1240 1431 1111 0010 0843 5962

PLN

0,00 zł

20 1240 1431 1978 0000 1045 1128

EUR

0,00 zł

66 1240 1431 1978 0010 0867 6815

EUR

0,00 zł

7. Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.
Stowarzyszenie nie nabyło akcji, udziałów, obligacji.
W maju 2007 roku Stowarzyszenie zawiązało Przedsiębiorstwo Społeczne „Ognisko” Sp. z
o.o., wnosząc do spółki kapitał zakładowy w wysokości 50 000 zł.
Kapitał zakładowy PS „Ognisko” wynosi 50 000 zł i dzieli się na 100 równych
i niepodzielnych udziałów po 500 zł. Wszystkie udziały Przedsiębiorstwa Społecznego
„Ognisko” Sp. z o.o. objęło Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich
Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”.
8. Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to
nabycie.
Stowarzyszenie w 2008 roku nie nabyło nieruchomości.
9. Nabyte środki trwałe:
W 2008 roku ChSON „Ognisko” nie nabyło środków trwałych.
10. Wartość aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:
Stowarzyszenie nie sporządza sprawozdań finansowych dla celów statystycznych.

VIII. Dane o działalności zleconej Stowarzyszeniu przez podmioty
państwowe

i

samorządowe

oraz

o

wyniku

finansowym

tej

działalności
Zawarte w informacji dodatkowej do bilansu.

IX. Informacja o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu ciążących
zobowiązań

podatkowych,

a

także

informacja

w

sprawie

składanych deklaracji podatkowych
Stowarzyszenie nie posiada zaległych zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego oraz
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; deklaracje podatkowe były składane w terminie.
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X. Informacja o kontroli i jej wynikach
W sprawozdawanym okresie w ChSON „Ognisko” przeprowadzono jedną kontrolę.
Kontrolę przeprowadzili upoważnieni pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krakowie.
Tematem kontroli była działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ulicy Prądnickiej 10,
prowadzonego przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin
i Przyjaciół „Ognisko”.
Kontrolą objęto okres od stycznia 2007r. do dnia przeprowadzenia kontroli tj.
27.02.2008r. Badania kontrolne przeprowadzono w siedzibie Warsztatu Terapii
Zajęciowej przy ulicy Prądnickiej 10 oraz w siedzibie biura ChSON „Ognisko” przy ulicy
Floriańskiej 15. Kontrola odbyła się w dniach 27.02.2008r. i 29.02.2008r.
Nie stwierdzono zastrzeżeń co do dokumentacji księgowej Warsztatu Terapii Zajęciowej.
Kontrolowano również listy obecności pracowników, grafik zajęć pracowników,
dokumentacja kadry Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz zakres zatrudnienia i kwalifikacje
pracowników WTZ-u. Również w tych obszarach nie stwierdzono uchybień.
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