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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.
Celem działań ChSON „Ognisko” jest rozwój indywidualny osób niepełnosprawnych,
przygotowanie ich do samodzielnego, niezależnego, godnego życia.
• Staramy się odkrywać i ukazywać społeczeństwu wartość 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.
W sierpniu 2006 roku wdrożono certyfikowany 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 2009 roku certyfikat Systemu Zarządzania Jakością został odnowiony i poświadcza
zgodność Systemu z normą ISO 9001:2008.
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 latach 2008-2010 ChSON „Ognisko” prowadziło działania na rzecz aktywizacji
zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach projektu pod nazwą „Centrum
Zatrudnienia Wspieranego dla Osób Niepełnosprawnych”. Zadaniem Centrum było
stworzenie możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku
pracy poprzez wspieranie ich w procesie poszukiwania, zdobywania i utrzymywania
miejsca pracy. Aktualnie działania w tym obszarze są kontynuowane przez Biuro
Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych.
W ubiegłym roku Stowarzyszenie nadal prowadziło Ośrodek Wsparcia skierowany do
dorosłych osób z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością.
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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 działań służących nawiązywaniu więzi i utrzymywaniu kontaktów
przez osoby niepełnosprawne ze środowiskiem lokalnym, w tym parafialnym,
pracy nad zaspakajaniem potrzeb i rozwojem indywidualnym osoby
niepełnosprawnej.

Nasze działania doskonalimy poprzez uzyskiwanie coraz większych kompetencji oraz
podnoszenie własnych umiejętności (szkolenia, kursy, wizyty studyjne, superwizje).
Stosujemy zasadę pracy zespołowej, aby wsparcie, jakiego udzielamy było jak
najlepsze i najbardziej kompleksowe. W odpowiedzi na potrzeby osób
niepełnosprawnych i ich rodzin inicjujemy różnorodne, często nowatorskie
rozwiązania.
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.: Czarnochowice 406 B; 32-020 Wieliczka

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
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Członek

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

Członek

Stefania Pszczoła
zam.: ul. Nad Potokiem 25/15; 30-830 Kraków

Członek

Danuta Wolska
zam.: ul. Nad Potokiem 25/16; 30-830 Kraków
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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.

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 chrześcijańskiej wizji człowieka niepełnosprawnego, jako
osoby wnoszącej szczególne wartości w życie społeczeństwa i Kościoła,
kształtowanie wobec niej postaw czerpiących swe 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 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,
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
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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 organizując i prowadząc:
A. Dzienne Centra Aktywności
B. aktywizację zawodową
C. aktywizację społeczną i integrację
D. współpracę z Ruchem „Wiara i Światło”
E. dystrybucję kwartalnika „Światło i Cienie”
F. Punkt Informacyjny

A. Prowadzenie Dziennych Centrów Aktywności dla dorosłych osób
z niepełnosprawnością intelektualną
Dzienne Centra Aktywności (DCA) to:
• Środowiskowe Domy Samopomocy,
• Warsztaty Terapii Zajęciowej,
• Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia dla Dorosłych Osób z Głęboką, Wieloraką
Niepełnosprawnością.
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 prowadziło w 2010 roku trzy Środowiskowe Domy Samopomocy
(w tym jeden z filią), dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Ośrodek Wsparcia dla
Osób z Głęboką, Wieloraką Niepełnosprawnością.
W ubiegłym roku ChSON „Ognisko” wspierało w DCA łącznie 154 dorosłe osoby
z niepełnosprawnością intelektualną.
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 Środowiskowy Dom Samopomocy „Klub Aktywności”

•
•

Kontakt:
ul. Aleksandry 1, 30-837 Kraków
tel. 12 658 54 94
e-mail: sds.aleksandry@ognisko.org.pl
godziny funkcjonowania: 07:30 – 16:00

•
•
•

Ośrodek przy ul. Aleksandry 1 powstał w 1996 roku. Początkowo prowadzony był
przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu. W strukturze ChSON „Ognisko” funkcjonuje od
1999 roku. Celem naszego ŚDS jest udzielanie wsparcia dorosłym osobom
z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia oraz osobom z wieloraką
niepełnosprawnością.
W 2010 roku „Klub Aktywności” dysponował 23 dotowanymi miejscami, natomiast
w zajęciach uczestniczyło 25 osób – 14 kobiet i 11 mężczyzn, w wieku 22-37 lat.
24 uczestników posiadało orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, 7 osób
poruszało się na wózkach inwalidzkich, były 2 osoby niewidome, 5 z epilepsją, kilka
z autyzmem.
W 2010 roku na stałe zatrudnionych było w ośrodku 9 osób (kierownik, 4 terapeutów
i 4 asystentów osób niepełnosprawnych). Pomagali, w różnym wymiarze czasu,
wolontariusze i praktykanci – studenci Ignacjanum i Wyższej Szkoły im. B. Jańskiego,
a także kilka osób z Klubu Integracji Społecznej skierowanych przez Grodzki Urząd
Pracy.
Zajęcia prowadzone były w trzech zróżnicowanych liczebnie grupach i były one
dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników.
• Grupa A
W
zajęciach
tej
grupy
uczestniczyły
cztery
osoby
ze
sprzężonymi
niepełnosprawnościami, w tym z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Dwie
z nich są niewidome, dwie niemówiące. Osoby te wymagały najwięcej czynności
opiekuńczych oraz troski o zapewnienie bezpieczeństwa. Praca terapeutyczna była
ukierunkowana na doskonalenie komunikacji, aktywizowanie do działania,
podtrzymanie bądź wyrobienie nawyków dotyczących samoobsługi i samodzielności
oraz w sytuacjach kryzysów emocjonalnych, na wyciszenie i relaksację.
• Grupa B
Była to najliczniejsza grupa - 14 osób, najbardziej samodzielnych i najlepiej
funkcjonujących, z których dwie poruszały się na wózkach, jedna przy pomocy
chodzika. Poza różnorodnymi zajęciami aktywizującymi uczestników, terapeuci
prowadzili zajęcia grupowe i indywidualne odpowiadając na potrzeby społeczne
związane z poczuciem przynależności do grupy rówieśniczej, umiejętnością
budowania więzi koleżeńskich, poczuciem własnej wartości i tożsamości.
• Grupa D
Grupę tworzyło 7 osób niemówiących ze specyficznymi potrzebami w zakresie
komunikacji pozawerbalnej i kontaktów społecznych oraz z niepełnosprawnością
ruchową. Celem pracy było motywowanie uczestników do maksymalnej
samodzielności
w
zakresie
czynności
samoobsługowych,
wykonywania
zaproponowanych zadań, udzielania sobie nawzajem pomocy i wsparcia,
poszukiwania wsparcia i rozwiązywania problemów oraz doskonalenia umiejętności
komunikacji jako czynnika integrującego grupę.
Uczestnikom proponowano rodzaje zajęć o stopniu trudności dostosowanym do
indywidualnych możliwości:
• sztuka użytkowa – wykonywanie papieru czerpanego, kartek okolicznościowych,
zaproszeń, zakładek, dekoracji pomieszczeń Klubu, ozdób choinkowych
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•

poligrafia – cięcie na gilotynie, laminowanie, kserowanie,
wykonywanie ikon – przygotowywanie desek, naklejanie reprodukcji,
powlekanie lakierem,
gospodarstwo domowe – nauka robienia zakupów, przygotowywania prostych
potraw i posiłków, sprzątania po posiłkach, dbania o porządek w salach i w swoich
szafkach,
stolarstwo i technika – wykonywanie drobnych napraw, odnawianie różnego
rodzaju sprzętów (stoły, drzwi),
komputerowe – nauka pisania w tekstu edytorze, drukowania, korzystania
z Internetu,
muzyczne – nabywanie umiejętności słuchania muzyki, relaksacji przy muzyce,
taniec,

Praca terapeutyczna prowadzona w ośrodku obejmowała:
− rehabilitację społeczną, podnosząca umiejętności funkcjonowania w grupie,
rozwiązywania konfliktów, przestrzegania norm społecznych,
− wsparcie psychologiczne, indywidualne i grupowe,
− 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.
W 2010 roku uczestnicy Klubu Aktywności brali udział w następujących wydarzeniach
społecznych:
− piknik w Miłocicach,
− piknik w Pobiedniku Małym,
− bal klubowy pt. „Urodziny Klubu Aktywności”,
− świętowanie imienin i urodzin Uczestników i pracowników,
− rekolekcje zorganizowane przez ŚDS przy ul. Kolejowej 2,
− wspólne msze święte w kościele parafialnym.
Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Klub Aktywności” przy ul.
Aleksandry jest współfinansowana ze środków Gminy Miejskiej Kraków oraz
z darowizn osób prywatnych i instytucji.



