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Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”

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”.
Główną misją 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 zainteresowanymi działaniami
pomocowymi.
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 o jakość
świadczonych usług i dążenia do ciągłego doskonalenia. W 2009 roku certyfikat
Systemu Zarządzania Jakością został odnowiony zgodnie z normą 9001:2008.

„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”

W maju 2007 roku ChSON „Ognisko” 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.
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” Sp. z o.o.
W styczniu 2008 roku ChSON „Ognisko” kontynuując działania na rzecz aktywizacji
zawodowej osób niepełnosprawnych uruchomiło projekt pod nazwą „Centrum
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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.
W czerwcu 2009 roku Stowarzyszenie rozpoczęło realizację projektu „Prowadzenie
ośrodka rehabilitacji i wsparcia dla dorosłych osób z głęboka, wieloraką
niepełnosprawnością”, który jest uzupełnieniem działań ChSON „Ognisko” na rzecz
rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością. W tym samym czasie
uruchomiony został projekt „Promocja aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych
intelektualnie – pracownia praktycznego przygotowania do pracy na stanowisku
pomoc kuchenna” stanowiący kontynuację działań Stowarzyszenia na polu aktywizacji
zawodowej osób z niepełnosprawnością.

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

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;
·
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.

Członek Jolanta Otałęga
zam.: ul. Heleny 8/63, 30-838 Kraków
Członek Barbara Żołynia
zam.: Miłocice 7A/2, 32-090 Słomniki
Członek Stefania Pszczoła
zam. ul. Nad Potokiem 25/15; Kraków 30-830,
Członek Danuta Wolska
zam. ul. Nad Potokiem 25/16; 30-830 Kraków
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
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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 realizuje swoje cele wszelkimi dostępnymi sposobami zgodnymi
z prawem.
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,
aw 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:
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 form działalności:

A. Prowadzenie Dziennych Centrów Aktywności dla dorosłych
osób z niepełnosprawnością intelektualną
Dzienne Centra Aktywności to:
·
Środowiskowe Domy Samopomocy;
·
Warsztaty Terapii Zajęciowej;
·
Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia dla Dorosłych Osób z Głęboką, Wieloraką
Niepełnosprawnością (działanie projektowe).
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 ( w tym jeden z filią), dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz
Ośrodek Wsparcia dla Osób z Głęboką, Wieloraką Niepełnosprawnością łącznie dla 153
dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Ø

Środowiskowy Dom Samopomocy „Klub Aktywności”

Kontakt:
ul. Aleksandry 1, 30-837 Kraków
tel. (012) 658-54-94
e-mail: klub.aktywnosci@gmail.com
godziny funkcjonowania: 07:30 – 16:00
Ośrodek dla osób niepełnosprawnych powstał przy ul. Aleksandry 1 w 1996 roku
i początkowo prowadzony był przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu. W strukturze
ChSON „Ognisko” ośrodek funkcjonuje od 1998 roku.
W 2009 roku w ośrodku było na stałe zatrudnionych 9 osób (asystenci osób
niepełnosprawnych, terapeuci oraz kierownik ośrodka). Okresowo w „Klubie
Aktywności” podejmowali prace także: stażystka, wolontariusze, praktykanci oraz
osoby realizujące prace społecznie użyteczne w ramach współpracy ChSON „Ognisko”
z Klubem Integracji Społecznej w Krakowie.
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W 2009 roku objęto wsparciem 25 (na 23 dotowane miejsca) dorosłych osób
niepełnosprawnych intelektualnie oraz z wieloraką niepełnosprawnością, w tym 24
osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Zajęcia odbywały się w trzech grupach:
·
Grupa A
W zajęciach uczestniczyły cztery osoby z głębszym upośledzeniem umysłowym oraz ze
sprzężonymi niepełnosprawnościami wymagające najwięcej czynności opiekuńczych
oraz troski w zapewnieniu bezpieczeństwa. Praca terapeutyczna była ukierunkowana
na doskonalenie komunikacji, wielozmysłową stymulację
oraz motywowanie do
aktywności.
·
Grupa B
Celem pracy terapeutycznej w dwóch podgrupach było udzielenie każdej z osób
wsparcia fizycznego i psychicznego, wyrobienie poczucia przynależności do grupy
rówieśniczej i koleżeńskich więzi, poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości oraz
motywowanie do różnego rodzaju aktywności i treningu zawodowego.
·
Grupa D
Grupa ta składała się z osób niepełnosprawnych ruchowo ze specyficznymi potrzebami
w zakresie komunikacji pozawerbalnej. Celem pracy było motywowanie do
maksymalnej samodzielności w zakresie czynności samoobsługowych,
udzielania
sobie nawzajem wsparcia, poszukiwania wsparcia i rozwiązywania problemów,
doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i społecznych uczestników.
Praca terapeutyczna prowadzona w ośrodku obejmowała: rehabilitację społeczną,
trening zawodowy - kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy, terapię
zajęciową, wsparcie psychologiczne, zajęcia usprawniające ruchowo, wsparcie
w czynnościach samoobsługowych i opiekuńczo-pielęgnacyjnych, doradztwo i pomoc
w zakresie realizacji codziennych spraw i potrzeb, pomoc w różnych sytuacjach
kryzysowych, również poza terenem ośrodka.
Największym sukcesem ośrodka osiągniętym pomimo wielu trudności jest zapewnienie
terapii i wsparcia osobom z bardzo specyficznymi potrzebami oraz osobom
poruszającym się na wózku inwalidzkim (stanowią one ponad 60 % uczestników
„Klubu Aktywności”).
Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Klub Aktywności” przy
ul. Aleksandry jest współfinansowana ze środków Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Krakowie.

Ø
Kontakt:

Filia ŚDS „Klub Aktywności”

ul. Kolejowa 2, 30-805 Kraków
tel. (12) 659-16-37
e-mail: sds.kolejowa@ognisko.org.pl
godziny funkcjonowania: 7:30 – 15:30

Ośrodek został założony w styczniu 2005 roku jako filia Środowiskowego Domu
Samopomocy „Klub Aktywności” (działającego przy ul. Aleksandry 1 w Krakowie).
Głównym założeniem działalności placówki jest prowadzenie szeroko pojętej
rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Kadrę ośrodka stanowią terapeuci. Dodatkowo jedna osoba pełni funkcję kierownika.
Wszyscy terapeuci posiadają wykształcenie wyższe (na kierunkach: psychologia,
psychosocjologia, wychowanie plastyczne, filozofia), a kierownik dodatkowo posiada
kwalifikacje z zakresu organizacji pomocy społecznej. Pracownicy Środowiskowego
Domu Samopomocy przy ul. Kolejowej 2 w Krakowi uczestniczą w licznych
szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych, zwiększających ich kompetencje,
takich jak: arteterapia, czy psychoterapia. Każdy z terapeutów prowadzi określone
pracownie w ośrodku oraz wspiera indywidualnie grupę uczestników (na jednego
terapeutę przypada ok. 4-5 uczestników).
Uczestnikami ośrodka są osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub/i
zaburzeniami psychicznymi, zameldowane na terenie gminy Kraków, w wieku 22- 47
lat, w tym 5 kobiet i 13 mężczyzn, posiadające orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności: 7 osób - stopień znaczny, a 11- umiarkowany. W 2009 roku do
ośrodka uczęszczało 18 osób (przy 17 dotowanych miejscach). Część uczestników tj.
7 z 18 pracuje zawodowo na otwartym rynku pracy.
Zajęcia w ośrodku mają charakter terapeutyczny i odbywają się w podziale
uczestników na grupy. Przynależność do grupy ustalona jest według indywidualnych
predyspozycji uczestników. Wśród różnorodnych zajęć wymienić należy:
·
zajęcia manulane - pozwalają rozwijać zarówno proste czynności manualne, jak
i zaspokajają potrzeby ekspresji twórczej oraz potrzeby estetyczne beneficjentów.
Prowadzone są w pracowniach: malarskiej, ceramiki, witrażu, świec ozdobnych
oraz poligraficznej,
·
trening samodzielności - realizowany w formie zajęć, których celem jest
rozwijanie umiejętności, przydatnych w codziennym funkcjonowaniu, takich jak:
nauka przygotowywania posiłków, nauka prac porządkowych oraz obsługi
komputera,
·
trening kompetencji społecznych - są to zajęcia, których celem jest poprawa
funkcjonowania w życiu społecznym. Jest to trening społeczny realizowany
w formie treningu instytucji, świat kobiet oraz zajęcia literackie,
·
zajęcia rekreacyjne - zajęcia rozwijające zainteresowania uczestników, takie jak:
gry zespołowe, basen, zajęcia teatralne, hobby,
·
rozmowy indywidualne - spotkania z terapeutą, których celem jest wsparcie
uczestnika w jego potrzebach i trudnościach.
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Jednym z sukcesów osiągniętych przez Środowiskowy Dom Samopomocy przy
ul. Kolejowej 2 w 2009 roku było otwarcie dwóch nowych pracowni tj. witrażu oraz
świec ozdobnych. Kolejnym było podjęcie pracy na otwartym rynku pracy przez
kolejnych uczestników, dzięki czemu aż 7 osób niepełnosprawnych może realizować
się zawodowo.
Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kolejowej 2, filii
„Klubu Aktywności” jest współfinansowana ze środków Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Krakowie.

