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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina M. KRAKÓW

Powiat M. KRAKÓW

Ulica FLORIAŃSKA Nr domu 15 Nr lokalu 

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 31-019 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 12-423-12-31

Nr faksu 12-422-96-38 E-mail biuro@ognisko.org.pl Strona www www.ognisko.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-11-10

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 35014377700000 6. Numer KRS 0000122277

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Andrzej Wolski Prezes Zarządu TAK

Maria Orkisz Wiceprezes Zarządu TAK

Arkadiusz Pisarek Wiceprezes Zarządu TAK

Urszula Gurba Sekretarz Zarządu TAK

Wacław Reczek Skarbnik Zarządu TAK

Danuta Kazimiera Wolska Członek Zarządu TAK

Ewa Reczek Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Jolanta Otałęga Członek TAK

Andrzej Bogdan 
Choczewski

Członek TAK

Antoni Zawadzki Członek TAK

CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ 
"OGNISKO"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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, 
ruchami religijnymi, 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.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Stowarzyszenie realizuje swoje cele:
a)poprzez działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie:
-organizacji konferencji, spotkań, sesji naukowych, rekolekcji, kursów 
edukacyjno – informacyjnych dla ogółu społeczeństwa, 
a także dla rodziców, wychowawców, nauczycieli, katechetów, 
pracowników socjalnych, lekarzy, psychologów, etc.
-organizowania pomocy instytucjonalnej dla osób niepełnosprawnych, a w 
szczególności dziennych i całodobowych miejsc wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych,
-podejmowania działań z zakresu ochrony zdrowia i terapii, rehabilitacji 
społecznej i zawodowej, edukacji i pomocy społecznej,
-wydawania czasopism, fachowych broszur, informatorów oraz innych 
publikacji drukowanych i audiowizualnych poświęconych problematyce 
osób niepełnosprawnych;
-współpracy ze środkami społecznego przekazu,
-przyjmowania każdej osoby dotkniętej bezpośrednio lub pośrednio 
niepełnosprawnością celem wysłuchania i pomocy w znalezieniu 
właściwego rozwiązania trudności (doradztwo i pośrednictwo),
-gromadzenia i upowszechniania danych i informacji na temat zakresu 
potrzeb, różnorodnych służb, instytucji, niezależnych inicjatyw, mających 
na celu pomoc osobie niepełnosprawnej i jej rodzinie,
-inspirowania i wspierania nowych inicjatyw i form działania służących 
dobru osób niepełnosprawnych i ich rodzin, 
w szczególnych przypadkach pomoc finansowa w formie pośredniej lub 
bezpośredniej,
-zorganizowania i prowadzenia biblioteki gromadzącej najnowszą wiedzę 
na temat niepełnosprawności (terapia, edukacja, itp.), jak również 
propagującej chrześcijańską refleksję na temat potrzeb, praw, roli i 
wartości osób niepełnosprawnych,
b)poprzez działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie:
-wydawania czasopism, fachowych broszur, informatorów oraz innych 
publikacji   drukowanych i audiowizualnych poświęconych problematyce 
osób niepełnosprawnych,
-organizacji konferencji, spotkań, sesji naukowych, rekolekcji, kursów 
edukacyjno – informacyjnych dla ogółu społeczeństwa, 
a także dla rodziców, wychowawców, nauczycieli, katechetów, 
pracowników socjalnych, lekarzy, psychologów, etc,
-podejmowania działań z zakresu ochrony zdrowia i terapii, rehabilitacji 
społecznej i zawodowej, edukacji i pomocy społecznej,
-sprzedaży towarów i usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby 
korzystające z działalności pożytku publicznego,
-organizowania turnusów rehabilitacyjnych, obozów integracyjnych 
i innych form wypoczynku dla osób korzystających z działalności pożytku 
publicznego,
-sprzedaży przedmiotów darowizny.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W 2013 roku Stowarzyszenie "Ognisko" realizowało zadania w poniższych obszarach:

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

W 2013 roku Stowarzyszenie prowadziło :
- Środowiskowy Dom Samopomocy na  Aleksandry z filią na Kolejowej. Realizowane cele tej działalności 
to wspieranie indywidualnego rozwoju osób niepełnosprawnych intelektualnie w zakresie 
samodzielnego 
i aktywnego życia, na miarę możliwości i potrzeb poszczególnych uczestników oraz podnoszenie jakości 
życia, począwszy od czynności samoobsługowych i opiekuńczych po udział w życiu społecznym. 
Działalnością ośrodka w roku 2013 zostało objętych 46 osób z  niepełnosprawnością intelektualną i 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, na 42 miejsca dotowane (we wrześniu 1 osoba  zakończyła pobyt 
w ŚDS, a od października zostały wydane decyzje dla 2 osób). Uczestnicy brali udział w wielu 
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wydarzeniach kulturalnych, artystycznych, rozrywkowych i sportowych w Krakowie i okolicach – takich 
jak Bal Karnawałowy z okazji Jubileuszu 20 lecia ChSON „Ognisko”, Tydzień Osób Niepełnosprawnych 
„Kocham Kraków z wzajemnością”, pochód Lajkonika, Akcja „Wyspiański na Mogilskim”, Olimpiady 
Specjalne, peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii św. S. Faustyny i bł. Jana Pawła II.  w 
zabawie Sylwestrowej w WTZ w Pobiedniku Małym itp.
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Świt” w Miłocicach. Prowadzone były następujące formy 
działalności: trening funkcjonowania w codziennym życiu (m.in. trening kulinarny, trening 
gospodarstwa domowego, trening nauki higieny i dbania o wizerunek),trening umiejętności 
interpersonalnych i rozwiązywania problemów (kształtowanie pozytywnych relacji uczestników z 
innymi osobami, trening zachowania się w miejscach publicznych, środkach transportu, na zakupach, w 
instytucjach kultury),trening umiejętności spędzania wolnego czasu (promowanie różnych form 
spędzania czasu wolnego- literatura, czasopisma, telewizja, komputer, gry planszowe, spacery 
itd.),poradnictwo pedagogiczne (indywidualne spotkania z pedagogiem, ukierunkowane na 
rozwiązywanie problemów uczestników, wspieranie ich w sytuacjach trudnych i kryzysowych, 
pogłębianie samoświadomości, pracę z emocjami),pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w 
dostępie do świadczeń zdrowotnych, niezbędną opiekę i wspieranie w czynnościach życia codziennego, 
terapię ruchową (trening sportowy),kształtowanie praktycznych umiejętności, umożliwiających 
uczestnictwo w warsztacie terapii zajęciowej lub podjęcie zatrudnienia w przyszłości (trening 
manualny, trening remontowo- konserwatorski, trening komputerowy). Działalnością ośrodka w roku 
2013 zostało objętych 20 osób z  niepełnosprawnością intelektualną. W ciągu całego 2013 roku 
uczestnicy ŚDS „Świt” mieli możliwość wyjazdu do: Ojcowa, Pieskowej Skały, do Muzeum Lotnictwa, 
Muzeum Mehoffera, Ogrodu Doświadczeń , Muzeum Inżynierii Miejskiej,  coroczny udział w „Święcie 
pieroga” i kiermaszu rękodzieła artystycznego. Autorski sukces jednej z uczestniczek w Konkursie 
Poetyckim „Poetycko przy Ognisku” - wiersz Barbary został  opublikowany w tomiku poezji . 
-Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Prądnickiej 10 . Od 12 listopada 2013 r. zmienił swoją 
siedzibę na lokal, mieszczący się przy al. Pokoju 7 w Krakowie. Uczestnicy brali udział w zajęciach, o 
charakterze: ćwiczenia i nabywania umiejętności samoobsługowych (w tym dbałości o wygląd, czystość, 
trening samodzielnego wykonywania czynności toaletowych, spożywania posiłku, dbałości o 
wizerunek), treningu umiejętności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego (nauka 
samodzielnego przygotowywania posiłków, dbania o gospodarstwo domowe, wykonywania czynności 
porządkowych), nabywania i ćwiczenia umiejętności praktycznych (w tym zajęcia w pracowniach 
tematycznych: sztuki użytkowej, poligrafii, komputerowej, technicznej), usprawniania ruchowego 
(zajęcia ogólnokondycyjne, na basenie, ściance wspinaczkowej, choreoterapeutyczne, spacery, 
wycieczki).W 2013 roku  wspierał w okresach: styczeń – kwiecień, lipcu oraz okresie: wrzesień - listopad 
po 16 osób niepełnosprawnych, w maju – czerwcu oraz sierpniu po 15 osób, natomiast w grudniu 17 
uczestników. W ciągu 2013 roku uczestnicy mieli możliwość wyjścia do Muzeum Historycznego Miasta 
Krakowa na wystawę „Szopki krakowskie”, udziału w uroczystościach w Łagiewnikach (Dzień chorego), 
udział w gali z okazji Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa, wyjścia na ściankę wspinaczkową, do 
kina Kijów, udziału w  reprezentacji uczestników ŚDS w Konkursie Recytatorskim w Wolbromiu,w 
imprezach z okazji Tygodnia Osób Niepełnosprawnych, w Olimpiadzie zorganizowanej przez ŚDS w 
Skawinie itp.
- Warsztat Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym. Uczestnicy mają możliwość udziału w zajęciach w   
6 pracowniach(pracownia ceramiczno – techniczna, urządzeń biurowych, rękodzieła oraz gospodarstwa 
domowego, pracownia ogrodnicza, pracownia aktywizacji zawodowej. Codziennie w godzinach 
popołudniowych odbywają się zajęcia: w poniedziałki – społeczność z elementami wizerunku, we 
wtorek – zajęcia sportowe, we środę – aktywizacja zawodowa na terenie WTZ, we czwartek – zajęcia 
muzyczno – teatralne i w piątek – zajęcia multimedialne. W okresie od 01 stycznia 2013 roku do 9 
lutego 2013 roku  Warsztat otrzymywał dotację z PFRON i Powiatu Krakowskiego na 24 uczestników. W 
okresie od 9 lutego do 27 lutego Warsztat otrzymywał dotację na 23 uczestników. W okresie o 28 
lutego do 6 marca Warsztat otrzymywał dotacje na 24 uczestników. Od 6 marca 2013 roku Warsztat 
otrzymywał dotację z PFRON i Powiatu Krakowskiego na 25 uczestników. W zajęciach uczestniczyło 
wymiennie 29 uczestników. W ciągu 2013 roku uczestnicy mieli możliwość udziału w kiermaszu  
wielkanocnym i bożonarodzeniowym w siedzibie PCPR w Krakowie, uczestniczyli w  trzygodzinnym 
seans w kręgielni, po który odwiedzili McDonalds, w ramach XIV Tygodnia Osób Niepełnosprawnych 
„Kocham Kraków z wzajemnością” kilkunastu uczestników było na spektaklu teatralnym w Teatrze STU 
„Filozofia po góralsku według księdza Tischnera”, pojechali do Jednostki Wojskowej 4009 w Krakowie 
przy ul. Ułanów na Święto Batalionu itp.