Filia ŚDS „Klub Aktywności”

Kontakt:
ul. Kolejowa 2, 30-805 Kraków
tel. 12 659 16 37
e-mail: sds.kolejowa@ognisko.org.pl
godziny funkcjonowania: 7:00 – 15:00
Ośrodek został założony w styczniu 2005 roku przez ChSON „Ognisko” jako filia
Środowiskowego Domu Samopomocy „Klub Aktywności”.
Głównym celem działalności placówki jest prowadzenie szeroko pojętej rehabilitacji
osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Kadrę placówki stanowią: kierownik, psycholog i 2 terapeutów. Każdy z nich
prowadzi określone zajęcia w ośrodku oraz wspiera indywidualnie 5 uczestników.
Uczestnikami ośrodka są dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub/i
zaburzeniami psychicznymi, zameldowane na terenie gminy Kraków. W 2010 roku do
ŚDS przy ul. Kolejowej uczęszczało 20 osób na 17 dotowanych miejsc, co dało
wskaźnik wykorzystania miejsc na poziomie 117%.
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Grupę uczestników stanowiło 8 kobiet i 12 mężczyzn w wieku 23-48 lat. Większość
beneficjentów ośrodka to osoby z niepełnosprawnością intelektualną, posiadające
orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Przyczyny
niepełnosprawności uczestników to: autyzm, niedorozwój umysłowy, zespół Coffina
i Lowry’ego, zespół Downa, Zespół Strugera-Vebera. Część uczestników podjęła pracę
w niepełnym wymiarze czasu na otwartym rynku pracy: 3 osoby w Przedsiębiorstwie
Społecznym „Ognisko” Sp. z o.o. oraz 8 osób w innych miejscach (Mc’Donalds,
Lewiatan, Biuro rachunkowe, Zespół Szkół Specjalnych Nr 11).
Zajęcia w ośrodku mają charakter terapeutyczny i odbywają się w mniejszych
grupach (przynależność do grupy ustalona jest według indywidualnych predyspozycji
i zainteresowań uczestników). Wśród różnorodnych zajęć wymienić należy:
• malarstwo - zajęcia rozwijające twórczą wyobraźnię uczestników oraz
pozwalające „wypowiedzieć” się na różne tematy pozawerbalnie,
• ceramika - zajęcia rozwijające zdolności manualne oraz zaspokajające potrzeby
estetyczne uczestników,
• witraż - nauka wykonywania prostych form witrażowych przy użyciu narzędzi
takich jak lutownica i szlifierka,
• świece artystyczne - wykonywanie i ozdabianie świec woskowych,
• poligrafia - wykonywanie: notesów, kartek okolicznościowych, kalendarzy itp.,
• haftowanie - zajęcia, które rozwijają zdolności manualne uczestników w zakresie
szycia ręcznego oraz haftowania,
• trening kulinarny uczestnicy wykonują proste potrawy, proste prace
porządkowe,
• trening umiejętności społecznych - rozwijanie umiejętności, przydatnych
w codziennym funkcjonowaniu. W roku 2010 był realizowany program poznawania
instytucji kulturalnych miasta Krakowa,
• świat kobiet - zajęcia integracyjne dla kobiet,
• zajęcia „literackie” - zajęcia dla uczestników niżej funkcjonujących, których
celem jest nauka pisania, liczenia oraz rozwijanie zasobu słownictwa,
• zajęcia komputerowe - nauka obsługi komputera oraz korzystania z Internetu,
• terapia ruchowa - zajęcia zwiększające sprawność fizyczną uczestników, takie
jak: basen, aerobik, gry na boisku sportowym,
• rozmowy indywidualne - spotkania z terapeutą, których celem jest wsparcie
danej osoby w jej potrzebach i trudnościach,
• hobby - rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczestników ośrodka.
Oprócz zajęć organizowaliśmy liczne wycieczki, spotkania, projekty oraz wystawy
plastyczne, promujące twórczość osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym.
W 2010 roku braliśmy udział w następujących wydarzeniach: zwiedzanie Klasztoru
Dominikanów, Muzeum Inżynierii Miejskiej, Piknik w Miłocicach, Plener Malarski,
zwiedzanie Wawelu, Muzeum Etnograficznego, wycieczka do Dinozatorlandu, ZOO,
Ogrodu Botanicznego, wycieczka do Ojcowa, zwiedzanie Klasztoru Karmelitów
w Czernej, Piknik w Pobiedniku Małym, wycieczka do Krynicy w ramach projektu
„Pora na aktywność” realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krakowie, rekolekcje adwentowe.
W roku 2010 udało się zorganizować dwie wystawy prac plastycznych uczestników
ŚDS Kolejowa: „Jestem twórcą” na Uniwersytecie Pedagogicznym oraz „Namalować
świat” w Klubie Inteligencji Katolickiej. Ponadto jeden z uczestników ośrodka został
wyróżniony w XI
Międzynarodowym Biennale Sztuk Plastycznych Osób
Niepełnosprawnych.
W roku 2010 współpracowaliśmy z Klubem Integracji Społecznej oraz Centrum
Integracji Społecznej, których beneficjenci wykonywali w ŚDS Kolejowa prace
społecznie użyteczne. Współpracowaliśmy również z Grodzkim Urzędem Pracy
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w zakresie organizacji stażów. W roku 2010 jedna osoba wykonywała staż w ośrodku
przy ul. Kolejowej.
Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kolejowej 2, filii
„Klubu Aktywności” jest współfinansowana ze środków Gminy Miejskiej
Kraków oraz z darowizn osób prywatnych i instytucji.

 Środowiskowy Dom Samopomocy
Kontakt:
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”,
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 Środowiskowego Domu Samopomocy składał się z: kierownika,
pełniącego zarazem funkcję terapeuty, terapeutów (pedagoga, psychologa),
2 asystentów osoby niepełnosprawnej oraz, w krótkim okresie, instruktora terapii
zajęciowej. Pracę ośrodka wspierali również: wolontariusze, praktykanci (studenci
Uniwersytetu Jagiellońskiego., Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego, Uniwersytetu
Pedagogicznego), osoba odbywająca staż finansowany przez Grodzki Urząd Pracy
oraz osoby realizujące na terenie ośrodka prace społecznie użyteczne (asystujący w
zajęciach, pełniący funkcje osoby sprzątającej) w ramach współpracy ChSON
„Ognisko” z Klubem Integracji Społecznej w Krakowie.
W 2010 r. ośrodek dysponował 15 miejscami. W miesiącach: styczeń – marzec oraz
maj – grudzień ŚDS świadczył usługę terapii i wsparcia 16 osobom
niepełnosprawnym, natomiast w kwietniu 2010 - 15 osobom.
Uczestnikami zajęć prowadzonych przez ŚDS były osoby dorosłe w wieku 22 - 60 lat,
(średnio: 11 kobiet i 6 mężczyzn), które ze względu na różnorodność specyfiki
i stopnia niepełnosprawności: intelektualnej, fizycznej, a także zaburzeń psychicznych
(w tym z cechami autyzmu) brały udział w zajęciach w podgrupach dostosowanych do
ich indywidualnych potrzeb i możliwości.
W 2010 roku uczestnicy ośrodka brali udział w następujących zajęciach:
• terapia zajęciowa i trening zawodowy, odbywające się w czasie aktywności
w pracowniach:
- poligraficznej (nauka pracy z użyciem sprzętu poligraficznego, obróbka papieru),
-sztuki użytkowej (nabywanie umiejętności z zakresu posługiwania się
różnorodnymi
technikami
plastycznymi,
rękodzielniczymi,
wykonywania
przedmiotów użytkowych, własnej ekspresji plastycznej),
komputerowej
(nauka
posługiwania
się
sprzętem
komputerowym
w różnorodnym zakresie),
- technicznej (nabywanie umiejętności posługiwania się sprzętem technicznym,
wykonywania produktów z drewna, gipsu, wykonywania drobnych napraw),
• trening umiejętności samoobsługowych oraz związanych z prowadzeniem
gospodarstwa domowego, poprzez:

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ChSON „Ognisko” w 2010 ROKU

10

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”

•

•
•

•

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”

- zajęcia w pracowni gospodarstwa domowego (w tym głównie: nauka
przygotowywania posiłków, obsługa sprzętu gospodarstwa domowego, planowanie
zakupów),
- odbywanie dyżurów dbania o porządek,
- zajęcia treningu ekonomicznego,
- naukę samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych,
zajęcia usprawniające ruchowo, w tym: ćwiczenia gimnastyczne, mające na
celu nabywanie znajomości schematu ciała, turnieje gier sportowych, regularnie
odbywające się zajęcia na basenie wzbogacone o naukę pływania metodą
Halliwick,
edukacja ustawiczna: nauka i ćwiczenie umiejętności pisania, czytania,
rozpoznawania cyfr, rozumienia pojęć matematycznych, wykonywania prostych
rachunków matematycznych, posługiwania się zegarem,
trening umiejętności spędzania wolnego czasu oraz zajęcia relaksacyjne,
w tym:
- kółka zainteresowań (kółko plastyczne, fotograficzne),
- zajęcia muzyczne,
- rozwijanie umiejętności korzystania z miejsc użyteczności publicznej (np.:
wyjścia do kina, kawiarni, muzeów, na spektakle, zajęcia rekreacyjno – ruchowe
w parku), przy czynnym udziale uczestników w organizacji wyjść grupy,
trening
grupowy
i
rozwijanie
umiejętności,
związanych
z kontaktami społecznymi, w tym: zebrania społeczności ŚDS, trening
społeczny, blok zajęć „aktywność w społeczeństwie”, wspólne planowanie
i podsumowanie dnia, organizacja i uczestnictwo w przyjęciach okazjonalnych,
spotkaniach integracyjnych.