·

·
·

Ø
Kontakt:

Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Prądnicka 10, 30-002 Kraków
tel/fax: (12) 633-23-01
e-mail: sds.pradnicka@ognisko.org.pl
godziny funkcjonowania: 7:30 – 15:30

Ośrodek funkcjonuje od 2003 roku, początkowo jako filia ośrodka „Klub Aktywności”,
mieszczącego się przy ul. Aleksandry 1 w Krakowie, natomiast od listopada 2004 roku
jako samodzielna placówka. Główne cele działalności ośrodka to: świadczenie
wsparcia osobom niepełnosprawnym, przyczyniającego się do podtrzymywania
i rozwijania zakresu ich samodzielności, umiejętności społecznych i interpersonalnych,
nabywania i ćwiczenia umiejętności praktycznych, w tym zawodowych, a także pomoc
rodzinie w opiece nad dorosłą osobą niepełnosprawną.
Zespół terapeutyczny ośrodka składa się z: kierownika/terapeuty, terapeutów
(pedagoga, psychologa) oraz asystentów osoby niepełnosprawnej. Pracę ośrodka
wspierają również: wolontariusze, praktykanci/stażyści, osoby realizujące na terenie
ośrodka prace społecznie użyteczne w ramach współpracy ChSON „Ognisko” z Klubem
Integracji Społecznej w Krakowie.
W 2009 roku
ŚDS wspierał łącznie 17 (na 15 dotowanych miejsc) osób
z niepełnosprawnością
intelektualną
oraz
sprzężonymi
wielorakimi
niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie gminy Kraków. Uczestnikami zajęć
prowadzonych przez ŚDS były w tym okresie osoby dorosłe, które ze względu stopień
niepełnosprawności: intelektualnej, fizycznej, a także zaburzeń psychicznych (autyzm)
brały udział w zajęciach w podgrupach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb
i możliwości.
W 2009 roku uczestnicy ŚDS-u brali udział w następujących rodzajach zajęć:
·
terapii zajęciowej i treningu zawodowym, odbywających się w czasie aktywności
w pracowniach: poligraficznej, sztuki użytkowej, komputerowej, technicznej;
·
treningu umiejętności samoobsługowych oraz związanych z prowadzeniem
gospodarstwa domowego, poprzez: zajęcia w pracowni gospodarstwa domowego,
odbywanie dyżurów dbania o porządek, zajęcia treningu ekonomicznego, naukę

·

samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych, udział w cyklu zajęć
z zakresu dbałości o wizerunek (zasad doboru stroju, dbałości o systematyczne
wykonywanie czynności higienicznych, czystość ubioru, elementy edukacji,
dotyczącej budowy ludzkiego ciała, dbałości o zdrowie);
zajęciach usprawniających ruchowo, w tym: ćwiczeniach gimnastycznych,
mających na celu nabywanie znajomości schematu ciała, turniejach gier
sportowych, regularnie odbywających się zajęciach na basenie wzbogaconych
o naukę pływania metodą Halliwick;
edukacji ustawicznej,
nauce i ćwiczeniu umiejętności pisania, czytania,
rozpoznawania cyfr, wykonywania rachunków matematycznych, rozumienia pojęć
matematycznych, posługiwania się zegarem;
treningu umiejętności spędzania wolnego czasu oraz zajęciach relaksacyjnych,
w tym kółkach zainteresowań (kółko plastyczne, wyplatania ze sznurka, teatralne,
fotograficzne),zajęciach muzycznych, rozwijaniu umiejętności korzystania
z miejsc użyteczności publicznej (np.: wyjścia do kina, kawiarni, muzeów, na
spektakle, zajęcia rekreacyjno – ruchowe w parku), udział uczestników
w organizacji wyjść grupy;
treningach grupowych i rozwijaniu umiejętności, związanych z kontaktami
społecznymi, w tym: zebraniach społeczności ŚDS, treningu społecznym, bloku
zajęć „aktywność w społeczeństwie”, organizacji i uczestniczeniu w przyjęciach
okazjonalnych, spotkaniach integracyjnych z uczestnikami innych ośrodków.

W ramach wsparcia odbywano także rozmowy indywidualne z uczestnikami, mające
na celu
pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów, realizowanie celów
terapeutycznych związanych ze wspieraniem ich rozwoju i funkcjonowania w sferach:
osobistej, emocjonalnej, społecznej.
W marcu 2009 roku odbył się na terenie ŚDS kolejny „Dzień Otwarty” ChSON
„Ognisko”. Natomiast w listopadzie 2009 roku po raz drugi zorganizowano na terenie
ośrodka Dzień Otwarty dla rodziców i opiekunów uczestników ŚDS, w czasie którego
odwiedzający ośrodek mieli możliwość obserwowania codziennego dnia pracy ŚDS,
zobaczenia uczestników w czasie wykonywania konkretnych dań w pracowniach,
dokładniejszego poznania struktury dnia zajęć w ośrodku.
Ponadto, w ramach integracji ze środowiskiem uczestnicy ŚDS brali udział w plenerze
artystycznym i wernisażu organizowanym przez WTZ na ul. Za Torem w Krakowie
oraz konkursie karaoke dla uczestników ŚDS z województwa małopolskiego,
organizowanym w Olkuszu.
W 2009 roku działalność ŚDS czekiem na kwotę 5000 zł, wsparła w ramach programu
społecznego "Podzielmy się ciepłem", Elektrociepłownia Kraków S.A. oraz Miejskie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie we współpracy z gminą miejską
Kraków.
Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Prądnickiej 10 jest
współfinansowana ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krakowie.
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Ø
Kontakt:

Środowiskowy Dom Samopomocy „Świt”

Miłocice, 32-090 Słomniki
tel. (12) 388-32-41
e-mail: sds.milocice@ognisko.org.pl
godziny funkcjonowania: 7.45 – 15.45

Środowiskowy Dom Samopomocy „Świt” w Miłocicach rozpoczął swą działalność
4 października 2004 roku. Pierwsze zajęcia odbyły się w pomieszczeniach Ochotniczej
Straży Pożarnej, które udostępnione zostały ŚDS-owi na czas remontu byłej szkoły,
przekazanej na 10 lat w bezpłatne użyczenie ChSON „Ognisko” przez Radę Gminy
Słomniki. W lutym 2009 roku umowę na bezpłatną dzierżawę budynku przedłużono
o kolejne 10 lat (do 31.12.2023r).
Początkowo ośrodek przeznaczony był dla 20 osób z niepełnosprawnością intelektualną
z terenu gminy Słomniki, potem ofertę rozszerzono o kolejne 5 osób i możliwość
objęcia wsparciem osoby niepełnosprawne z gmin ościennych.
Do niedawna Świt był jedynym ośrodkiem prowadzonym przez ChSON „Ognisko” poza
terenem Krakowa. Jest położony w malowniczym miejscu, z dala od miejskiego
zgiełku, co przyciąga gości i daje możliwość częstego obcowania z przyrodą oraz
sprzyja integracji z lokalną społecznością.
Kadrę ośrodka w 2009 roku stanowili pedagodzy specjalni, pedagog społecznoopiekuńczy, psycholog i asystenci osób niepełnosprawnych.
Ośrodek dysponuje 25 dotowanymi miejscami. W roku 2009 w ŚDS „Świt” objęto
wsparciem 29 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu gminy
Słomniki oraz gmin ościennych. Uczestnikami są osoby upośledzone w stopniu od
lekkiego do znacznego, w przedziale wiekowym: 18-59 lat.
W ośrodku odbywają się różnego rodzaju aktywności o charakterze terapeutycznym,
które dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. Udział
w tych zajęciach daje możliwość rozwijania kompetencji społecznych, zainteresowań
i autonomii osoby niepełnosprawnej, również jego samodzielności i sprawności
fizycznej.
Wśród oferty zajęć znajdują się:
·
zajęcia plastyczne, podczas których powstają prace z różnych mas plastycznych,
papieru, szkła. Zajęcia usprawniają manualnie i dają niesamowitą satysfakcję
z wytworu własnej działalności, podnoszą poczucie własnej wartości i pozwalają
uwierzyć w siebie i swoje możliwości;
·
zajęcia ceramiczne, podobnie jak plastyczne dają możliwość tworzenia;
·
zajęcia z witrażu;
·
zajęcia techniczne, podczas których uczestnicy pracują w drewnie, a także dbają
o stan techniczny budynku;
·
zajęcia kulinarne i gospodarstwa domowego, w trakcie których uczestnicy uczą
się samodzielności w czynnościach życia codziennego. Zapoznają się również
z zasadami dobrych manier przy stole oraz nabywają nawyków związanych
z zachowaniem zasad higieny przy kontaktach z żywnością;

·
·
·
·

·
·
·
·

·

·

zajęcia komputerowe - dają możliwość nabywania wiedzy na temat korzystania
z komputera – poruszania się po Internecie, korzystania z poczty elektronicznej,
wyszukiwania informacji;
zajęcia ruchowe - zajęcia te usprawniają, relaksują i wprawiają w dobry nastrój;
zajęcia ogrodnicze, prowadzone są tylko w okresie wiosenno-letnim. W ramach
tych zajęć uczestnicy pielęgnują ogród z kwiatami, dbają o działkę uprawną,
koszą trawnik;
trening umiejętności społecznych - służy rozwijaniu kompetencji społecznych
i umiejętności interpersonalnych, pogłębianiu wiedzy o sobie i otaczającym
świecie oraz przyswajaniu praktycznych umiejętności, związanych np. z troską o
własne bezpieczeństwo czy też radzeniem sobie w trudnych sytuacjach. Tematy
są zróżnicowane, od zasad higieny i dbania o zdrowie, poprzez wiedzę
o społeczeństwie, po tematy psychologiczne, związane np. z wyrażaniem emocji,
rozwiązywaniem
konfliktów,
problemami
rodzinnymi.
Na
zajęciach
wykorzystywane są takie metody, jak pogadanka, rozmowa kierowana, quizy,
rozwiązywanie łamigłówek, zabawy integracyjne, drama czy rysunek;
zajęcia „wizerunek” - podczas tych zajęć uczestnicy uczą się dbać o własny
wygląd i higienę;
zajęcia z języka angielskiego - uczestnicy poznają podstawy języka angielskiego.
Uczą się komunikować po angielsku na poziomie podstawowym, ćwiczą także
umiejętność pisania i czytania;
zajęcia indywidualne - indywidualne rozmowy z uczestnikami. Ich celem jest
wsparcie emocjonalne uczestników, jak również diagnoza ich problemów oraz
wspólne poszukiwanie rozwiązania;
zajęcia teatralne - zajęcia te służą ćwiczeniu pamięci i koncentracji, rozwijaniu
wyobraźni poprzez wcielanie się w różne role, ćwiczeniu dykcji, pracy z głosem,
ciałem i emocjami oraz integrowaniu grupy i pogłębianiu relacji interpersonalnych
poprzez wspólną grę w spektaklach;
zajęcia muzyczne - podczas tych zajęć uczestnicy starają się poprzez śpiew i grę
na instrumentach pogłębiać swoją wrażliwość, a także podejmować próby
integracji wewnątrz grupy. Uczą się zapamiętywania tekstów i melodii rozmaitych
piosenek, które w późniejszym czasie prezentują na różnego rodzaju występach i
przedstawieniach;
działalność „grupy dziennikarskiej” – w ramach tych zajęć 3 razy w roku wydaje
„Gazetkę Miłocicką”. Jest ona wiarygodnym źródłem informacji na temat naszej
działalności, ważnych wydarzeń, których jesteśmy uczestnikami. Dzięki temu
lokalna społeczność może na bieżąco śledzić nasze działania.