- Warsztat Terapii Zajęciowej na Prądnickiej 10.Do końca lipca 2013 roku Warsztaty miały swoją Filię 
przy Siemiradzkiego 21/2 i tam prowadziły rehabilitację części uczestników. Od dnia 1 sierpnia 2013 
zajęcia prowadzone były już dla wszystkich uczestników w lokalu przy Prądnickiej 10. Uczestnicy mają 
możliwość udziału w zajęciach  w pracowniach: sztuki użytkowej,(prace o charakterze dekoracyjnym i 
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użytkowym, wykorzystanie technik  tj: quiling, szycie ręczne 
maszynowe,scrapbooking,makrama,rysunek,malarstwo,dziewiarstwo,decoupage.
:pracownia komputerowa: zdobywaniu lub utrzymanie umiejętności korzystania z programów 
komputerowych i internetu: pracowni technicznej: poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej 
uczestników, precyzji posługiwaniu się narzędziami, zdobycie wiedzy z materiałoznawstwa, dyscypliny 
pracy kształtowanie uzdolnień manualnych itp: pracownia świec, pracownia aktywizacji osobistej i 
społecznej; ćwiczenia dokonywaniu zakupów, ćwiczenia zapamiętywania trasy, samoobsługa i dbałość 
o siebie, ćwiczenia zachowań asertywnych, podejmowanie aktywności w czasie wolnym, ćwiczenia 
pisania, liczenia, czytania ze zrozumieniem: pracownia gospodarstwa domowego: nabywanie i 
doskonalenie umiejętności koniecznych do prowadzenia własnego gospodarstwa domowego. 
Działalnością ośrodka w roku 2013 zostało objętych 40 osób .

-Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia -Znacznie Aktywniejsi  mieści się na ul.Siemiradzkiego 21/2 .Projekt 
polega na prowadzeniu rehabilitacji w specjalistycznej placówce pn. "Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia - 
Znacznie Aktywniejsi!", w którym 8 osób niepełnosprawnych intelektualnie, z orzeczonym znacznym 
stopniem niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie Miasta Kraków, poprzez udział w zajęciach 
indywidualnych i grupowych podnosi swoją samodzielność. Zajęcia terapeutyczne są nakierowane na 
nabycie, rozwinięcie lub podtrzymywanie umiejętności w zakresie funkcjonowania osobistego , 
społecznego , aktywność i zaradność w kontaktach z szerszym otoczeniem społecznym  i w działaniu , 
umiejętność wykonywania zadań samodzielnie i efektywnie, znajomość swoich mocnych i słabych stron 
w zakresie wykonywania zadań, naśladownictwo, zdolność do koncentracji in.). Rehabilitacja jest 
prowadzona z wykorzystaniem adekwatnych metod pracy. Nabycie przez beneficjenta ostatecznego 
ww. umiejętność podniesie jego zdolność do samodzielnego funkcjonowania.
Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia - Znacznie Aktywniejsi! w 2013 funkcjonował  5 dni w tygodniu dla 8 
uczestników z upośledzeniem w stopniu znacznym.

II. Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi
W styczniu 2013 roku Stowarzyszenie podjęło realizację kolejnych projektów:  Były one finansowane ze 
środków unijnych, oraz z PfRON zaś beneficjentami były osoby niepełnosprawne psychicznie, 
niepracujące mieszkające w Krakowie lub powiecie krakowskim. Stowarzyszenie zapewniło im 
wszechstronne wsparcie – od doradztwa przez możliwość szkolenia, stażu po subsydiowane 
zatrudnienie.
W sprawozdawanym okresie były prowadzone w sumie cztery projekty z obszaru aktywizacji 
zawodowej osób niepełnosprawnych. Ich celem była poprawa dostępu do zatrudnienia osób 
z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi poprzez stworzenie struktury 
poszukiwania pracy i doradztwa zawodowego. Działania w projekcie realizowane były zgodnie z 
modelem zatrudnienia wspieranego. 
1)Krakowski Ośrodek Aktywizacji Zawodowej  to projekt, w którym zespół specjalistów w kompleksowy 
sposób wspierał osoby z niepełnosprawnością psychiczną w drodze Ich społeczno-zawodowego 
rozwoju.Projekt przewidywał wsparcie ,dopasowane do indywidualnych potrzeb każdej osoby, która 
przy wsparciu psychologa, doradcy zawodowego i trenera pracy mogła pokierować swoim rozwojem 
zawodowym. Pracowaliśmy według zasady „wsparcia tyle ile konieczne, a samodzielności i 
niezależności tyle ile możliwe”
W ramach naszych działań oferowaliśmy  indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne, 
doradztwo zawodowe oraz możliwość indywidualnego wsparcia ze strony trenera pracy zarówno w 
podejmowaniu pracy jak też w utrzymaniu zatrudnienia.Udział w projekcie dał uczestnikom:
-wsparcie doradcze i emocjonalne związane z osobistą sytuacją na rynku pracy
-możliwość ćwiczenia praktycznego sytuacji ubiegania się o pracę oraz różnych sytuacji społecznych 
mogących wystąpić w czasie zatrudnienia
-doradztwo w zakresie kierowania własnym życiem zawodowym i dokonywania optymalnych dla siebie 
wyborów
-możliwość odkrycia swoich mocnych stron oraz doskonalenia słabości
-możliwość nabycia doświadczenia zawodowego przez zrealizowanie płatnego stażu
-szansę podniesienia kwalifikacji zawodowych przez odbycie kursu lub szkolenia
-możliwość zatrudnienia w warunkach chronionych przy wsparciu indywidualnego trenera pracy, który 
pomaga osobie z niepełnosprawnością w adaptacji na stanowisku pracy i opanowaniu zadań 
stanowiskowych.:
W 2013 roku objęto wsparciem 124 beneficjentów z których 13 podjęło prace na otwarty rynku pracy.
2)Powiatowy Ośrodek Aktywizacji Zawodowej to projekt, w którym zespół specjalistów w kompleksowy 
sposób wspierał osoby z niepełnosprawnością psychiczną w drodze Ich społeczno-zawodowego 
rozwoju.Aby ułatwić uczestnikom projektu korzystanie z naszej oferty staraliśmy się organizować 
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spotkania blisko ich miejsca zamieszkania.W projekcie brały udział osoby niepracujące, które:
zamieszkują na terenie jednego z powiatów: 
krakowskiego,miechowskiego,myślenickiego,olkuskiego,proszowickiego,wielickiego.Projekt skierowany 
był do osób z niepełnosprawnością psychiczną (chorujących psychicznie lub/i z upośledzeniem 
umysłowym), które:chciały zmienić swoje życie podejmując aktywność społeczną i zawodową, miały 
trudności w samodzielnym poszukiwaniu i/lub utrzymaniu pracy,chciały dowiedzieć się gdzie i w jaki 
sposób szukać pracy,nie wiedziały, jaką pracę chciałyby podjąć i chciałyby spróbować swoich sił na 
różnych stanowiskach pracy,
potrzebowały wsparcia w procesie poszukiwania i utrzymania pracy,chciały podnieść swoje 
kwalifikacje,chciały nabyć doświadczenie zawodowe.Projekt przewidywał wsparcie dopasowane do 
indywidualnych potrzeb każdej osoby, która przy wsparciu psychologa, doradcy zawodowego i trenera 
pracy mogła pokierować swoim rozwojem zawodowym.
Pracowaliśmy  według zasady „wsparcia tyle ile konieczne, a samodzielności i niezależności tyle ile 
możliwe”.
Oferowane w ramach projektów  wsparcie to 
-ocena predyspozycji społecznych i zawodowych na spotkaniach z psychologiem i doradcą zawodowym;
-opracowanie dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania (osobisty plan 
poszukiwania pracy);
-indywidualne konsultacje z psychologiem;
-indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym;
-grupowe warsztaty psychospołeczne;
-grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy;
-treningi umiejętności praktycznych;
-kursy i szkolenia zawodowe;
-możliwość podjęcia płatnego stażu;
-możliwość podjęcia zatrudnienia subsydiowanego; 
-wsparcie w podjęciu zatrudnienia wspomaganego z pomocą trenera pracy.
W 2013 roku objęto wsparciem 74 beneficjentów z których 7 podjeło prace na otwarty rynku pracy.
3)Aktywni Razem-partnerstwo na rzecz wprowadzenia osób niepełnosprawnych na otwarty rynek 
pracy.Celem głównym projektu było  wdrożenie modelu zatrudniania wspomaganego jako skutecznej 
formy aktywizacji zawodowej i wyrównywania szans na zatrudnienie na otwartym rynku pracy osób z 
niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi oraz ze sprzężonymi 
niepełnosprawnościami na terenie miast i powiatów wrocławskiego i krakowskiego oraz określenie 
rekomendacji organizacyjno prawnych do tworzenia systemowych rozwiązań w tym zakresie.W 2013 
roku objęto wsparciem 116 beneficjentów z których 26 podjęło prace na otwarty rynku pracy.