W ramach działań terapeutycznych odbywano także rozmowy indywidualne
z uczestnikami, mające na celu wspieranie ich w sferze emocjonalnej, pomoc
w rozwiązywaniu bieżących problemów oraz realizowanie celów terapeutycznych.
W 2010 r. uczestnicy ŚDS z ul. Prądnickiej 10 w Krakowie w ramach integracji ze
środowiskiem oraz rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań, brali udział
w konkursie recytatorskim uczestników ŚDS – ów, odbywającym się w Chrzanowie
oraz konkursie karaoke w Olkuszu, również zorganizowanym dla uczestników ŚDS ów z Małopolski, w piknikach integracyjnych ChSON „Ognisko” oraz pikniku
integracyjnym w Jordanowie.
Dzięki środkom finansowym w ramach zadań powierzonych dzielnicom (realizator
zadania: Wydział Świadczeń Socjalnych UMK poprzez ChSON „Ognisko”
Środowiskowy Dom Samopomocy), uczestnicy ŚDS mieli możliwość udziału
w dodatkowym cyklu zajęć na basenie zespołu sportowo – rekreacyjnego w Piekarach
koło Krakowa oraz zajęciach prowadzonych przez instruktora na basenie AWF
w Krakowie.
Ponadto kilku uczestników ŚDS brało udział, przy asyście pracowników ŚDS,
w projekcie systemowym „Pora na aktywność”, realizowanym przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Krakowie.
W grudniu 2010 r. po raz trzeci zorganizowano na terenie ośrodka Dzień Otwarty,
podczas którego rodziny/opiekunowie uczestników, mogli przyjrzeć się codziennej
pracy ŚDS.
W sprawozdawanym okresie podjęto także niewielkie prace remontowe - odmalowano
kilka pomieszczeń zajmowanych przez ŚDS przy ul. Prądnickiej 10 w Krakowie.
Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Prądnickiej 10 jest
współfinansowana ze środków Gminy Miejskiej Kraków oraz z darowizn osób
prywatnych i instytucji.
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 Środowiskowy Dom Samopomocy „Świt”
Kontakt:
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 ChSON „Ognisko” na 10 lat w bezpłatne użyczenie przez
Radę Gminy Słomniki. W lutym 2009 roku umowę na bezpłatną dzierżawę budynku
przedłużono o kolejne 10 lat (do 31.12.2029).
Ośrodek dysponuje 25 dotowanymi miejscami. W roku 2010 w ŚDS „Świt” objęto
wsparciem 29 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu gminy
Słomniki oraz gmin ościennych. Uczestnikami były osoby niepełnosprawne w stopniu
lekkim, umiarkowanym i znacznym, w wieku 18 – 60 lat (13 kobiet i 16 mężczyzn).
Kadrę ośrodka w 2010 roku stanowiło dwóch terapeutów i trzech asystentów osób
niepełnosprawnych.
W Ośrodku odbywały się różnego typu aktywności. Każde zajęcia mają charakter
terapeutyczny, dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb każdego
uczestnika. Wpływają one na rozwój kompetencji społecznych, rozwój aspiracji,
ambicji, zainteresowań, zamiłowań wszystkich biorących w zajęciach osób.
Organizowano następujące zajęcia:
• zajęcia plastyczne, ceramiczne - w trakcie tych aktywności uczestnicy mieli
możliwość tworzenia różnych produktów z mas plastycznych, papieru, gliny,
• zajęcia z witrażu - na tych zajęciach uczestnicy szlifowali szkło, używali
lutownicy, dzięki czemu powstawały niepowtarzalne wytwory ze szkła,
• zajęcia techniczne - uczestnicy tworzyli z drewna ciekawe produkty,
a także dbali o ogólny stan całego budynku,
• zajęcia kulinarne/ gospodarstwo domowe podczas, których uczestnicy
przygotowywali proste potrawy, uczyli się nakrywać do stołu, opanowywali
podstawowe zasady dobrych manier, a także uczyli się samodzielności
w sprawach życia codziennego,
• zajęcia komputerowe dały możliwość nabycia podstawowej wiedzy
z zakresu korzystania z komputera, wyszukiwania ciekawych informacji
w Internecie, tworzenia własnej poczty elektronicznej,
• trening umiejętności społecznych - zajęcia, które służyły rozwijaniu
kompetencji społecznych oraz umiejętności interpersonalnych, na zajęciach tych
uczestnicy pogłębiali wiedzę o otaczającej ich rzeczywistości, przyswajali
praktyczne umiejętności związane z radzeniem sobie w trudnych życiowych
sytuacjach. W trakcie zajęć prowadzący wykorzystywali takie metody jak „burza
mózgów”, pogadanka, rozmowa kierowana, łamigłówki, quizy, zabawy
integrujące całą grupę,
• wizerunek – podczas zajęć uczestnicy uczyli się jak należy dbać o higienę oraz
o schludny wygląd, dobrać makijaż i odpowiednią fryzurę,
• zajęcia ruchowe, „joga” – zajęcia, w czasie których uczestnicy doskonalili
swoją sprawność fizyczną i poznali zasady gier zespołowych,
• język angielski - uczestnicy poznali podstawy języka obcego, ćwiczyli
umiejętności pisania i czytania,
• zajęcia indywidualne – uczestnicy doskonalili posiadane umiejętności takie jak
koncentracja uwagi, pamięć, myślenie logiczne i abstrakcyjne,
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zajęcia muzyczne - poprzez śpiew, grę na instrumentach uczestnicy rozwijali
swoją wrażliwość, poznawali najnowsze trendy muzyczne, uczyli się nowych
tekstów, melodii, które mogą zaprezentować na różnego rodzaju imprezach i
spotkaniach okolicznościowych,
zajęcia teatralne - uczestnicy rozwijali swoją wrażliwość i wyobraźnie poprzez
odgrywanie różnych ról teatralnych, poprawiali emisją głosu, doskonalili dykcję.
Zajęcia
służyły
integracji
grupy
poprzez
wspólny
udział
w przedstawieniach,
„dziennikarstwo” - uczestnicy redagowali lokalną „Gazetkę Miłocicką”
wydawaną 3 razy w roku,
choreoterapia - zajęcia rozwijające kondycję psychofizyczną, doskonalące
wrażliwość, uczestnicy wyrażali swoje emocji i nastroje, celem zajęć była również
integracja całej grupy (wspólne zabawy),
zajęcia ogrodnicze – odbywały się w sezonie wiosenno- letnim, uczestnicy
pielęgnowali ogród, dbali o trawniki i działkę uprawną.

Wydarzenia w ŚDS „Świt” w 2010 roku:
1. Udział w Koncercie Kolęd i Pastorałek organizowanym przez MGCK
w Słomnikach.
2. Kilkuosobowa grupa chętnych uczestników wzięła udział w rekolekcjach
wielkopostnych.
3. W niedzielę palmową, dzięki uprzejmości księdza proboszcza w Słomnikach,
zorganizowano wielkanocny kiermasz, podczas którego produkty ręcznie
wykonane przez naszych uczestników cieszyły się dużym zainteresowaniem
i uznaniem.
4. Udział w kiermaszu wielkanocnym w PCPR, gdzie przez tydzień swoje prace
prezentowały ośrodki wsparcia dla osób niepełnosprawnych.
5. Udział w kiermaszu wielkanocnym wraz z pozostałymi ośrodkami prowadzonymi
przez ChSON „Ognisko” na Rynku Głównym w Krakowie.
6. Wydanie ósmego numeru „Gazetki Miłocickiej”.
7. Pozyskanie sponsorów na piknik.
8. W maju – tradycyjnie - organizacja Siódmego już Pikniku Integracyjnego pod
hasłem: „Wiele różnic, jedna radość”, który jak co roku przyciągnął mnóstwo
gości - pomimo zmiany terminu, związanego z panującymi wówczas
niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.
9. Grupa Świtowców z dużym powodzeniem wzięła udział w II Międzyszkolnym
Mitingu w Lekkiej Atletyce Olimpiad Specjalnych, organizowanym przez Zespół
Szkół w Waganowicach i Gminę Słomniki. W zawodach nasi podopieczni zdobyli
aż 12 medali, w tym 4 złote, 4 srebrne i 4 brązowe. Cztery osoby dostały
wyróżnienia za zajęcie 4 miejsca.
10. Organizacja kwesty przy kościele w Niedźwiedziu, z której dochód został
przeznaczony na bieżącą działalność naszego ośrodka.
11. Udział w ośrodkowym turnieju ping- ponga.
12. Udział w Międzyszkolnym Turnieju Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych- drużyna
ŚDS „Świt” zajęła II miejsce a jeden uczestnik naszego Ośrodka zdobył tytuł
„Króla Strzelców”.
13. Udział w kiermaszu bożonarodzeniowym przed kościołem w Słomnikach.
14. Wydanie kolejnego numeru „Gazetki Miłocickiej”.
Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Świt” w Miłocicach jest
współfinansowana ze środków Urzędu Miasta i Gminy Słomniki oraz
z darowizn osób prywatnych i instytucji.
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 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 – 16.00
Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Prądnickiej 10 w Krakowie w strukturze ChSON
„Ognisko” funkcjonuje od 15 listopada 2004 roku. Celem działalności Warsztatu 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 stanowiło 12 osób, zatrudnionych na stanowiskach:
kierownik,
psycholog,
specjalista ds. rewalidacji,
specjalista ds. rehabilitacji,
instruktorzy terapii zajęciowej,
instruktorzy zawodu,
asystent osoby niepełnosprawnej,
kierowca.

W prowadzonej terapii i pracach administracyjnych towarzyszyli nam wolontariusze,
praktykanci i stażyści. W 2010 roku, przez zadeklarowany okres, pracowało
wolontaryjnie 6 osób (łącznie 244,5 godzin). W Warsztacie 10 osób odbywało
praktyki oraz staże studenckie lub z Urzędu Pracy, przepracowując 733 godziny.
W 2010 roku uczestnikami WTZ-u były 33 osoby (na 30 dotowanych miejsc)
z niepełnosprawnością intelektualną lub niepełnosprawnością sprzężoną, w wieku 22–
55 lat (18 kobiet i 15 mężczyzn), w tym 5 osób na wózkach, posiadające orzeczenie
o niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej, zamieszkałe na terenie
Gminy Kraków.
Uczestnicy w Warsztacie
w sześciu pracowniach:
•