Sukcesy ŚDS „Świt” w 2009 roku to:
·
udział w Koncercie Kolęd i Pastorałek organizowanym przez MGCK w Słomnikach;
·
udział w I Międzyszkolnym Mitingu w Lekkiej Atletyce Olimpiad Specjalnych,
organizowanym przez Zespół Szkól w Waganowicach i Gminę Słomniki, gdzie
uczestnicy ŚDS-u zdobyli 8 medali, w tym 2 złote, 2 srebrne i 4 brązowe;
·
udział w gali rozdania nagród Angelusy’ 2009, podczas której ŚDS „Świt” został
odznaczony nagrodą Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Słomniki Angelus’
2009 Grand Prix za działalność na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych;
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·
·

remont pracowni komputerowej (malowanie pracowni, wymiana mebli i zakup
dodatkowego sprzętu);
ŚDS „Świt” obchodził okrągłą 5 rocznicę swoich urodzin.

·

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Świt” w Miłocicach jest
współfinansowana ze środków Urzędu Miasta i Gminy Słomniki.

Ø

Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Prądnickiej 10

Kontakt:
ul Prądnicka 10, 30-002 Kraków
tel. /fax: (12) 423-32-36
e-mail: wtz.pradnicka@ognisko.org.pl
godziny funkcjonowania: 8:00 – 15.30
Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Prądnickiej 10 w Krakowie funkcjonuje od 15
listopada 2004 roku. Celem działalności WTZ-u jest stworzenie osobom
niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej
i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności potrzebnych do
podjęcia zatrudnienia.
Kadrę ośrodka stanowi 12 osób, zatrudnionych na stanowiskach: kierownik,
psycholog, specjalista ds. rewalidacji, specjalista ds. rehabilitacji, instruktorzy terapii
zajęciowej, instruktorzy zawodu, asystent osoby niepełnosprawnej, kierowca. Kolejny
rok współpracowaliśmy z Klubem Integracji Społecznej przyjmując osoby realizujące
prace społecznie użyteczne.
W prowadzonej terapii i pracach administracyjnych
towarzyszyli nam wolontariusze, praktykanci i stażyści. W 2009 roku, przez
zadeklarowany okres, pracowało wolontaryjnie 8 osób, przepracowując łącznie 390
godzin. W Warsztacie 17 osób odbywało praktyki oraz staże studenckie,
przepracowując łącznie 420 godzin. Kilkoro studentów w WTZ-ie przeprowadzało
badania do prac magisterskich i licencjackich.
W roku 2009 w zajęciach prowadzonych w ośrodku uczestniczyło łącznie 34 osoby
niepełnosprawne w wieku 21–54 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.
Uczestnicy WTZ biorą udział w zajęciach, które odbywały się sześciu pracowniach:
technicznej, pracowni sztuki użytkowej, gospodarstwa domowego, komputerowej,
pracowni świec, pracowni aktywizacji osobistej i społecznej.
Uczestnicy WTZ-u podejmują również realizację zadań w różnych miejscach pracy
w ramach praktyk zawodowych. Dodatkowo mają także możliwość udziału
w aktywnościach ruchowych, w tym na: basenie, w ćwiczeniach indywidualnych,
grupowych oraz zajęciach z tańca.
Prowadzone są również zajęcia takie jak: ćwiczenia manualne, zajęcia tanecznoteatralne oraz redakcja kroniki warsztatowej.
W roku 2009r. uczestnicy Warsztatu brali udział w:

·
·
·
·
·

szkoleniach zewnętrznych:
v szkolenie gastronomiczne „Od umiejętności do możliwości” (3 osoby) –
cykl dwutygodniowy organizowany przez Fundacji Wspierania Rozwoju
Społecznego „Leonardo” w Wieliczce;
v szkolenie stolarskie „Od umiejętności do możliwości” (3 osoby) – cykl
dwutygodniowy organizowany przez Fundacji Wspierania Rozwoju
Społecznego „Leonardo” w Wieliczce;
v szkolenie z obsługi komputera oraz urządzeń biurowych „Od
umiejętności do możliwości” (2 osoby) – cykl dwutygodniowy
organizowany przez Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego
„Leonardo” w Wieliczce;
praktykach zawodowych poza terenem Warsztatu Terapii Zajęciowej w drukarni
oraz w przedszkolu;
hospitacjach studentów z Akademii Pedagogicznej, Wyższej Szkoły FilozoficznoPedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego w roli self
– adwokata, opowiadając o swoim udziale w zajęciach w Warsztacie;
przyjmowaniu gości na terenie Warsztatu min., uczniów szkoły przysposabiającej
do pracy z ul. Dobczyckiej;
kiermaszach prac na terenie KZSO, AP, KSW, PAT, Parafii Św. Szczepana;
wyjściach kulturalnych oraz rekreacyjnych.

Ważnym wydarzeniem w roku 2009 był udział uczestników w Festiwalu FATIGI,
organizowanym przez Dom Kultury w Mydlnikach, gdzie uczestnicy zaprezentowali
swoje prace plastyczne oraz taniec turecki. Nasi uczestnicy brali udział w „Plenerze
Artystycznym” oraz innych konkursach plastycznych, gdzie zdobywali nagrody.
Drugim ważnym wydarzeniem było podjęcie stałego zatrudnienia na otwartym rynku
pracy przez jednego z uczestników Warsztatu w lutym 2009r. oraz przystąpienie kilku
innych uczestników do projektu „Centrum Zatrudnienia Wspieranego dla Osób
Niepełnosprawnych” oraz
projektu „Promocja aktywności zawodowej osób
niepełnosprawnych intelektualnie – pracownia praktycznego przygotowania do pracy
na stanowisku pomoc kuchenna”.
Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Prądnickiej 10 w Krakowie
jest współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Krakowie oraz ze środków Gminy Miejskiej Kraków.
Ø

Warsztat Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym

Kontakt:
Pobiednik Mały 67, 32-125 Igołomia
tel. /fax: (12) 287 30 52
e-mail: wtz.pobiednik@ognisko.org.pl
godziny funkcjonowania: 8:00 – 16.00
Warsztat Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym rozpoczął swą działalność 23 grudnia
2009 roku. Ośrodek zlokalizowany jest w budynku dawnej szkoły podstawowej, który
gmina Igołomia – Wawrzeńczyce przekazała ChSON „Ognisko” w nieodpłatne
użytkowanie do dnia 31.08.2024r. W grudniu 2009 roku w budynku trwały prace

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ChSON „Ognisko” w 2009 ROKU

8

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”

remontowe
pomieszczeń,
niepełnosprawnych.

w

celu

dostosowania

ich

do

potrzeb

osób

W Warsztacie Terapii Zajęciowej pracownicy zatrudnieni są na stanowiskach:
kierownik, psycholog, instruktor terapii zajęciowej, instruktor zawodu, specjalista ds.
rewalidacji oraz specjalista ds. rehabilitacji.
Do udziału w zajęciach zakwalifikowano 20 osób z niepełnosprawnością intelektualną
zamieszkałych na terenie Powiatu Krakowskiego, posiadających orzeczenia
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do udziału
w terapii zajęciowej.
Praca terapeutyczna w ramach zajęć w WTZ prowadzona jest w pięciu pracowniach:
·
Pracowni gospodarstwa domowego;
·
Pracowni techniczno – ceramicznej;
·
Pracowni aktywizacji zawodowej i społecznej;
·
Pracowni urządzeń biurowych;
·
Pracowni ogrodniczej;
Dodatkowo prowadzone są zajęcia ruchowe (sportowo – rekreacyjne) mające na celu
rehabilitację ruchowa uczestników a także różnego rodzaju aktywności kulturalnooświatowe.
Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym jest
współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Powiatu Krakowskiego oraz ze
środków Powiatu Krakowskiego.

Ø

Ośrodek
Wsparcia
Niepełnosprawnością

dla

Osób

z

Głęboką

Wieloraką

Kontakt:
Ul. Siemiradzkiego 21/2, 31-137 Kraków
tel. 515-427-736
godziny funkcjonowania: 8:00 – 16.00
termin realizacji: 22 czerwiec– 31 grudzień 2009r.
Ośrodek Wsparcia jest jednostką projektową, zleconą ChSON „Ognisko” w zakresie
świadczenia usług na rzecz dorosłych osób z głęboką niepełnosprawnością
intelektualną. Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób
niepełnosprawnych, poprzez towarzyszenie im, prowadzenie szeroko pojętej
rehabilitacji i udzielanie wsparcia adekwatnego do ich potrzeb. Utworzony Ośrodek
prowadzi zajęcia terapeutyczne mające na celu podtrzymywanie i rozwijanie
samodzielności osób niepełnosprawnych, rozwijanie ich umiejętności społecznych
i komunikacyjnych. Udzielając wsparcia osobom niepełnosprawnym o bardzo
specyficznych potrzebach Ośrodek przyczynił się do poprawy jakości ich życia, a także
ich rodzin i niejednokrotnie umożliwił opiekunom kontynuację pracy zawodowej.

Na potrzeby projektu została przeprowadzona rekrutacja pracowników, posiadających
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.
W wyniku rekrutacji zostali zatrudnieni terapeuci (w tym kierownik Ośrodka) oraz
asystenci osób niepełnosprawnych.
Utworzony Ośrodek prowadził zajęcia terapeutyczne i świadczył wsparcie 10 osobom
z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością, zamieszkałym na terenie gminy Kraków,
posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Osoby te są
w zróżnicowanym wieku i mają różnego stopnia ograniczenia w rozumieniu
otaczającego świata.
Zajęcia terapeutyczne prowadzone w Ośrodku Wsparcia miały w większości charakter
zajęć grupowych i odbywały się w czterech salach, odpowiednio urządzonych
i wyposażonych: sali poligraficzno – technicznej (laminowanie, cięcie na gilotynie,
kserowanie, praca w drewnie, prace o charakterze konserwatorskim), sali muzycznoplastycznej (praca artystyczną uczestników - zarówno twórcza jak i odtwórcząkopiowanie, rysowanie, malowanie, wycinanie, klejenie a w czasie wolnym i podczas
relaksacji słuchanie muzyki, śpiewanie i granie na instrumentach), w kuchni (zajęcia
gospodarstwa domowego, których celem była nauka przygotowywania prostych
posiłków,
kształtowanie
prawidłowych
nawyków
higienicznych
związanych
z przechowywaniem i obróbką żywności, a także nauka estetycznego zachowania
podczas spożywania posiłków, planowania i realizowania zakupów, dbania o czystość,
nauka posługiwania się narzędziami i urządzeniami AGD) oraz w sali służącej do
rehabilitacji i treningu samoobsługi.
Oprócz zajęć grupowych zorganizowano dla uczestników zajęcia indywidualne zgodnie
z ich potrzebami.
W ramach zajęć z rehabilitacji ruchowej przeprowadzono także zajęcia na basenie.
Efekty realizacji projektu dotyczyły trzech sfer funkcjonowania uczestników: osobistej,
społecznej i wykonawczej. Zwiększyli oni zakres swojej samodzielności w ubieraniu
się, myciu, samodzielnym poruszaniu się i w pracach porządkowych. Niektórzy
poszerzyli zakres swoich kontaktów społecznych poprzez nawiązanie nowych relacji w
Ośrodku, nabyli umiejętność wspólnego spędzania czasu – zarówno podczas
świętowania przy stole jak i wspólnych wyjść rekreacyjnych poza Ośrodek .
W sferze wykonawczej niektórzy uczestnicy zwiększyli poziom motywacji do pracy
i koncentracji na niej. Kilku osobom udało się nabyć nowe umiejętności praktyczne.
Efekty naszej pracy uznaliśmy za zadowalające i widoczne.
Według rodziców/opiekunów udział ich synów/córek/podopiecznych w zajęciach,
wpłynął na poprawę ich funkcjonowania i pozytywnie zmienił jakość ich życia. Rodzice
zaobserwowali u swoich synów/córek/podopiecznych wzrost samodzielności, poprawę
komunikacji i większą motywację do proponowanych aktywności. Uznali też, że
pozytywny wpływ Ośrodka Wsparcia na uczestników znalazł swoje odzwierciedlenie
w poprawie funkcjonowania całych rodzin.
Projekt współfinansowany był ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.
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B. Wspieranie dzieci niepełnosprawnych i ich rodziny
Ø

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

C. Aktywizacja zawodowa

Ø

Przedsiębiorstwo Społeczne „Ognisko” Sp. z o.o.

Termin realizacji: 19 czerwiec – 31 grudzień 2009r.
Miejsce realizacji zadania: budynek ŚDS „Świt” w Miłocicach

Kontakt:

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. Zadanie polegało
na organizacji spotkań o charakterze integracyjno – terapeutycznym sprzyjających
integracji dzieci niepełnosprawnych ze środowiskiem dzieci zdrowych.
Formuła Klubu Terapeutycznego w 2009 roku oparta została głównie na warsztatach
teatralnych w formie ćwiczeń oraz treningów ukierunkowany ch na zdobywanie nowych
umiejętności i rozwijanie zdolności uczestników.
Osiągniętymi rezultatami realizacji zadania są:
·
integracja dzieci niepełnosprawnych i z trudnościami w rozwoju ze zdrowymi
rówieśnikami, wykształcenie pozytywnego stosunku do niepełnosprawności
w lokalnej społeczności,
·
rozwój intelektualny, społeczny i emocjonalny beneficjentów zadania poprzez
stymulowanie ich zdolności i umiejętności,
·
pomoc rodzicom w opiece nad dzieckiem o zaburzonym rozwoju, wzbogacenie
relacji zdrowego rodzeństwa z ich niepełnosprawnym bratem/siostrą,
·
wskazanie rodzicom możliwości i zdolności ich niepełnosprawnych dzieci,
·
stworzenie
grupy
wsparcia
dla
rodziców
dzieci
niepełnosprawnych
zamieszkujących teren gminy Słomniki i gmin ościennych,
umożliwienie
nawiązanie więzi koleżeńskich między nimi, relacji samopomocowych.

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.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu było 30 dzieci z trudnościami w rozwoju
zamieszkujących teren gminy Słomniki i gmin ościennych . Są to dzieci posiadające
orzeczenia o niepełnosprawności, dzieci z zaburzoną komunikacją i opóźnionym
rozwojem mowy, a także dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi. W każdym spotkaniu
Klubu uczestniczyło średnio 45 osób (dzieci z trudnościami w rozwoju, ich rodzeństwo,
przyjaciele, wolontariusze). Całościowo projekt objął swym działaniem około 70 osób.

Na koniec 2009 roku Przedsiębiorstwo Społeczne Ognisko zatrudniało 20 osób na
podstawie umowy o pracę łącznie na 9,72 etatach oraz 4 osoby pracujące na
podstawie umowy zlecenia.

Projekt realizowany był przy wsparciu finansowym ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji
Województwa Małopolskiego.

Przedsiębiorstwo Społeczne „Ognisko” Sp. z o.o.
(siedziba) ul. Floriańska 15, 31-019 Kraków,
(zakład) ul. Prądnicka 10 p.303, 30-002 Kraków
tel. 502 291 271
www.ognisko.net.pl
biuro@ognisko.net.pl

Przedsiębiorstwo Społeczne „Ognisko” jest firmą produkcyjno-usługowa, cechująca się
dużą różnorodnością oferty. Oprócz prac typowo fizycznych (jak utrzymywanie
czystości: mycie okien, sprzątanie powierzchni biurowych, posesji i klatek
schodowych) PS „Ognisko” oferuje również sprzedaż własnych wyrobów rękodzieła
ceramicznego (ceramika ozdobna, ceramika użytkowa, ceramika artystyczna,
ceramika reklamowa).

Spośród 20 osób zatrudnionych w PS „Ognisko” na podstawie umów o pracę (stan na
31.12.2009r.) 17 osób posiada orzeczenia o niepełnosprawności, 2 osoby to byli
uczestnicy Klubu Integracji Społecznej, a jedna osoba to specjalista rękodzieła
ceramicznego.
Od 1 stycznia 2008 do 31 marca 2008 roku 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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Ø

Centrum Zatrudnienia Wspieranego dla Osób Niepełnosprawnych

Kontakt:

Ul. Prądnicka 10, III piętro, 30-002 Kraków
tel. /fax: (12) 294 89 24
e-mail: centrum.zatrudnienia@ognisko.org.pl
godziny funkcjonowania: 8:00 – 16.00

Centrum Zatrudnienia Wspieranego dla Osób Niepełnosprawnych powstało przy
ChSON „Ognisko” w styczniu 2008 roku. 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.
Wsparcie beneficjentów w ramach Centrum Zatrudnienia Wspieranego dla Osób
Niepełnosprawnych odbywa się w trzech etapach: wsparcie w przygotowaniu do pracy
(spotkania indywidualne z trenerem pracy, spotkania indywidualne z psychologiem,
spotkania indywidualne z doradcą zawodowym, grupowy trening umiejętności
społecznych, grupowe zajęcia edukacyjne dotyczące pracy, praktyki zawodowe na
różnych stanowiskach ze wsparciem trenera pracy, poszukiwanie ofert pracy na
otwartym rynku pracy, wsparcie w trakcie w zatrudnienia (szkolenie i wsparcie na
stanowisku pracy, spotkania z trenerem pracy przynajmniej raz w miesiącu,
możliwość spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, możliwość udziału w grupie
wsparcia dla osób pracujących).
Przy realizacji projektu w 2009 roku zatrudnionych było 10 osób na stanowiskach:
psycholog, doradca zawodowy, trener pracy, koordynator projektu.
W 2009 roku pracownicy podejmowali działania mające na celu pozyskiwanie
beneficjentów poprzez: podtrzymywanie kontaktu z ośrodkami skupiającymi osoby
niepełnosprawne (Środowiskowe Domy Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej,
Domy Pomocy Społecznej), kontakt ze szkołami specjalnymi i prowadzenie spotkań
informacyjnych dla pracowników i uczniów ostatnich klas, współpracę z innymi
jednostkami realizującymi projekty w ramach programu, stały kontakt z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Grodzkim i Powiatowym Urzędem Pracy oraz
z zespołami ds. orzekania o niepełnosprawności, uczestnictwo w targach pracy,
konferencjach i innych wydarzeniach skupiających lokalnych Przedsiębiorców,
zamieszczenie ogłoszeń o usłudze aktywizacji zawodowej adresowanej do
potencjalnych Beneficjentów ostatecznych projektu na ogólnodostępnych portalach
internetowych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim oraz w gazetkach skierowanych do
społeczności dzielnicowych i parafialnych.

W 2009 roku działaniami Centrum objęto 50 osób niepełnosprawnych (40 osób
z orzeczonym
umiarkowanym
stopniem
niepełnosprawności
oraz
10
osób
z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności).
Do udziału w projekcie w 2009 roku zakwalifikowano wszystkich kandydatów, którzy
spełnili wymagania formalne. Wszyscy nowi beneficjenci, którzy przystąpili do
Centrum w 2009 roku zakończyli etap teoretyczny przygotowania do pracy, 18 osób
przeszło praktyki zawodowe, wobec pozostałych zaplanowano praktyki na rok 2010.
Spośród wszystkich beneficjentów projektu praktyki zawodowe w2009 roku
zrealizowało 39 osób. W wyniku podejmowanych działań 11 osób niepełnosprawnych
podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy, a 5 osób, które podjęły pracę w 2008
roku nadal ją utrzymywały. Tylko jeden z beneficjentów pracował tymczasowo.
Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „TRENER PRACY
– zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych”.