•

brali

udział

w

zajęciach,

które

odbywały

się

pracowni technicznej – zajęcia ceramiczne i stolarskie. Uczestnicy wykonywali
przedmioty użytkowe z gliny: misy, doniczki, świeczniki, zegary, podstawki,
ozdoby okolicznościowe (bożonarodzeniowe czy wielkanocne) oraz biżuteryjne.
Przedmioty drewniane to głównie ramki czy wieszaki. Uczestnicy brali udział
w całym cyklu produkcyjnym od projektu, poprzez wykonanie – praca w danym
tworzywie (w przypadku pracy w glinie z wykorzystaniem szablonów i metodą
ręcznego wygniatania, szkliwienie wypalonych przedmiotów, w przypadku pracy
w drewnie: piłowanie, szlifowanie, klejenie, malowanie), aż po ocenę wykonania
gotowego przedmiotu.
pracowni sztuki użytkowej – ćwiczenie umiejętności potrzebnych do tworzenia
konkretnych przedmiotów z filcu: filcowanie na mokro i na sucho, nadawanie
wełnie określonych kształtów, tworzenie biżuterii z gotowych elementów z filcu.
Ponadto przygotowywanie kartek okolicznościowych: docinanie i podklejanie
elementów z papieru, projektowanie kartek, ćwiczenie umiejętności układania
wzoru według określonego schematu, praca z wykorzystaniem szablonu.
Uczestnicy mający zajęcia w tej pracowni brali również udział w konkursach
plastycznych.
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pracowni gospodarstwa domowego – nauka przygotowywania i podawania
posiłków: od prostych umiejętności, jak przygotowanie sobie herbaty po
przygotowanie obiadu czy deseru; nauka planowania i robienia zakupów
(dokonywanie wyboru, płacenie za produkty oraz sprawdzanie daty ich
przydatności); nauka korzystania z pralki automatycznej, nauka prasowania,
mycia i wycierania naczyń, a także nauka czynności porządkowych, jak:
zamiatanie i mycie podłogi czy dbanie o kwiaty doniczkowe.
pracowni komputerowej – zajęcia w tej pracowni miały dwojaki charakter. Dla
osób niżej funkcjonujących było to miejsce nauki korzystania z prostych
programów edukacyjnych, gier oraz programów graficznych, przy jednoczesnym
podtrzymywaniu umiejętności szkolnych w zakresie odwzorowywania tekstu w
programie MS Word. Dla osób wyżej funkcjonujących to miejsce doskonalenia
swoich umiejętności w zakresie pisania i formatowania tekstu, skanowania zdjęć
i innych materiałów, praca w programie Excel, korzystanie z poczty internetowej
i nauka szukania informacji w Internecie. W pracowni komputerowej uczestnicy
mieli także możliwość nauki obsługi kserografu i niszczarki do papieru.
pracowni świec – w tej, najnowszej w Warsztacie, pracowni uczestnicy
wykonywali świece parafinowe metodą zalewania gotowych bądź powstałych,
według autorskich projektów, form. Uczestnicy mieli możliwość aktywnego brania
udziału w całym procesie powstawania świecy: od projektu przygotowywanego
na papierze, aż do oceny wykonanej świecy. Uczestnicy ćwiczyli ponadto
niezbędne do wykonania świecy umiejętności takie jak: tworzenie szablonów:
kruszenie, topienie i farbowanie parafiny, zalewanie formy, wiązanie knota,
wyjmowanie gotowej świecy z formy.
pracowni aktywizacji osobistej i społecznej – zajęcia prowadzone były przez
pedagoga specjalnego oraz przez psychologa. W ramach tej pracowni Uczestnicy
ćwiczyli, rozwijali i doskonalili umiejętności potrzebne do aktywnego – na miarę
swoich możliwości – uczestnictwa w życiu społecznym. Zajęcia miały charakter
zarówno teoretyczny: pogadanki, zajęcia psychoedukacyjne, jak i praktyczny:
wyjścia poza WTZ i ćwiczenie konkretnych umiejętności w sytuacjach
naturalnych. Zajęcia w pracowni odbywały się w następujących obszarach:
−
−
−
−
−
−
−

trening samoobsługi,
trening rozwoju osobistego,
trening dbałości o siebie i wizerunku,
trening ekonomiczny,
trening poruszania się po mieście,
edukacja ustawiczna,
trening komunikacji i budowania relacji.

Dodatkowo uczestnicy mieli także możliwość udziału w zajęciach ruchowych, w tym:
na basenie, w ćwiczeniach indywidualnych, grupowych oraz nauce tańca. Prowadzone
były również zajęcia popołudniowe takie jak: ćwiczenia manualne, zajęcia tanecznoteatralne oraz redakcja kroniki warsztatowej.
W ubiegłym roku 12 uczestników Warsztatu brało udział w szkoleniu zewnętrznym
pt: ”Wyrównać szanse osób niepełnosprawnych w Małopolsce”.
Uczestnicy Warsztatu w ciągu roku brali również czynny udział w wydarzeniach
kulturalnych w Krakowie oraz krajoznawczych wycieczkach.
Byli między innymi:
− na pikniku nad Rudawą,
− w odwiedzinach w WTZ w Konarach,
− płynęli statkiem po Wiśle,
− w Muzeum Etnograficznym,
− w Ogrodzie Doświadczeń,
− na Spektaklu „Viva”,
− oraz na seansach w kinach krakowskich.
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Wspólnie z uczestnikami organizowane były bale karnawałowe i andrzejkowe.
Ważnym wydarzeniem w roku 2010 był plebiscyt na Uczestnika Roku.
Prace uczestników Warsztatu spotkały się z dużym uznaniem podczas kiermaszów
organizowanych m.in. na kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w budynku
Krakowskich Zakładów Sprzętu Ortopedycznego. Prace Uczestników naszego
warsztatu można podziwiać na stronie: http://picasaweb.google.com/wtz.ognisko
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 oraz ze środków Gminy Miejskiej Kraków, a także
z darowizn osób prywatnych i instytucji.



Warsztat Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym

Kontakt:
Pobiednik Mały 67, 32-126 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. Warsztat ten jest drugą tego typu
placówką
prowadzoną
przez
Chrześcijańskie
Stowarzyszenie
Osób
Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko".
Głównym celem działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej jest stworzenie osobom
niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy, możliwości rehabilitacji społecznej
i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności potrzebnych do
podjęcia zatrudnienia.
Kadrę
-

Warsztatu stanowili:
kierownik,
psycholog,
instruktor terapii zajęciowej,
dwóch instruktorów zawodu,
specjalista ds. rehabilitacji.

W zajęciach brało udział 20 osób z niepełnosprawnością intelektualną (w wieku od 19
do 57 lat, 10 kobiet i 10 mężczyzn), zamieszkałych na terenie Powiatu Krakowskiego,
z terenu gminy Igołomia – Wawrzeńczyce oraz Kocmyrzów – Luborzyca. Wszyscy
posiadali orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności ze
wskazaniem do udziału w terapii zajęciowej.
Praca terapeutyczna w ramach zajęć w WTZ prowadzona była w pięciu pracowniach:
• gospodarstwa domowego - zajęcia grupowe służące nabywaniu
umiejętności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym:
przygotowywanie prostych posiłków, przygotowywanie przerw w zajęciach,
sprzątanie po przerwach, dbanie o porządek, robienie przetworów,
dokonywanie drobnych zakupów, nauka obsługi podstawowych sprzętów
używanych w kuchni.
• ceramiczno – technicznej - rehabilitacja osoby niepełnosprawnej poprzez
różnorodne działania kreatywne: lepienie w glinie, szkliwienie, angobowanie
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i malowanie akrylami gotowych produktów, wyszywanie, embosing,
decoupage, rysunek, malarstwo, kompozycje z kolorowych szkiełek,
wycinanki, collage.
aktywizacji zawodowej i społecznej - zajęcia o charakterze grupowym
służące zwiększaniu samodzielności uczestników, obejmujące m.in. praktyki
zawodowe, naukę posługiwania się dokumentacją prowadzoną przez
uczestnika w ramach WTZ.
urządzeń biurowych - zajęcia grupowe obejmujące naukę samodzielnego
obsługiwania urządzeń biurowych (komputer, ksero, niszczarka, zgrzewarka,
bindownica, kamera, aparat fotograficzny), naukę celowego „klikania”,
włączanie programów z dysku i płyt CD, obsługę pakietu MS Office, naukę
korzystania
z Internetu, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności poznawczych poprzez
gry edukacyjne.
ogrodniczej - zajęcia poszerzające wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu
ogrodnictwa obejmujące uprawę warzyw i kwiatów w gruncie, założenie sadu,
koszenie trawy, porządkowanie terenu wokół budynku WTZ, pielęgnację roślin
doniczkowych, serwis sprzętu ogrodniczego.

Dodatkowo prowadzone były:
• indywidualne zajęcia rehabilitacyjne - rehabilitacja ruchowa poprzez
ćwiczenia fizyczne dostosowane do potrzeb każdego uczestnika, przy
wykorzystaniu sprzętu rehabilitacyjnego i przyborów sportowych,
• zajęcia muzyczne - rozwijanie zainteresowań oraz umiejętności muzycznych,
nauka tekstów piosenek, przygotowywanie występów na piknik, jasełka,
przygotowywanie dekoracji okolicznościowych,
• rękodzieło - praca w grupie, nabywanie i doskonalenie umiejętności
szydełkowania, nauka podstawowych oczek, robienie prostych serwetek i
kwiatów,
• język angielski - zajęcia grupowe służące nauce podstawowego słownictwa
i zwrotów z języka obcego,
• klub filmowy - oglądanie wybranych filmów fabularnych i przyrodniczych,
a następnie dyskusja o problematyce poruszonej w filmie, zajęcia służyły
poszerzaniu ogólnej wiedzy o świecie wśród uczestników i stanowiły formę
spędzania wolnego czasu w WTZ,
• „redakcja” książki kucharskiej - projektowanie warsztatowej książki
kucharskiej, w tym poszukiwanie nowych przepisów, zapoznawanie się
z kuchniami innych narodów,
• wizerunek - kształtowanie prawidłowych nawyków w zakresie dbania
o higienę osobistą i wygląd odrębnie wśród kobiet i mężczyzn, nauka savoir
vivre,
• zajęcia sportowe – służące poprawianiu kondycji fizycznej uczestników,
nauka działania zespołowego,
• indywidualne zajęcia z psychologiem - zajęcia indywidualne organizowane
w odpowiedzi na bieżące potrzeby uczestników, których celem było udzielanie
wsparcia emocjonalnego, pomoc w rozwiązywaniu problemów uczestników.
Od września 2010 roku uczestnicy, w ramach pracowni aktywizacji zawodowej, brali
udział w praktykach polegających na wykonywaniu prac porządkowych w biurze firmy
Active-Pack w Krakowie.
Ważnym aspektem pracy w Warsztacie była możliwość promowania prac osób
niepełnosprawnych poprzez udział w kiermaszach, konkursach, wystawach.
Nasz Warsztat brał udział w kiermaszach świątecznych organizowanych przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, Urząd Gminy Igołomia Wawrzeńczyce. Każda możliwość zaprezentowania swoich prac przez osoby
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niepełnosprawne jest niezmiernie ważna. Buduje ona w nich wysoką samoocenę
i poczucie wartości.
Od niedawna ośrodek podjął współpracę z Gminnym Centrum Kultury i Promocji
w Wawrzeńczycach organizując wspólnie kiermasz. Prace uczestników naszej
placówki spotkały się z dużym uznaniem.
Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym jest
współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie oraz ze środków Powiatu Krakowskiego, a także z darowizn osób
prywatnych i instytucji.