Ø

„Promocja aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych
intelektualnie – pracownia praktycznego przygotowania do pracy na
stanowisku pomoc kuchenna”

Termin realizacji: 29 czerwiec – 31 grudzień 2009r.
Miejsce realizacji zadania: ul. Prądnicka 10, 30-002 Kraków
Celem projektu była aktywizacja zawodowa (przeszkolenie oraz praktyczne
przygotowanie do pracy na stanowisku pomoc kuchenna) osób niepełnosprawnych
intelektualnie.
Projekt odpowiadał na następujące zdiagnozowane problemy:
·
niewystarczająca oferta miejsc praktyk dla osób niepełnosprawnych na terenie
gminy Kraków,
·
problem wykluczenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych
związany z brakiem umiejętności zawodowych tych osób,
·
niska świadomość społeczna dotycząca niepełnosprawności intelektualnej,
a szczególnie podejmowania pracy tej grupy osób
·
brak dobrych praktyk w zakresie praktycznych szkoleń zawodowych dla osób
niepełnosprawnych.
W ramach realizacji projektu przeprowadzono kurs „Przygotowanie do pracy
w gastronomii,” podczas którego osoby niepełnosprawne miały możliwość zapoznania
się z zagadnieniami teoretycznymi dotyczącymi pracy w gastronomii oraz w szerokim
wymiarze mogły ćwiczyć wykonywanie czynności i zadań będących obowiązkami osób
zatrudnionych na stanowiskach pomocy kuchennych.
Osoby niepełnosprawne uczestniczące w kursie zdobyły nowe doświadczenie, które
wzbogaciło ich kompetencje osobiste, społeczne i zawodowe.
Podczas zajęć uczestnicy kursu musieli sprostać wymaganiom dyscypliny,
obowiązkowości, przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, mieli okazję
do praktycznego wykorzystania zdobytych umiejętności poznawczych wypełniając
dokumenty szkolenia, korzystając z materiałów szkoleniowych, przepisów kulinarnych,
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operując miarami i ilościami produktów. Ważnym elementem było również ćwiczenie
współpracy z innymi uczestnikami kursu i z prowadzącymi kurs trenerami pracy.

zaproszonej grupy artystycznej i bractwa rycerskiego, konkursy z nagrodami, loterie
fantowe, konert zespołu muzycznego i zabawa karaoke.

Przy realizacji projektu zatrudnionych było dwóch trenerów pracy: jedna osoba
z wykształceniem i doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnych, druga
osoba z wykształceniem i doświadczeniem w pracy w gastronomii.

Projekt realizowany był przy wsparciu środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych
w
ramach
zadań
powiatu
krakowskiego z zakresu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych.

Beneficjentami projektu były dorosłe i niepracujące osoby niepełnosprawne
intelektualnie,
z
orzeczonym
znacznym
lub
umiarkowanym
stopniem
niepełnosprawności zamieszkałe na terenie gminy Kraków, które zainteresowane były
podjęciem pracy w branży gastronomicznej. Z realizacji projektu skorzystało łącznie
14 osób niepełnosprawnych.
Projekt współfinansowany był ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.
D.

Współpraca z Ruchem „Wiara i Światło”

Współpraca w zakresie organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla osób
niepełnosprawnych, ich rodzin oraz młodzieży skupionej we wspólnotach Ruchu „Wiara
i Światło”.
E.

Dystrybucja kwartalnika „Światło i Cienie”

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.
F.

Ø

Aktywizacja społeczna i integracja (w tym organizacja imprez
okolicznościowych)

Szósty Piknik Rodzinny w Miłocicach

Celem przedsięwzięcia była organizacja imprezy kulturalno-rekreacyjnej sprzyjającej
integracji osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną gminy Słomniki oraz gmin
ościennych. Piknik odbył się 16 maja 2009 roku na terenie ogrodu Środowiskowego
Domu Samopomocy w Miłocicach. Głównym założeniem pikniku jest integracja
społeczna osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną oraz wzmocnienie
istniejących już więzi poprzez wspólne świętowanie.
W przedsięwzięciu wzięło udział łącznie około 370 osób. Wśród atrakcji przewidzianych
programem pikniku znalazły się m.in.: występy (przedstawienia) uczestników ŚDS-ów
oraz WTZ-u, przygotowane we własnym zakresie przez każdy z ośrodków, pokaz

Ø

Pierwszy Piknik Integracyjny – „Pieczenie ziemniaka” w Pobiedniku
Małym

Dnia 4 października 2009 roku zorganizowany został Pierwszy Piknik Integracyjny na
terenie byłej szkoły podstawowej w Pobiedniku Małym (gmina IgołomiaWawrzeńczyce). Piknik miał na celu prezentację ChSON „Ognisko” w społeczności
lokalnej w związku z zamierzonym otwarciem Warsztatu Terapii Zajęciowej na terenie
gminy.
W pikniku wzięli udział przedstawiciele władz gminy, członkowie społeczności lokalnej,
pracownicy oraz uczestnicy Dziennych Centrów Aktywności prowadzonych przez
ChSON „Ognisko”.
Piknik został zorganizowany dzięki wsparciu: Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Igołomi-Wawrzeńczycach, Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Igołomi, Stowarzyszeniu Kobiet Koła Gospodyń Wiejskich w Igołomi, Wójta
Gminy
Igołomia-Wawrzeńczyce,
Zastępcy
Wójta
Gminy
IgołomiaWawrzeńczyce oraz innym darczyńcom.
Ø

Turnus rehabilitacyjny

Turnus rehabilitacyjny odbył się w dwóch turach (I tura – 29.05.2009 – 12.06.2009,
II tura 12.06.2009 – 26.06.2009). Realizowany był on w specjalistycznym ośrodku
rehabilitacyjnego-wypoczynkowym „Neptun”, który znajduje się w nadmorskiej
miejscowości Jantar.
Podczas turnusu realizowane były następujące rodzaje aktywności:
·
specjalistyczne
zabiegi
rehabilitacyjno-lecznicze
(cel:
utrzymanie
i/lub
podniesienie sprawności fizycznej uczestników turnusu)
·
terapia zajęciowa w tym zajęcia z zakresu psychoterapii (konsultacje i porady
psychologiczne, cel: integracja i rozwój umiejętności społecznych)
·
trening umiejętności społecznych oraz działania z zakresu samodzielnego
funkcjonowania dla uczestników turnusu
·
zajęcia kulturalno-oświatowe
·
zajęcia sportowo-rekreacyjne
·
zajęcia integracyjne i terapeutyczne
Uczestnikami turnusu rehabilitacyjnego było 72 (36 osób w pierwszej turze turnusu
29.05.2009–12.06.2009r. oraz 36 osób w drugiej turze turnusu w terminie
12.06.2009–26.06.2009r.)
osób
niepełnosprawnych
intelektualnie
i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, którzy są objęci wsparciem Dziennych
Centrów Aktywności prowadzonych przez ChSON „Ognisko” (Środowiskowych Domów
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Samopomocy przy ul. Prądnickiej 10, ul. Aleksandry 1 wraz z filią przy ul. Kolejowej 2,
Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłocicach oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej
przy ul. Prądnickiej 10) lub są pracownikami Przedsiębiorstwa Społecznego „Ognisko”
Sp. z o.o. Uczestnicy turnusu rehabilitacyjnego zamieszkują teren województwa
małopolskiego, głównie teren gminy Kraków, a także gminy Słomniki i gmin
ościennych. Łącznie w obu turnusach wzięło udział 119 osób (w tym 72 uczestników,
2 koordynatorów, 45 opiekunów).
Udział uczestników w turnusie rehabilitacyjnym w znaczny sposób wpłynął na
samopoczucie, sprawność fizyczna oraz rozwój społeczno-emocjonalny uczestników.
Turnus rehabilitacyjny dofinansowany był dla części uczestników przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach
środków będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krakowie.
Turnus rehabilitacyjny realizowany był także przy wsparciu środków
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie oraz Urzędu Miasta
i Gminy Słomniki.
Ø

Zajęcia na basenie dla osób z autyzmem i niepełnosprawnością
intelektualną

W okresie od 15 września 2009 roku do 20 grudnia 2009 roku dla osób
niepełnosprawnych będących uczestnikami ŚDS przy ul. Aleksandry zorganizowano
wyjścia na basen przy Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym mieszczącym się
przy al. Powstania Warszawskiego oraz wyjścia do Parku Wodnego w Krakowie.
Z każdego wyjazdu na zajęcia korzystały co najmniej 2 osoby. Wyjazdy odbywały się
w godzinach pobytu uczestników zadania na zajęciach w ŚDS „Klub Aktywności”.
Transport uczestników do miejsca zagwarantowany był przez jednego z pracowników
ŚDS-u przy ul. Aleksandry 1. Podczas zajęć na basenie również uczestnicy ŚDS-u
zawsze wspierani byli przez pracowników.
Beneficjentami projektu było 6 osób, w tym 5 osób ze znacznym stopniem
niepełnosprawności lub równoważnym i jedna osoba z umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności. Spośród beneficjentów 3 osoby mają zdiagnozowane zaburzenia
za spektrum autyzmu. Średni wiek beneficjentów to 31 lat. Wszystkie osoby są
uczestnikami ŚDS „Klub Aktywności” mieszczącego się przy ul. Aleksandry 1
w Krakowie.
Zadanie realizowane
Kraków.

było

z

wykorzystaniem

środków Gminy Miejskiej

G. Prowadzenie Punktu Informacyjnego
Stowarzyszenie poszukuje i udostępnia bezpośrednio, telefonicznie, pocztą informacje
dotyczące niepełnosprawności w szerokim zakresie, wszystkim osobom i instytucjom
zgłaszającym taką potrzebę