 Ośrodek Wsparcia dla Dorosłych Osób z Głęboką, Wieloraką
Niepełnosprawnością
Kontakt:
ul. Siemiradzkiego 21/2, 31-137 Kraków
tel. 515-427-736
e-mail: osrodek.wsparcia@ognisko.org.pl
godziny funkcjonowania: 8:00 – 16.00
termin realizacji: 1 luty 2010 – 31 grudnia 2010.
Ośrodek Wsparcia funkcjonował w 2010 roku w oparciu terminową umowę z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie.
Powstał jako rozszerzenie działań ChSON „Ognisko” w zakresie świadczenia usług na
rzecz dorosłych osób z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością intelektualną.
Głównym celem projektu, w ramach którego prowadzony był ośrodek, była poprawa
jakości życia uczestników poprzez udzielanie im wsparcia adekwatnego do ich potrzeb
oraz ogólnie pojętą rehabilitację. W ośrodku prowadzono zajęcia terapeutyczne
przyczyniające się do podtrzymywania i rozwijania zakresu samodzielności,
kształtowania umiejętności społecznych i komunikacyjnych, również do poprawy
jakości życia rodzin uczestników.
Ośrodek dysponuje 10 miejscami. W 2010 roku objął wsparciem łącznie 13 osób
z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością zamieszkujących na terenie gminy Kraków.
Uczestnikami były dorosłe osoby, posiadające orzeczenie o znacznym stopniu
niepełnosprawności, w wieku od 24 do 47 lat i o zróżnicowanych ograniczeniach
w zakresie rozumienia otaczającego świata. W grupie trzynastu osób było pięć kobiet
i ośmiu mężczyzn. Dziesięć na trzynaście osób to osoby całkowicie
ubezwłasnowolnione. Pięć z trzynastu wspieranych osób miała zdiagnozowany
autyzm, dwie osoby mózgowe porażenie dziecięce i cechy autystyczne, jedna osoba
małogłowie, jedna osoba zespół Rubinsteina- Taybiego i jedna osoba zespół Downa.
Dodatkowo u trzech osób występowały ataki epilepsji.
Na potrzeby projektu została przeprowadzona rekrutacja pracowników, posiadających
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.
W wyniku rekrutacji zostali zatrudnieni terapeuci oraz asystenci osób
niepełnosprawnych (w tym 4 osoby z wykształceniem pedagogicznym, 2 osoby
z wykształceniem psychologicznym, dwóch fizjoterapeutów, 1 asystent osoby
niepełnosprawnej).
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Zajęcia terapeutyczne miały w większości charakter zajęć grupowych i odbywały się
w czterech pracowniach:
• poligraficzno – technicznej - laminowanie, cięcie na gilotynie, kserowanie,
praca w drewnie, prace o charakterze konserwatorskim,
• muzyczno-plastycznej - kopiowanie, rysowanie, malowanie, wycinanie,
klejenie, słuchanie muzyki, śpiewanie i granie na instrumentach,
• w kuchni - przygotowywanie prostych posiłków poprzedzone planowaniem
i realizowaniem zakupów, dbanie o czystość i umiejętność posługiwania się
narzędziami i urządzeniami AGD, kształtowanie prawidłowych nawyków
higienicznych związanych z przechowywaniem i obróbką żywności, a także
nauka estetycznego zachowania podczas spożywania posiłków,
• treningu samoobsługi i rehabilitacji.
Oprócz zajęć grupowych organizowano też zajęcia indywidualne o zróżnicowanym
charakterze, wynikające ze specyficznych potrzeb konkretnych osób, bądź sytuacji
trudnych, z którymi uczestnicy nie potrafili sobie samodzielnie poradzić.
W ramach treningu społecznego podejmowano działania umożliwiające uczestnikom
nawiązanie prawidłowych kontaktów społecznych (osoby te, ze względu na swoje
trudne zachowania, często pozostawały w trwałej izolacji).
W minionym roku uczestnicy brali czynny udział w uroczystości urodzinowych,
spotkaniach okolicznościowych, wyjściach rekreacyjnych (spacery, wycieczka do
ZOO).
Wszystkie podjęte w Ośrodku Wsparcia działania możliwe były dzięki odpowiednim
warunkom pracy i zmierzały ku kształtowaniu i doskonaleniu określonych
umiejętności, kompensowaniu braków i niwelowaniu negatywnych nawyków. Ważnym
aspektem, a zarazem atutem naszego Ośrodka, była rodzinna atmosfera, jaką
wspólnie tworzyliśmy, ciepło domowego ogniska oraz wzajemne zrozumienie
i wsparcie.
Projekt współfinansowany był ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.
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W 2010 roku spółka prowadziła działalność:
1. produkcyjną w zakresie produkcji wyrobów ceramicznych. Warsztat
ceramiczny znajdował się przy ul. Prądnickiej 10,
2. usługową w zakresie świadczenia usług utrzymania czystości w obiektach
biurowych, kamienicach, hotelach, itp.
3. przyjmowanie grup zagranicznych i krajowych, organizowanie spotkań w
celu prezentacji działalności przedsiębiorstwa i ChSON „Ognisko”,
4. prowadzenie (od października 2010 roku) punktu małej gastronomii Bar
„Przy Ognisku” – pok. 024 w budynku przy ul. Prądnickiej 10 oraz świadczenie
usług cateringowych.
Na dzień 31.12.2010 roku spółka zatrudniała 21 osób na podstawie umowy o pracę,
które zatrudnione były w łącznym wymiarze 10,80 etatu. W tym zatrudnionych było
16 osób niepełnosprawnych, łącznie w wymiarze 7,05 etatu.

 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
termin realizacji: 1 stycznia 2008 – 31 grudnia 2010.

Centrum Zatrudnienia Wspieranego dla Osób Niepełnosprawnych powstało w styczniu
2008 roku. Jego celem było stworzenie możliwości zatrudnienia osób
niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.
Działania w projekcie realizowane były zgodnie z modelem zatrudnienia wspieranego
według zasady „zatrudnić, wyszkolić, utrzymać”. W myśl realizowanego modelu
pracownicy Centrum szukali miejsca pracy dostosowanego do indywidualnych
możliwości i zainteresowań danej osoby, pomagali w adaptacji w miejscu pracy oraz
utrzymaniu stanowiska. Kluczową rolę w procesie aktywizacji zawodowej odgrywa
trener pracy – osoba, która szkoli niepełnosprawnego pracownika w miejscu pracy,
wspiera w rozwiązywaniu ewentualnie pojawiających się trudności do momentu
uzyskania całkowitej samodzielności, oraz stale monitoruje przebieg pracy, a w razie
konieczności prowadzi szkolenie uzupełniające. Trener pracy pozyskuje również
miejsca pracy, poznaje środowisko pracy u pracodawcy oraz podejmuje współpracę z
całym zespołem pracowniczym.

B. Aktywizacja zawodowa
 Przedsiębiorstwo Społeczne „Ognisko” Sp. z o.o.
Kontakt:
Przedsiębiorstwo Społeczne „Ognisko” Sp. z o.o.
(siedziba) ul. Floriańska 15, 31-019 Kraków,
(zakład) ul. Prądnicka 10 p. 024, 30-002 Kraków
tel. 502 291 271
www.ognisko.net.pl
biuro@ognisko.net.pl
Przedsiębiorstwo Społeczne "Ognisko" Sp. z o.o. zostało założone w maju 2007 roku
przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin
i Przyjaciół "Ognisko" jako rozszerzenie działalności prowadzonej na rzecz osób
z niepełnosprawnością intelektualną.

Zgodnie z zaleceniami Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO
9001:2008 obowiązującego w ChSON „Ognisko” realizacja procesu Aktywizacji
Zawodowej Osób Niepełnosprawnych na Otwartym Rynku Pracy na rzecz każdego
Beneficjenta przebiegała według z góry ustalonego i powtarzalnego schematu.
Jednolitość działań, które gwarantuje System, pozwala świadczyć usługę każdemu
klientowi na jednakowo wysokim poziomie.

Spółka zatrudnia na umowę o pracę osoby niepełnosprawne i prowadzi działalność
gospodarczą, która ma służyć rozwojowi osób z zaburzeniami psychicznymi i innymi
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Proces aktywizacji obejmował:
• etap teoretycznego przygotowania do pracy (indywidualne spotkania
z trenerem pracy, psychologiem i doradcą zawodowym, grupowe zajęcia
treningu społecznego oraz zajęcia edukacyjne),
• praktyki zawodowe na różnych stanowiskach pracy,
• etap gotowości do pracy (tworzenie dokumentów aplikacyjnych oraz
autoprezentacji video),
• zatrudnienie (szkolenie i wsparcie na stanowisku pracy, spotkania
z trenerem pracy przynajmniej raz w miesiącu, możliwość udziału w grupie
wsparcia dla osób pracujących).
Pracownicy Centrum współpracowali i utrzymywali również kontakty z rodziną
i pracownikami ośrodków dziennego wsparcia, o ile Beneficjenci do takich uczęszczali.
Oprócz wprowadzania nowych Beneficjentów na stanowiska pracy, pracownicy
Centrum wspierali zatrudnionych już Beneficjentów, co miało na celu utrzymanie
przez nich pozyskanych miejsc pracy oraz bieżący monitoring. Trenerzy pracy
pozostawali w stałym, regularnym kontakcie z Beneficjentami, na bieżąco reagowali
na pojawiające się trudności oraz udzielali niezbędnego wsparcia.
W pierwszych miesiącach 2010 roku pracownicy Centrum kontynuowali działania
mające na celu pozyskiwanie Beneficjentów poprzez:
• podtrzymywanie kontaktów z ośrodkami skupiającymi osoby niepełnosprawne
(5 Środowiskowych Domów Samopomocy, 15 Warsztatów Terapii Zajęciowej,
2 Domy Pomocy Społecznej),
• kontakt ze szkołami specjalnymi i prowadzenie spotkań informacyjnych,
• współpracę z innymi jednostkami realizującymi podobny projekt,
• stały kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, urzędami pracy oraz
z zespołami ds. orzekania o niepełnosprawności,
• zamieszczanie
ogłoszeń
o
usłudze
aktywizacji
zawodowej
na
ogólnodostępnych portalach internetowych oraz w lokalnych gazetkach
skupiających społeczności dzielnicowe i parafialne.
W 2010 roku pracownicy Centrum podejmowali także działania mające na celu
monitoring i rozpoznanie lokalnego rynku pracy pod kątem pozyskiwania nowych
ofert zatrudnienia dla Beneficjentów.
W realizację projektu zaangażowani byli psycholog, doradca zawodowy, trener pracy
oraz koordynator projektu.
W 2010 roku, w ostatnim roku trwania projektu, działaniami Centrum objęto
32 nowych Beneficjentów. Spośród tej grupy 13 Beneficjentów odbyło praktyki
zawodowe na różnych stanowiskach pracy, a 6 podjęło zatrudnienie już w pierwszym
roku realizacji działań. W sumie, w trakcie całego projektu, z usług Centrum
skorzystały 132 osoby niepełnosprawne intelektualnie, zamieszkujące na terenie
Małopolski, z orzeczonym znacznym (35 osób) lub umiarkowanym (97 osób)
stopniem niepełnosprawności, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej (75 osób)
lub zarejestrowani w Urzędach Pracy (57 osób).
W 2010 roku zatrudnienie podjęło 25 osób niepełnosprawnych, 4 osoby kontynuowały
pracę od 2008, 8 osób od 2009 roku. W sumie na koniec trwania projektu
w zatrudnieniu pozostawało 37 Beneficjentów pracujących na stanowiskach: 17 osób
jako pracownik porządkowy, 7 osób - pomocnik w sklepie, 4 osoby - pracownik
biurowy, 3 osoby - pracownik produkcji, 3 osoby - pomocnik bibliotekarza
(skanowanie książek), 2 osoby – pakowacz oraz 1 osoba jako magazynier.
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Projekt został zakończony z dniem 31 grudnia 2010 roku. Działania obejmujące
aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych Stowarzyszenie kontynuuje
prowadząc projekt „Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych”.
Projekt był współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „TRENER PRACY
– zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych”.

 Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
Kontakt:
ul. Prądnicka 10, III piętro, 30-002 Kraków
tel. /fax: (12) 423 39 71
e-mail: aktywizacja.zawodowa@ognisko.org.pl
godziny funkcjonowania: 8:00 – 16.00
termin realizacji: 1 stycznia 2010 – 31 grudnia 2011

Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych powstało w strukturze ChSON
„Ognisko” w styczniu 2010 roku. Jego działania są realizowane w ramach
poddziałania 7.2.1 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i są
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Projekt ten to kontynuacja działań ChSON „Ognisko” w kierunku
aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku
pracy.
Celem ogólnym projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia osób
z
niepełnosprawnością
intelektualną
zamieszkujących
teren
Województwa
Małopolskiego poprzez stworzenie struktury poszukiwania pracy i doradztwa
zawodowego. Projekt jest skierowany do dorosłych osób posiadających orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności, opinię psychologiczną stwierdzającą zdolności
intelektualne na pograniczu lub poniżej normy.
W okresie od stycznia do grudnia 2010 r. do projektu zakwalifikowano 56 osób
spełniających kryteria rekrutacyjne. W skład tej grupy weszło 21 kobiet i 35
mężczyzn.
Działania w projekcie realizowane były zgodnie z modelem zatrudnienia wspieranego,
który uważamy za najbardziej efektywny sposób na podjęcie przez osobę
niepełnosprawną zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Model ten, oferując trwałe
wsparcie także po podjęciu zatrudnienia, pozwala na utrzymanie pracy i osiągnięcie
długotrwałego rezultatu w postaci wyjścia osoby niepełnosprawnej z wykluczenia
społecznego.
Usługę aktywizacji zawodowej w ramach Biura Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie świadczy zgodnie z odpowiednią procedurą
Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008. Procedura –
podobnie jak w stosunku do Centrum Zatrudnienia Wspieranego Osób
Niepełnosprawnych – zapewnia wysoki standard usługi poprzez powtarzalność
wykonywanych działań i rzetelnie prowadzoną dokumentację.
Ścieżka podstawowa uczestnika projektu składała się ze spotkań indywidualnych
z trenerem pracy, psychologiem i doradcą zawodowym oraz zajęć warsztatowych
„Treningu
Przedsiębiorczości”
i
„Klubu Pracownika”
przygotowujących
do
poszukiwania pracy oraz przybliżających zagadnienia związane z aktywnością
zawodową. Ponadto uczestnicy brali udział w praktykach pozwalających im na
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ćwiczenie umiejętności pracowniczych i stanowiskowych na realnych stanowiskach
pracy. Praktyki były organizowane tak, aby uczestnicy projektu mogli spróbować
nowych czynności, a także, by mogli zweryfikować swoje wyobrażenia dotyczące
przyszłego zatrudnienia.
Na dzień 31 grudnia 2010 roku 51 osób zakończyło działania z zakresu ścieżki
podstawowej, 3 osoby były w trakcie realizacji spotkań, a 2 osoby przerwały udział
w projekcie przed zakończeniem ścieżki obowiązkowej.
W wyniku intensywnych poszukiwań miejsc pracy 14 osób podjęło zatrudnienie na
otwartym rynku pracy, co stanowi realizację celu projektu w 56% (okres realizacji
projektu to dwa lata).
W realizację projektu od stycznia 2010 roku zaangażowanych było 6 trenerów pracy,
2 psychologów, 1 doradca zawodowy oraz pracownicy administracyjni odpowiedzialni
za księgowość i obsługę formalną projektu. Na początku działań przeprowadzono
szeroką kampanię informacyjną mającą na celu dotarcie do osób, które mogą być
zainteresowane naszą ofertą. W wyniku prowadzonych działań do projektu przystąpiło
15 osób zamieszkujących na terenach wiejskich poza granicami miasta Kraków.
W kolejnym roku trwania projektu (tj. 2011 roku) planuje się dalszy nabór
kandydatów oraz kontynuację podjętych działań. Zgodnie z założeniami wstępnymi
projekt przewiduje objęcie wsparciem 100 osób, z czego 25 ma podjąć zatrudnienie
na otwartym rynku pracy.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

C. Aktywizacja społeczna i integracja

Siódmy 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 26 maja 2010 roku na terenie ogrodu Środowiskowego Domu
Samopomocy w Miłocicach i przebiegał pod hasłem: „Wiele różnic, jedna radość”.
W przedsięwzięciu wzięło udział łącznie około 290 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 zaproszonej grupy artystycznej,
• konkursy z nagrodami,
• loterie fantowe,
• dodatkowe atrakcje (przejazd bryczką, wozem strażackim),
• koncert zespołu muzycznego i zabawa karaoke.
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 oraz instytucji i osób prywatnych.
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Drugi Piknik Integracyjny – „Pieczenie ziemniaka” w Pobiedniku
Małym

Zadanie polegało na organizacji imprezy integracyjnej na terenie byłej szkoły
podstawowej w Pobiedniku Małym (gmina Igołomia-Wawrzeńczyce), w której obecnie
zlokalizowany jest Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez ChSON „Ognisko”.
Celem pikniku była integracja środowiska osób niepełnosprawnych z lokalną
społecznością oraz przedstawienie form działalności Stowarzyszenia.
Piknik odbył się 26 września 2010r. W programie pikniku była:
• część artystyczna, w tym: koncert orkiestry dętej, koncert chóru Carmen,
spektakl wystawiony przez uczestników ŚDS Miłocice, wykonania znanych
utworów muzycznych przez uczestników WTZ i Ośrodka Wsparcia oraz zabawa
karaoke,
• loteria fantowa,
• atrakcje, w tym: przejażdżki wozem strażackim, zwiedzanie karetki pogotowia
ratunkowego, lądowanie skoczków spadochronowych.
W pikniku wzięli udział przedstawiciele władz gminy, członkowie społeczności lokalnej,
pracownicy oraz uczestnicy Dziennych Centrów Aktywności prowadzonych przez
ChSON „Ognisko”.
Projekt został zrealizowany przy wsparciu Państwowego Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych
w
ramach
zadań
powiatu
krakowskiego z zakresu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki
osób niepełnosprawnych oraz instytucji i osób prywatnych.


Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych

Celem projektu była poprawa jakości życia osób starszych z łagodnymi zaburzeniami
psychofizycznymi zamieszkujących teren gminy Igołomia-Wawrzeńczyce poprzez
utworzenie struktury wsparcia, w której osoby starsze mogłyby podnosić swoją
aktywność i korzystać z pomocy specjalistów. Zadanie miało na celu także integrację
osób starszych ze społecznością lokalną gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
Placówka została powołana do świadczenia usług na rzecz osób dorosłych
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, samotnych, emerytów i rencistów,
którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej
opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

(w tym organizacja imprez okolicznościowych)
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Dom funkcjonował w okresie od lipca do grudnia 2010 roku z siedzibą w budynku
dawnej szkoły podstawowej w Pobiedniku Małym. Działaniami projektu objęto 5 osób.
Zajęcia proponowane uczestnikom Domu Pobytu miały na celu głównie:
- opóźnienie zmian inwolucyjnych u osób starszych,
- podniesienie ich aktywności,
- pomoc rodzinom osób starszych,
- przyczynienie się do podniesienia jakości ich życia poprzez zapewnienie opieki
ich rodzicom, dziadkom,
- przeciwdziałanie izolacji społecznej osób starszych i umieszczaniu ich w DPS,
- wypracowanie struktury dziennego domu pobytu dla osób starszych,
- oraz uwrażliwienie środowiska lokalnego na potrzeby osób starszych i na
trudności, jakich te osoby doświadczają w codziennym funkcjonowaniu.
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Gminy IgołomiaWawrzeńczyce.
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D. Współpraca z Ruchem „Wiara i Światło”

III. Główne zdarzenia prawne o skutkach finansowych

 Współorganizacja wypoczynku letniego i zimowego dla osób
niepełnosprawnych, ich rodzin oraz młodzieży skupionej we
wspólnotach Ruchu „Wiara i Światło”

NUMER I

W 2010 roku Stowarzyszenie udzieliło administracyjnego wsparcia w organizacji
niepełnosprawnym
członkom
wspólnot
zimowego
i
letniego
wypoczynku
dostosowanego do indywidualnych potrzeb każdego z nich, rekreacji zorganizowanej
poza miejscem zamieszkania. Łącznie odbyły się trzy obozy: jeden zimowy i dwa
letnie.
Rezultatem tych 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.