Główne zdarzenia prawne o skutkach finansowych
DATA
NUMER I

PRZEDMIOT UMOWY

Umowa o realizację zadania z
zakresu pomocy społecznej w
sprawie prowadzenia w
okresie od dnia 02.01.2008r.
do dnia 31.12.2011r.
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Miłocicach
· Aneks nr 3 z dnia
02.01.2009r.
· Aneks nr 4 z dnia
14.03.2009r.
Umowa nr 434/P/MOPS/w
sprawie prowadzenia w
okresie od dnia 02.01.2009r.
do dnia 31.12.2012r.
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Krakowie, ul.
Prądnicka 10,
· Aneks nr 1 z dnia
30.06.2009r.
Umowa nr 107/P/MOPS/08 w
sprawie prowadzenia 1
miejsca w okresie od dnia
1.04.2008r. do dnia
31.12.2012r. w
Środowiskowym Domu
Samopomocy w Krakowie, ul.
Prądnicka 10
· Aneks nr 2 z dnia
29.01.2009r.
· Aneks nr 3 z dnia
30.06.2009r.
Umowa nr 413/P/MOPS/06 w
sprawie prowadzenia w
okresie od dnia 02.01.2007r.
do dnia 31.12.2011r.
Środowiskowego Domu
Samopomocy przy ul.
Aleksandry 1 z filią na ul.
Kolejowej 2
· Aneks nr 8 z dnia
29.01.2009r.
· Aneks nr 9 z dnia
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ZAWARCIA

PODMIOT

KWOTA W
2009R.

03.01.2008r.

Gmina Słomniki

262 500,00 zł

31.12.2008r.

Gmina Miejska
Kraków

147 000,00 zł

14.04.2008r.

Gmina Miejska
Kraków

9 600,00 zł

22.12.2006r.

Gmina Miejska
Kraków

375 800,00 zł

13

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”

30.06.2009r.
· Aneks nr 10 z dnia
30.09.2009r.
· Aneks nr 11 z dnia
03.12.2009r.
Umowa nr 108/P/MOPS/08 w
sprawie prowadzenia 2
miejsc w okresie od dnia
01.04.2008r. do dnia
31.12.2012r. w
Środowiskowym Domu
Samopomocy w Krakowie, ul.
Aleksandry 1 z filią przy ul.
Kolejowej 2
· Aneks nr 2 z dnia
29.01.2009r.
· Aneks nr 3 z dnia
30.06.2009r.
Umowa nr 756/2004/MOPS w
sprawie utworzenia i
działania Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Krakowie, ul.
Prądnicka 10
· Aneks nr 1/2009 z dnia
21.01.2009r.
· Aneks nr 2/2009 z dnia
16.02.2009r.
· Aneks nr 3/2009 z dnia
29.06.2009r.
· Aneks nr 4/2009 z dnia
25.09.2009r.
Umowa nr 482/2007/MOPS w
sprawie dotacji na
pokrywanie kosztów
rehabilitacji uczestników
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Krakowie, ul. Prądnicka 10
w części nieobjętej
dofinansowaniem ze środków
PFRON
· Aneks nr 1/2009/MOPS z
dnia 16.02.2009r.
· Aneks nr 2/2009/MOPS z
dnia 29.06.2009r.

14.04.2008r.

22.10.2004r.

12.06.2007r.

Gmina Miejska
Kraków

Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej

Gmina Miejska
Kraków

20 900,00 zł

443 880,00 zł

49 320,00 zł

Umowa nr 3/U/TRP/2009 w
sprawie dofinansowanie
projektu „Centrum
Zatrudnienia Wspieranego dla
Osób Niepełnosprawnych” w
terminie 01.01.2009r. –
31.12.2009r.
· Aneks nr 1 z dnia
31.12.2009r.
Umowa nr ORB.II.0812222/09 w sprawie
finansowanie kosztów
działalności Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Pobiedniku
Małym (gmina Igołomia –
Wawrzeńczyce)
· Aneks nr 1 z dnia
01.12.2009r.
· Aneks nr 2 z dnia
17.12.2009r.
Umowa nr 2009/2003
kredytu w rachunku
bieżącym

12.03.2009r.

Państwowy
Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawny
ch

466 574,00 zł

12.11.2009r.

Powiat Krakowski

195 237,97 zł

07.05.2009r.

Bank Polska Kasa
Opieki S.A.

50 000,00 zł

Umowa nr 16/2009/RP o
zatrudnienie w ramach robót
publicznych jednego
bezrobotnego w okresie
18.05.2009r. – 17.11.2009r.

07.05.2009r.

Miasto Kraków

refundacja
części
poniesionych
kosztów do
kwoty
1 400,00 zł
miesięcznie

Umowa nr 3/2009/RP o
zatrudnienie w ramach robót
publicznych jednego
bezrobotnego w okresie
23.02.2009r. – 22.08.2009r.

23.02.2009r.

Miasto Kraków

refundacja
części
poniesionych
kosztów do
kwoty
1 450,00 zł
miesięcznie
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Umowa nr 5/SKRiT/2009 o
dofinansowanie ze środków
PFRON organizacji sportu,
kultury, rekreacji i turystyki
osób niepełnosprawnych –
zadanie „Piknik Rodzinny”

12.02.2009r.

Starosta
Krakowski

Umowa na przyjęcie
zorganizowanej grupy
turnusowej osób
niepełnosprawnych w okresie
29.05.2009r. – 26.06.2009r.

02.03.2009r.

Ośrodek
Rehabilitacyjno –
Wypoczynkowy
„Neptun”

Umowa nr 15/2009 o
wsparcie realizacji zadania
„Organizacja imprezy
rekreacyjno-wypoczynkowej
dla dorosłych osób z
wieloraką
niepełnosprawnością
zamieszkujących tereny
gminy Słomniki jako forma
aktywnego spędzania czasu
wolnego”
Umowa nr XII/6/ROPS/09 o
realizację zadania z zakresu
pomocy społecznej pod
nazwą „Wyrównywanie szans
osób niepełnosprawnych –
organizacja turnusu
rehabilitacyjnego”

16.03.2009r.

Gmina Słomniki,
Urząd Miejski w
Słomnikach

05.05.2009r.

Województwo
Małopolski

Umowa nr 503/DR/MOPS/09
o zlecenie realizacji zadania
publicznego „Prowadzenie
ośrodka rehabilitacji i
wsparcia dla dorosłych osób z
głęboką, wieloraką
niepełnosprawnością”
· Aneks nr 1 z dnia
20.10.2009r.
· Aneks nr 2 z dnia
21.12.2009r.

19.06.2009r.

Gmina Miejska
Kraków

3 500,00 zł

137 933,20 zł

6 000,00 zł

22 000,00 zł

150 000,00 zł

Umowa nr 504/DR/MOPS/09
o zlecenie realizacji zadania
publicznego „Promocja
aktywności zawodowej osób
niepełnosprawnych
intelektualnie – pracownia
praktycznego przygotowania
do pracy na stanowisku
pomoc kuchenna”
· Aneks nr 1 z dnia
12.11.2009r.
· Aneks nr 2 z dnia
21.12.2009r.
Umowa nr
VIII/120/PS/1772/09 o
realizację zadania
publicznego „Klub
Terapeutyczny – wsparcie
dzieci niepełnosprawnych i
ich rodzin z terenu gminy
Słomniki i gmin ościennych”
· Aneks nr 1 z dnia
10.11.2009r.
Umowa nr 237/P/MOPS/09 w
sprawie realizacji zadania z
zakresu pomocy społecznej
polegającego na
zorganizowaniu zajęć na
basenie dla osób z autyzmem
i niepełnosprawnością
intelektualną

29.06.2009r.

Gmina Miejska
Kraków

40 000,00 zł

18.06.2009r.

Województwo
Małopolskie

16 240,00 zł

02.10.2009r.

Gmina Miejska
Kraków

500,00 zł

III. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
IV. Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia
Uchwała Zarządu Nr 1/2009 z dnia 28 kwietnia 2009r.
- upoważnienie Prezesa Zarządu ChSON „Ognisko” do zaciągnięcia kredytu
w wysokości 50 tysięcy złotych i ustanowienia prawnego zabezpieczenia go wekslem.
Uchwała Zarządu Nr 2/2009 z dnia 28 kwietnia 2009r.
- wyrażenia zgody na przekazanie ze środków ChSON „Ognisko” kwoty 20 tysięcy
złotych na rzecz Przedsiębiorstwa Społecznego „Ognisko” Sp. z o.o. z przeznaczeniem
na podniesienie kapitału założycielskiego spółki do kwoty 70 tysięcy złotych.
Uchwała Zarządu Nr 3/2009 z dnia 28 kwietnia 2009r.
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- ustalenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dotyczącego roku
2009) w wysokości 700 zł na pracownika ze względu na brak możliwości finansowych
dokonania pełnego odpisu.
Uchwała Zarządu Nr 4/2009 z dnia 5 czerwca 2009r.
- zatwierdzenie sprawozdania finansowego ChSON „Ognisko” za rok 2008
- zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności ChSON „Ognisko” za rok
2008
- ustalenie, że wynik finansowy tj. nadwyżkę kosztów nad przychodami na kwotę
28 635,61 zł pokryty zostanie nadwyżką przychodów nad kosztami z lat ubiegłych.

V. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów
Informacja zawarta w informacji dodatkowej do bilansu pkt.3.
VI. Informacja o poniesionych kosztach

·
·

Staż osoby bezrobotnej na stanowisku pedagog w okresie 15.04.2009 –
14.08.2009r.
Staż osoby bezrobotnej na stanowisku terapeuta zajęciowy w okresie 03.08.2009
– 30.11.2009

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Stowarzyszenie: 1 371 797,08 zł
w tym:
wynagrodzenia – 1 264 918,00 zł
nagrody – 106 879,08 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: 44 630,00 zł

Informacja zawarta w informacji dodatkowej do bilansu pkt. 4.
VII. Pozostałe dane
1. Na dzień 31 grudnia 2009 roku ChSON „Ognisko” zatrudniało 70 pracowników na
61,58 etatach, w tym:
a) 2 księgowe
b) 9 kierowników jednostek
c) 5 pracowników biurowo-administracyjnych
d) 1 koordynatora projektu, specjalistę ds. marketingu
e) 13 terapeutów
f) 14 asystentów osób niepełnosprawnych
g) 3 instruktorów zawodu
h) 6 instruktorów terapii zajęciowej
i)
2 specjalistów ds. rewalidacji
j) 2 specjalistów ds. rehabilitacji
k) 7 trenerów pracy
l)
4 psychologów
m) 1 kierowcę, asystenta osoby niepełnosprawnej
n) 1 doradcę zawodowego.
Na dzień 31 grudnia 2009 roku 1 pracownica przybywała na urlopie macierzyńskim.

5. Udzielone przez Stowarzyszenie pożyczki pieniężne:
Stowarzyszenie nie udziela pożyczek pieniężnych.

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 31.12.2009r.

Numer rachunku

Waluta

Saldo na
31.12.2009r.

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

PLN

0,00 zł

65 1240 1431 1111 0000 1045 1085

PLN

-28 611,57 zł

05 1240 1431 1111 0000 1045 1098

PLN

0,00 zł

W 2009 roku ChSON „Ognisko” zawarło umowy zlecenia z 17 osobami a 15
pracowników Klubu Integracji Społecznej wykonywało obowiązki w ramach
porozumienia z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Dodatkowo w ośrodkach
kilkanaście osób udzielało się w charakterze wolontariusza.

91 1240 1431 1111 0000 1045 1102

PLN

0,01 zł

31 1240 1431 1111 0000 1045 1115

PLN

0,00 zł

84 1240 1431 1111 0000 1045 1131

PLN

329,68 zł

W 2009 roku dwóch pracowników zatrudnionych było na podstawie umowy
o zatrudnienie w ramach robót publicznych.
W 2009 roku w ChSON „Ognisko” zrealizowane zostały również dwa staże dla osób
bezrobotnych:

93 1240 1431 1111 0000 1072 4509

PLN

0,07 zł

49 1240 1431 1111 0010 0372 5941

PLN

15,36 zł

05 1240 1431 1111 0010 0505 1462

PLN

0,00 zł
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Stowarzyszenie nie posiada zaległych zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego oraz
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; deklaracje podatkowe były składane w terminie.

61 1240 1431 1111 0010 0716 7673

PLN

0,24 zł

71 1240 1431 1111 0010 0843 5962

PLN

0,00 zł

20 1240 1431 1978 0000 1045 1128

EUR

0,00 zł

X. Informacja o kontroli i jej wynikach.

66 1240 1431 1978 0010 0867 6815

EUR

0,00 zł

W sprawozdawanym okresie w ChSON „Ognisko” przeprowadzono osiem kontroli.

06 1240 1431 1111 0010 2858 4420

PLN

1,11 zł

1. Kontrola doraźna Środowiskowego Domu Samopomocy w Krakowie, ul.
Prądnicka 10 przeprowadzona w dniu 26 maja 2009r. przez pracowników
Działu ds. Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej.

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. Na mocy
uchwały Zarządu ChSON „Ognisko” z 28 kwietnia 2009r. ChSON „Ognisko przekazało
Przedsiębiorstwu Społecznemu „Ognisko” Sp. z o.o. 20 000,00 zł z przeznaczeniem na
podniesienie kapitału założycielskiego.
Kapitał zakładowy PS „Ognisko” Sp. z o.o. wynosił 70 000 zł i dzieli się na 100
równych i niepodzielnych udziałów po 700 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 2009 roku nie nabyło nieruchomości.
9. Nabyte środki trwałe:
W 2009 roku ChSON „Ognisko” nabyło środek trwały w postaci pieca ceramicznego do
wypału gliny.
10. Wartość aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia ujętych we
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:

właściwych

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,
podatkowych.

a

także

informacja

w sprawie

składanych

deklaracji

Przedmiot kontroli:
·
·

sprawdzenie frekwencji uczestników;
sprawdzenie stanu bieżącego zatrudnienia personelu oraz stopnia realizacji
zapisów w umowie obligujących podmiot do informowania o finansowaniu zadań
ze środka Miasta Krakowa.

Informacji ze strony ChSON „Ognisko” udzielał kierownik Środowiskowego Domu
Samopomocy przy ul. Prądnickiej 10 w Krakowie.
Wyniki kontroli:
·
·

·
·

w dniu kontroli w ośrodku przebywały tylko osoby wykazane na liście obecności
Środowiskowego domu Samopomocy;
w ŚDS-ie zatrudnione są 4 osoby na pełnych etatach, do pracy w ośrodku została
skierowana jedna osoba z Urzędu Pracy na staż, pracę w ośrodku wspierają także
osoby zatrudnione przez Klub Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Krakowie w ramach pracy społecznie użytecznych;
przed wejściem do biura ŚDS-u umieszczona jest informacja o treści „Działalność
Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Prądnickiej 10 w Krakowie jest
finansowana ze środków Gminy Miejskiej Kraków”;
zapis o źródle finansowania ŚDS-u umieszczony jest także w wydrukowanym
sprawozdaniu merytorycznym z działalności ChSON „Ognisko” w 2007r. oraz
w ulotce informacyjnej ChSON „Ognisko”.

2. Kontrola płatnika składek – ChSON „Ognisko” przeprowadzona w dniach
02-03, 06-10, 14-17 kwietnia 2009r. przez inspektora kontroli Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych
Przedmiot kontroli:
·
prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na
ubezpieczenia społeczne praz innych składek i wpłat, do których pobierania
zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych
i ubezpieczenia zdrowotnego;
·
ustalenie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego
i wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego
tytułu oraz sprawdzanie prawidłowości obliczania przez płatników składek kwot
wyrównań zasiłków oraz odsetek od kwot tych wyrównań i ich rozliczania w ciężar
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·
·

składek na ubezpieczenia społeczne w wyniku realizacji wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008r.;
prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne
i rentowe;
prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów
ubezpieczeń społecznych.

Informacji ze strony ChSON „Ognisko” udzielała księgowa.
Wyniki kontroli:
·
·

·
·
·
·
·
·
·

wszystkie osoby podlegające obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym
i obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu zostały zgłoszone do tych
ubezpieczeń;
płatnik składek w miesiącach: styczeń, czerwiec, lipiec 2007r. nie naliczył składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne
(finansowane przez budżet państwa) za ubezpieczoną przebywająca na urlopie
wychowawczym od 16.01.2007 do 16.07.2007r.;
w okresie objętym kontrola płatnik składek opłacał składki do których pobierania
zobowiązany jest zakład zgodnie z obowiązującymi przepisami;
płatnik składek sporządził formularze ZUS IWA za 2003-2007 zgodnie
z obowiązującymi przepisami, stopa procentowa składek na ubezpieczenie
wypadkowe została prawidłowo ustalona;
płatnik składek naliczył i wypłacił ubezpieczonej przyjmując błędną podstawę
wymiary z 12 miesięcy kalendarzowych zamiast z miesięcznego wynagrodzenia
ustalonego dla nowego wymiaru czasu pracy;
podawane w dokumentach rozliczeniowych ZUS kwoty wypłacanych zasiłków jak
i okresy ich wypłaty odpowiadają danym uzyskanym z dokumentacji zasiłkowej
i księgowo-finansowej płatnika składek;
płatnik nie dokonywał wyrównań zasiłków oraz odsetek od kwot wyrównań
w wyniki realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008r.;
płatnik składek nie kompletował wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe;
płatnik składek wystawił zaświadczenia ZUS rp-7 zgodnie z obowiązującymi
zasadami.

3. Kontrola Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Prądnickiej 10
w Krakowie przeprowadzonej w dniu 15 września 2009r. przez pracownika
Działu ds. Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.
Przedmiot kontroli:
·
sprawdzenie wykorzystania dodatkowych środków przekazanych podmiotowi
prowadzącemu ŚDS w ramach zwiększenia dotacji na 2008r. z przeznaczeniem
podanym w piśmie Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego. Zgodnie z Porozumieniem nr 1/2008 z dnia 17.11.2008r. ChSON
„Ognisko” prowadzące ŚDS przekazane środki w wysokości 6000,00 zł winno
przeznaczyć na zakup komputera oraz sprzętu do pracowni gospodarstwa
domowego.

Informacji ze strony ChSON „Ognisko” udzielała kierownik ośrodka.
Wyniki kontroli:
·
·
·

stwierdzono, że zakupiony sprzęt jest na wyposażeniu ośrodka i jest oznakowany
według ksiąg inwentarzowych ośrodka;
brak oznakowania stwierdzono tylko na drobnym sprzęcie wyposażenia kuchni;
stwierdzono, że środki zostały wydatkowane zgodnie z zawartym porozumieniem.

4. Kontrola Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Aleksandry 1 z filią
przy ul. Kolejowej 2 przeprowadzona 15 września 2009r. przez pracownika
Działu ds. Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.
Przedmiot kontroli:
·

sprawdzenie wykorzystania dodatkowych środków przekazanych podmiotowi
prowadzącemu ŚDS w ramach zwiększenia dotacji na 2008r. z przeznaczeniem
podanym w piśmie Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego. Zgodnie z Porozumieniem nr 1/2008 z dnia 17.11.2008r. ChSON
„Ognisko” prowadzące ŚDS przekazane środki w wysokości 22 414,00 zł winno
przeznaczyć na zakup 4 komputerów oraz sprzętu do pracowni terapeutycznych.

Informacji ze strony ChSON „Ognisko” udzielała kierownik filii przy ul. Kolejowej 2.
Wyniki kontroli:
·
·

·
·

stwierdzono, że zakupiony sprzęt jest na wyposażeniu ośrodka – przy
ul. Aleksandry 1 i przy ul. Kolejowej 2;
komputery wraz z osprzętem oraz większy gabarytowo sprzęt wyposażenia
pracowni opisany był numerami inwentarzowymi zgodnie z prowadzonymi
księgami ewidencji wyposażenia dla poszczególnych grup funkcjonujących
w ramach ŚDS;
brak opisu stwierdzono jedynie na nośnikach pamięci Pendrive oraz na drobnym
sprzęcie lub naczyniach kuchennych podlegających częstemu myciu;
stwierdzono, że środki wydatkowane zostały zgodnie z zawartym porozumieniem

5. Kontrola projektu „Centrum Zatrudnienia Wspieranego dla Osób
Niepełnosprawnych” przeprowadzona w dniach 15-18 września 2009r. przez
pracowników Wydziału Kontroli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Przedmiot kontroli:
· sprawdzenie prawidłowości wykorzystania przez ChSON „Ognisko” środków PFRON
przekazanych na podstawie umowy nr 3/U/TRP/2008 zawartej w dniu 11 marca
2008r. w ramach programu pilotażowego „TRENER PRACY – zatrudnienie
wspomagane osób niepełnosprawnych” na okres 01.01.2008 – 31.12.2008
pomiędzy PFRON a ChSON „Ognisko”.
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·
Kontroli dokonano na podstawie analizy dokumentów będących w posiadaniu PFRON
oraz kontroli dokumentacji będącej w posiadaniu ChSON „Ognisko”.
Informacji ze strony ChSON „Ognisko” udzielała Kierownik Biura, koordynator
projektu, kierownik zespołu w ramach projektu oraz księgowa.
Wyniki kontroli:
·
·
·

·

Stowarzyszenie posiada w banku wyodrębniony rachunek dla potrzeb obsługi
projektu;
ChSON „Ognisko” w ramach promocji projektu rozpowszechniało ulotkę „Centrum
Zatrudniania wspieranego dla Osób Niepełnosprawnych” w dwóch wersjach: jedna
dla osób niepełnosprawnych natomiast druga dla potencjalnych pracodawców;
Koszty związane z realizacją projektu zostały poniesione, w okresie którego
dotyczy umowa, zostały wykazane w dokumentacji finansowej beneficjenta
programu oraz zostały poparte dokumentami (faktury wraz z dowodami zapłaty,
listy płac, rachunki do umów zleceń, deklaracja rozliczeniowe składek ZUS,
zestawienia dodatków szkoleniowych zawierających potwierdzenia odbioru
dodatku przez osoby niepełnosprawne, zestawienia biletów jednorazowych,
zawierające potwierdzenie odbiory biletów przez osoby niepełnosprawne, raporty
kasowe) oraz opatrzone klauzulą „płatne ze środków PFRON w ramach umowy
nr… z dnia…”;
Jednorazowe 50- godzinne szkolenie dla kandydatów na trenerów pracy zostało
przeprowadzone dla 6 osób w dniach 7-11 kwiecień 2008r.

6. Kontrola realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych – „Promocja aktywności zawodowej
osób
niepełnosprawnych
intelektualnie
–
pracownia
praktycznego
przygotowania do pracy na stanowisku pomoc kuchenna” realizowanego
przez ChSON „Ognisko”, przeprowadzona w dniu 9 października 2009r. przez
pracowników Działu Rehabilitacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krakowie.
Przedmiot kontroli:
·
·
·

liczba osób zatrudnionych przy realizacji projektu jest niezgodna z ofertą. Na
stanowisku trenera pracy zatrudnione są dwie osoby łącznie na 1 etat. Zgodnie
z ofertą powinna być 1 osoba na 0,75 etatu.

Po skontrolowaniu dokumentów dotyczących prawidłowości wykorzystania środków
(listy płac, faktury, dokumentację księgową) stwierdzono że:
·
wszystkie faktury są wystawiane na ChSON „Ognisko”, opisane są na odwrocie
przez osoby upoważnione z adnotacją, iż dotyczą realizacji projektu i są
finansowane ze środków PFRON.
Po skontrolowaniu akt uczestników projektu (sprawdzenie prawidłowości kwalifikacji
uczestników projektu) stwierdzono że:
·
w skład akt uczestników projektu wchodzą: karta kwalifikacyjna beneficjenta do
projektu oraz aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;
·
do projektu zakwalifikowanych jest 13 osób z aktualnym orzeczeniem
o niepełnosprawności;
·
dla każdego z uczestników projektu prowadzone są arkusze obserwacyjne.
7. Kontrola realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych – „Prowadzenie ośrodka rehabilitacji
i wsparcia dla dorosłych osób z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością”
realizowanego przez ChSON „Ognisko”, przeprowadzona
w dniu
9
października 2009r. przez pracowników Działu Rehabilitacji Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.
Przedmiot kontroli:
·
prawidłowość w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry ww. projektu;
·
prawidłowość wykorzystania środków finansowych;
·
prawidłowość kwalifikacji uczestników ww. projektu.
Informacji ze strony CHSON „Ognisko” udzielał pracowników biura ChSON „Ognisko”
oraz kierownik ośrodka powstałego w ramach projektu.
Wynik kontroli:

prawidłowość w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry ww. projektu;
prawidłowość wykorzystania środków finansowych;
prawidłowość kwalifikacji uczestników ww. projektu.

Informacji ze strony ChSON „Ognisko” udzielał pracowników biura ChSON „Ognisko”
oraz jeden z trenerów pracy zatrudnionych w projekcie.
Wyniki kontroli:
Po skontrolowaniu wszystkich akt osobowych pracowników zatrudnionych w projekcie
stwierdzono że:
·
akta podzielone są na 3 części i znajdują się w nich dokumenty zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.
w sprawie prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem
pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika;

Po skontrolowaniu wszystkich akt osobowych pracowników zatrudnionych w projekcie
(w zakresie prawidłowości zatrudnienia i kwalifikacji kadry projektu) stwierdzono że:
·
akta podzielone są na 3 części i znajdują się w nich dokumenty zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.
w sprawie prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem
pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika;
·
liczba osób zatrudnionych przy realizacji projektu oraz etatów jest niezgodna
z ofertą. Na stanowisku asystenta osoby niepełnosprawnej zatrudnionych jest 5
osób łącznie na 2,75 etatu plus jedna osoba na podstawie umowy zlecenia.
Zgodnie z ofertą osoby powinny być zatrudnione na 5 etatów plus jedną umowę
zlecenie.
Po skontrolowaniu dokumentów dotyczących prawidłowości wykorzystania środków
(listy płac, faktury, dokumentację księgową) stwierdzono że:
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·

wszystkie faktury są wystawiane na ChSON „Ognisko”, opisane są na odwrocie
przez osoby upoważnione z adnotacją, iż dotyczą realizacji projektu i są
finansowane ze środków PFRON,

Po skontrolowaniu akt uczestników projektu (sprawdzenie prawidłowości kwalifikacji
uczestników projektu) stwierdzono że:
·
do projektu zakwalifikowanych jest 10 osób z ważnymi orzeczeniami
o niepełnosprawności;
·
w skład akt uczestników projektu wchodzą: podanie o przyjęcie do ośrodka,
orzeczenie o niepełnosprawności, informacja o uczestniku z danymi osobowymi,
historią rozwoju, sytuacją życiowa i danymi medycznymi, karat kwalifikacyjna
uczestnika, informacja o stanie zdrowia, opinia psychologiczna, indywidualny plan
aktywności, ocena funkcjonalna uczestnika, indywidualny program terapii
i wsparcia, notatki z zajęć, opis trudnych zachowań uczestnika, informacje
z kontaktów z rodziną.

·

·
·

samochodu związanych z realizacją programu rehabilitacyjnego i niezbędna
obsługą działalności WTZ-u, koszty ubezpieczenia mienia WTZ-u, koszty
materiałów do terapii w pracowniach, środki ekonomiczne związane z treningiem
ekonomicznym – rozliczane są prawidłowo;
wszystkie faktury są wystawiane na ChSON „Ognisko”, opisana są na odwrocie
przez osoby upoważnione z adnotacją, iż dotyczą działalności WTZ i są
finansowane ze środków PFRON, z wyjątkiem polisy dotyczącej ubezpieczenia
uczestników;
jednostka zgodnie z zapisami umowy nr 756/2004/MOPS z dnia 22.10.2004r. § 7
pkt. 5 prowadzi wyodrębnioną księgowość analityczną dla działalności WTZ-u;
w zbiorczym zestawieniu wykazano ubezpieczenie mienia WTZ a polisa dotyczy
ubezpieczenia uczestników.

8. Kontrola działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez
ChSON „Ognisko” przeprowadzona w dniu 9 października 2009r. przez
pracowników Działu Rehabilitacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Krakowie.
Przedmiot kontroli:
·
prawidłowość w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry WTZ;
·
prawidłowość wykorzystania środków finansowych za okres 01.01.2009r. –
31.03.2009r.
Informacji ze strony ChSON „Ognisko” udzielał pracownik biura ChSON „Ognisko” oraz
kierownik WTZ.
Wyniki kontroli:
Po skontrolowaniu wszystkich akt
osobowych pracowników
zatrudnionych
w Warsztacie Terapii Zajęciowej (w zakresie prawidłowości zatrudnienia i kwalifikacji
kadry WTZ) stwierdzono że:
·
akta podzielone są na 3 części i znajdują się w nich dokumenty zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.
w sprawie prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem
pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika;
·
osoby zatrudnione na poszczególnych stanowiskach posiadają wykształcenie
kwalifikujące ich do wykonywanych czynności;
·
łącznie w WTZ-ie zatrudnionych jest 11 osób na 9,25 etatu.
Po skontrolowaniu dokumentów dotyczących prawidłowości wykorzystania środków
(listy płac, faktury, dokumentację księgową) stwierdzono że:
·
koszty wynagrodzenia pracowników WTZ-u, należych składek na ubezpieczenie
społeczne, na Fundusz Pracy i na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych odprowadzane są osobno dla każdej jednostki ChSON „Ognisko”;
·
koszty niezbędnych materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych
związane z funkcjonowaniem Warsztatu, koszty dowodu uczestników, eksploatacji
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ChSON „Ognisko” w 2009 ROKU
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