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. Prowadzenie Punktu Informacyjnego
Stowarzyszenie poszukiwało i udostępniało bezpośrednio, telefonicznie, pocztą
informacje dotyczące niepełnosprawności w szerokim zakresie, wszystkim osobom
i instytucjom zgłaszającym taką potrzebę. Z naszych usług skorzystali m.in. studenci
kierunkowych uczelni wyższych, uczestnicy wizyt studyjnych organizowanych przez
rożne instytucje.
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PODMIOT
ZLECAJĄCY

KWOTA W 2010R.

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 5 z dnia
20.08.2010r.
Umowa nr 434/P/MOPS/08
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 2 z dnia
07.01.2010r.
• Aneks nr 3 z dnia
13.04.2010r.
• Aneks nr 1 do umowy
W/I/1434/SO/99/2010
(zmiana numeru umowy)
z dnia 30.08.2010r.
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 4 z dnia
07.01.2010r.
• Aneks nr 5 z dnia
13.04.2010r.
• Aneks nr 1 do umowy nr
W/I/1442/SO/103/2010
(zmiana numeru umowy)
z 13.04.2010r.
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 12 z dnia
07.01.2010r.
• Aneks nr 13 z dnia
13.04.2010r.
• Aneks nr 1 z dnia
W/I/1466/SO/113/2010
(zmiana numeru umowy)
z dnia 13.04.2010r.

03.01.2008r.

Gmina Słomniki

283 120,00 zł

31.12.2008r.

Gmina Miejska Kraków

149 772,00 zł

14.04.2008r.

Gmina Miejska Kraków

10 698,00 zł

22.12.2006r.

Gmina Miejska Kraków

406 524,00 zł

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

14.04.2008r.

Gmina Miejska Kraków

21 396,00 zł
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ul. Kolejowej 2
• Aneks nr 4 z dnia
07.01.2010r.
• Aneks nr 5 z dnia
13.04.2010r.
• Aneks nr 1 do umowy
W/I/1441/SO/102/2010
(zmiana numeru umowy)
z dnia 30.08.2010r.
Umowa nr 756/2004/MOPS
w sprawie utworzenia i
działania Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Krakowie, ul.
Prądnicka 10
• Aneks nr 1/2010 z dnia
21.01.2010r.
• Aneks nr 2/2010 z dnia
04.06.2010r.
• Aneks nr 3/2010 z dnia
22.12.2010r.
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 1/2010/MOPS
z dnia 12.02.2010r.
• Aneks nr 6 z dnia
02.04.2010r.
• Aneks nr 1 do umowy nr
W/I/1414/SO/88/2010
(zmiana numeru
umowy) z dnia
02.12.2010r.
Porozumienie partnerskie na
rzecz realizacji projektu
„Pora na aktywność” nr
354/P/MOPS/10 dotyczące
realizacji dla 30 osób
instrumentów aktywnej
integracji.
Umowa nr ORB.II.0812222/09 w sprawie
finansowanie kosztów
działalności Warsztatu
Terapii Zajęciowej w
Pobiedniku Małym (gmina
Igołomia – Wawrzeńczyce)
• Aneks nr 3 z dnia
25.01.2010r.
• Aneks nr 4 z dnia
09.03.2010r.
• Aneks nr 5 z dnia
06.04.2010r.
• Aneks nr 6 z dnia
10.06.2010r.
• Aneks nr 7 z dnia
04.08.2010r.
• Aneks nr 8 z dnia
05.10.2010r.
• Aneks nr 9 z dnia
13.12.2010r.

22.10.2004r.

12.06.2007r.
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Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej

443 880,00 zł

Gmina Miejska Kraków

08.12.2010r.

Gmina Miejska Kraków

12.11.2009r.

Powiat Krakowski

24 660,00 zł

24 660,00 zł

328 800,00 zł
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Umowa o dofinansowanie
projektu w ramach
Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, nr umowy
UDA-POKL.07.02.01-12027/09-00.
Nazwa projektu: „Biuro
Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych”
• Aneks nr UDAPOKL.07.02.0112.027/09-01 z dnia
26.01.2010r.
Umowa nr 5/U/TRP/2010
w sprawie dofinansowanie
projektu „Centrum
Zatrudnienia Wspieranego
dla Osób
Niepełnosprawnych” w
terminie 01.01.2010r. –
31.12.2010r.

09.12.2009r.

Województwo
Małopolskie –
Wojewódzki Urząd
Pracy w Krakowie

29.06.2010r.

Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

287 635,15 zł

Umowa nr 2/DR/MOPS/10
o zlecenie realizacji zadania
publicznego „Prowadzenie
ośrodka rehabilitacji i
wsparcia dla dorosłych osób
z głęboką, wieloraką
niepełnosprawnością”
• Aneks nr 1 z dnia
28.01.2010r.
Umowa nr 4/2010 o
dofinansowanie ze środków
PFRON organizacji sportu,
kultury, rekreacji i turystyki
osób niepełnosprawnych –
zadanie „Piknik Rodzinny w
Miłocicach”

28.01.2010r.

Gmina Miejska Kraków

289 490,00 zł

25.03.2010r.

Starosta Krakowski

1 800,00 zł

Umowa nr 31/2010 o
dofinansowanie ze środków
PFRON organizacji sportu,
kultury, rekreacji i turystyki
osób niepełnosprawnych –
zadanie „Piknik Rodzinny
w Pobiedniku Małym”
• Aneks nr 1 z dnia
31.08.2010r.
Umowa nr 1/PS/2010 z dnia
05.07.2010r. na
prowadzenie Dziennego
Domu Pobytu dla Osób
Starszych z terenu Gminy
Igołomia-Wawrzeńczyce”

14.04.2010r.

Starosta Krakowski

1 800,00 zł

05.07.2010r.

Gmina IgołomiaWawrzeńczyce

Umowa o świadczenie usług
na warunkach zlecenia dot.
wykonania usługi w zakresie
produkcji i pakowania
papierowych bombek
świątecznych.

03.09.2010r.

Firma Igepa Sp. z o.o.

10 000,00 zł

Umowa nr 2009/2003
kredytu w rachunku
bieżącym

07.05.2009r.

Bank Polska Kasa
Opieki S.A.

50 000,00 zł

1 039 052,00 zł
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IV. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

VIII. Pozostałe dane

Stowarzyszenie w 2010 roku nie prowadziło działalności gospodarczej.

1. Na dzień 31 grudnia 2010 roku ChSON „Ognisko” zatrudniało 76 pracowników na
67,332 etatach, w tym:
a) 1 dyrektor
b) 2 księgowe
c) 10 kierowników jednostek
d) 4 pracowników biurowo-administracyjnych
e) 1 koordynator projektu, specjalista ds. marketingu
f) 14 terapeutów
g) 14 asystentów osób niepełnosprawnych
h) 3 instruktorów zawodu
i) 7 instruktorów terapii zajęciowej
j) 2 specjalistów ds. rewalidacji
k) 3 specjalistów ds. rehabilitacji
l) 9 trenerów pracy
m) 3 psychologów
n) 1 kierowcę, asystenta osoby niepełnosprawnej
o) 1 asystent osoby starszej
p) 1 doradcę zawodowego

V. Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia
Uchwała Zarządu Nr 1/2010 z dnia 11 lutego 2010r.
- decyzja o podwyższeniu wysokości comiesięcznej składki pobieranej od uczestników
prowadzonych przez ChSON „Ognisko” Środowiskowych Domów Samopomocy
i Warsztatów Terapii Zajęciowej. Składka będzie przeznaczona na potrzeby ośrodków.
Od 1 kwietnia 2010 roku wysokość składki ustala się na kwotę 30 zł/miesiąc.
Zwiększenie składki spowodowane jest trudną sytuacja finansową Stowarzyszenia,
a także nieustannym wzrostem kosztów związanych z funkcjonowaniem DCA.
Jednocześnie Zarząd informuje, że uczestników Środowiskowych Domów
Samopomocy obowiązuje ponoszenie opłat ustalonych przez MOPS/GOPS na
podstawie indywidualnych decyzji administracyjnych.
Zarząd zwraca się z prośbą o pozyskiwanie i wpłacanie darowizn na działalność
Stowarzyszenia.
Uchwała Zarządu Nr 2/2010 z dnia 24 marca 2010r.
- zatwierdzenie bilansu i sprawozdania finansowego ChSON „Ognisko” za rok 2009,
- zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności ChSON „Ognisko” za rok
2009,
- ustalenie, że wynik finansowy tj. nadwyżkę kosztów nad przychodami na kwotę
114 177,10 zł zostanie pokryty w wysokości 37 676, 64 zł nadwyżką przychodów nad
kosztami z lat ubiegłych. Pozostałą wysokość nadwyżki kosztów nad przychodami
w kwocie 76 500,46 zł Zarząd planuje pokryć w 2010 roku z darowizn oraz wpłat
z tytułu 1%.
Uchwała Zarządu Nr 3/2010 z dnia 24 marca 2010r.
- ustalenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dotyczącego roku
2010) w wysokości 300 zł na pracownika ze względu na brak możliwości finansowych
dokonania pełnego odpisu, spowodowanych bardzo trudną sytuacją finansową
Stowarzyszenia.
Uchwała Zarządu Nr 4/2010 z dnia 6 lipca 2010r.
- zatwierdzenie nowej wersji Regulaminu Pracy.
Uchwała Zarządu Nr 5/2010 z dnia 14 grudnia 2010r.
- ustalenie wielkości odpisu na koszty związane z finansowaniem Działu Obsługi
ChSON „Ognisko” w 2011 roku w wysokości 12% budżetu rocznego danej jednostki
prowadzonej przez ChSON „Ognisko”.

VI. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów

W 2010 roku w ChSON „Ognisko” zostały zrealizowane również staże dla osób
bezrobotnych:
• Staż osoby bezrobotnej na stanowisku terapeuta zajęciowy w okresie
22.02.2010r. – 21.07.2010r..
• Staż osoby bezrobotnej na stanowisku terapeuta zajęciowy w okresie
22.02.2010r. – 21.07.2010r.
• Staż osoby bezrobotnej na stanowisku asystent osoby niepełnosprawnej w okresie
26.04.2010r. – 25.08.2010r.
• Staż osoby bezrobotnej na stanowisku asystent osoby niepełnosprawnej w okresie
05.05.2010r. – 30.11.2010r.
• Staż osoby bezrobotnej na stanowisku pracownik administracyjno-biurowy
w okresie 07.06.2010r. – 06.09.2010r.
• Staż osoby bezrobotnej na stanowisku terapeuta zajęciowy w okresie
28.07.2010r. – 12.11.2010r.
• Staż osoby bezrobotnej na stanowisku terapeuta zajęciowy w okresie
12.08.2010r. – 12.11.2010r.
• Staż osoby bezrobotnej na stanowisku terapeuta zajęciowy w okresie
12.08.2010r. – 12.11.2010r.
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

Informacja zawarta w informacji dodatkowej do bilansu pkt. 3.

VII. Informacja o poniesionych kosztach

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.

Informacja zawarta w informacji dodatkowej do bilansu pkt. 4.
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W 2010 roku ChSON „Ognisko” zawarło umowy zlecenia z 10 osobami a 20
pracowników Klubu Integracji Społecznej wykonywało obowiązki w ramach
porozumienia z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Ponadto 1 osoba
wykonywała prace w ramach Centrum Integracji Społecznej. Dodatkowo w ośrodkach
kilkanaście osób udzielało się w charakterze wolontariusza.
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4. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: 64 251,69 zł
5. Udzielone przez Stowarzyszenie pożyczki pieniężne:
Stowarzyszenie nie udziela pożyczek pieniężnych.

IX. Dane o działalności zleconej Stowarzyszeniu przez podmioty
zgodnie

ze

statutem

państwowe i samorządowe oraz o wyniku finansowym tej
działalności

6. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
Stowarzyszenie prowadzi rachunki bankowe w banku:

Zawarte w informacji dodatkowej do bilansu. Działalność zlecona Stowarzyszeniu
została ujęta również w punkcie III dotyczącym głównych zdarzeń prawnych
o skutkach finansowych. Przebieg realizacji tych umów zawiera także punkt II –
zasady, formy i zakres działalności statutowej.

Bank Pekao S.A.
I Oddział w Krakowie
Rynek Główny 31
30-960 Kraków
Stan na dzień 31.12.2010r.

X. Informacja o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu ciążących
zobowiązań

Numer rachunku

Waluta
PLN

0,00 zł

65 1240 1431 1111 0000 1045 1085

PLN

0,04 zł

05 1240 1431 1111 0000 1045 1098

PLN

0,01 zł

91 1240 1431 1111 0000 1045 1102

PLN

0,03 zł

31 1240 1431 1111 0000 1045 1115

PLN

4 219,25 zł

84 1240 1431 1111 0000 1045 1131

PLN

1 890,74 zł

93 1240 1431 1111 0000 1072 4509

PLN

0,04 zł

49 1240 1431 1111 0010 0372 5941

PLN

0,05 zł

05 1240 1431 1111 0010 0505 1462

PLN

0,00 zł

61 1240 1431 1111 0010 0716 7673

PLN

0,01 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

06 1240 1431 1111 0010 2858 4420

PLN

0,14 zł

informacja

w

sprawie

Informacje

o

ciążących

XI. Informacja o kontroli i jej wynikach
W sprawozdawanym okresie w ChSON „Ognisko” przeprowadzono cztery kontrole.
1. Kontrola planowana Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krakowie, ul.
Prądnicka 10
przeprowadzona w dniu 11 czerwca 2010r. przez
pracowników Działu Rehabilitacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Przedmiot kontroli:
• prawidłowość wykorzystania środków finansowych za okres 01.01.2010r. –
31.03.2010r.

8. Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na
to nabycie.
Stowarzyszenie w 2010 roku nie nabyło nieruchomości.
9. Nabyte środki trwałe:
W 2010 roku ChSON „Ognisko” powiększyło zasób środków trwałych o ściankę
działową z drzwiami przesuwnymi postawioną w budynku Środowiskowego Domu
Samopomocy „Świt” w Miłocicach.
właściwych

Informacje zawarte w bilansie.
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także

Deklaracje podatkowe były składane w terminie.
zobowiązaniach podatkowych ujęte w bilansie.

7. Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.
Stowarzyszenie w zeszłym roku nie nabyło akcji, udziałów, obligacji.

10. Wartość aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia ujętych we
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:

a

składanych deklaracji podatkowych

Saldo na
31.12.2010r.

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

podatkowych,

31

Wyniki kontroli:
• wszystkie faktury są wystawione na Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”, opisane na odwrocie przez
osoby upoważnione z adnotacją, iż dotyczą działalności warsztatu i są
finansowane ze środków PFRON lub GMK,
• jednostka zgodnie z zapisami umowy nr 756/DR/2004/MOPS z 22 października
2004 roku § 7, pkt. 5 prowadzi wyodrębnioną księgowość analityczna dla
działalności Warsztatu.
2. Kontrola planowana z realizacji zadania publicznego, z zakresu
rehabilitacji
zawodowej
i
społecznej
osób
niepełnosprawnych
–
„Prowadzenie ośrodka rehabilitacji i wsparcia dla dorosłych osób z głęboką,
wieloraką niepełnosprawnością”, przeprowadzona w dniu 17 września 2010
roku przez pracowników Działu Rehabilitacji Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Przedmiot kontroli:
• prawidłowość w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry projektu
• prawidłowość wykorzystana środków finansowych
• prawidłowość kwalifikacji uczestników projektu.
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Wyniki kontroli:
• liczba osób zatrudnionych przy realizacji projektu oraz etatów jest zgodna
z ofertą,
• skontrolowano wszystkie faktury związane z realizacją projektu za pierwszy okres
sprawozdawczy. Stwierdzono, że faktury są wystawione na Chrześcijańskie
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”,
opisane na odwrocie przez osoby upoważnione z adnotacją, iż dotyczą
przedmiotowej umowy i są finansowane ze środków PFRON. Skontrolowano listy
płac pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu.
• Do ośrodka zakwalifikowanych jest 11 osób niepełnosprawnych z ważnymi
orzeczeniami. Skontrolowano akta wszystkich uczestników. Zajęcia w ośrodku
trwają od 8.00 do godziny 16.00.

- zawarcia umowy najmu z Krakowskimi Zakładami Sprzętu Ortopedycznego
z błędnymi obmiarami najmowanych powierzchni przeznaczonych na WTZ, co
skutkowało zawyżeniem od sierpnia 2006 roku czynszu na rzecz KZSO,
- udziału w zajęciach osób niepełnosprawnych na miejscach dodatkowych
(w badanym okresie 4) poza 30 uczestnikami objętymi dofinansowaniem ze
środków PFRON i Powiatu,
- jednego pracownika nie spełniającego wymogów kwalifikacyjnych na dzień
30.06.2010r.

3. Kontrola planowana Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym
przeprowadzona w dniu 12 października 2010r. przez pracowników
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Przedmiot kontroli:
• prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej:
-uczestników (w tym: ważność posiadanych przez uczestników orzeczeń),
- działalności merytorycznej Warsztatu, w tym działalności rady programowej,
- współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestników.
• prawidłowości w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji kadry warsztatu,
• zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym,
• zgodność organizacji pracy i zajęć w warsztacie z postanowieniami
rozporządzenia, regulaminu organizacyjnego warsztatu oraz z umową,
• prawidłowość wykorzystania środków PFRON oraz środków Powiatu Krakowskiego.
Wyniki kontroli:
• stwierdzono zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym w zakresie
ilości uczestników objętych terapią, ilości pracowni, czasu trwania terapii oraz
kwalifikacji kadry. W przypadku pracownika administracyjno-biurowego brak jest
w umowie o pracę zapisu o wykonywaniu zadań na rzecz WTZ,
• w związku z wewnętrzną procedurą „Świadczenia Usługi „Terapia i Wsparcie”
warsztat nie stosuje nazewnictwa: indywidualny program rehabilitacji, ocena
realizacji indywidualnego programu rehabilitacji oraz oceny indywidualnych
efektów rehabilitacji, co jest wymagane zapisami rozporządzenia,
• organizacja pracy warsztatu zgodna jest z obowiązującym rozporządzeniem oraz
postanowieniami zawartymi w umowie i regulaminie warsztatu,
• poczynione wydatki nie budzą wątpliwości co do ich zasadności z uwagi na profil
poszczególnych pracowni dla których przeznaczone były materiały.
4. Kontrola Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krakowie, ul. Prądnicka 10
przeprowadzona w okresie 13 września 2010 r. do 16 listopada 2010r. przez
specjalistę kontroli państwowej Najwyższej Izby Kontroli Delegatury
w Krakowie.
Przedmiot kontroli:
• organizacja i finansowanie warsztatu terapii zajęciowej przy udziale środków
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji Osób
niepełnosprawnych
(PFRON)
w okresie od 1 stycznia 2008r. do 30 czerwca 2010r.
Wyniki kontroli:
• Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność WTZ, jednak wymieniono
kilka uchybień.
• Uchybienia dotyczyły:
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