4)„Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy II”. Projekt realizowany był w 
partnerstwie dziewięciu organizacji. Liderem projektu był Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych.Celem realizacji projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa osób z 
zaburzeniami psychicznymi, poprzez udzielanie kompleksowego wsparcia przy wchodzeniu na rynek 
pracy oraz wsparcie otoczenia osób z zaburzeniami psychicznymi.Uczestnikom projektu - osobom z 
zaburzeniami psychicznymi oferowaliśmy spotkania indywidualne z trenerem pracy i psychologiem oraz 
grupowe „Warsztaty kompetencji” i „Warsztaty aktywizujące” zmierzające do stworzenia Indywidualnej 
Diagnozy oraz Indywidualnego Planu Działania z Indywidualną Ścieżką Zawodową,
konsultacje specjalistyczne zgodne z indywidualnymi potrzebami (np. z lekarzem medycyny pracy, 
prawnikiem, pracownikiem socjalnym),możliwość uczestniczenia w szkoleniach i kursach zawodowych,
pomoc w organizacji i realizacji stażu,indywidualne wsparcie trenera pracy przy poszukiwaniu, 
podejmowaniu i utrzymaniu zatrudnienia,wsparcie w kontynuacji lub rozpoczęciu nauki.W okresie 
trwania projektu 680 osób z zaburzeniami psychicznymi skorzystał ze spotkań w celu opracowania 
planu Indywidualnego działania,680 osób z zaburzeniami psychicznymi ukończyło warsztaty 
kompetencji oraz warsztaty aktywizujące,146 osób z zaburzeniami psychicznymi  skorzystało szkolenia  
zawodowe ,98 osób z zaburzeniami psychicznymi  skorzystało z podniesienia kwalifikacji ,104 osoby z 
zaburzeniami psychicznymi  odbyły staże rehabilitacyjne,72 osoby z zaburzeniami psychicznymi  podjęli 
zatrudnienie,520 osoby z zaburzeniami psychicznymi ukończyły warsztaty psychologiczno-
terapeutyczne 
 

III. Aktywizacja społeczna i integracja osób niepełnosprawnych
Stowarzyszenie zorganizowało jedną imprezę kulturalno-rekreacyjną, których celem była integracja 
środowiska osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną  gminy Miłocice  oraz gmin ościennych.  
Wzięło w nich udział około 300 osób.
W okresie lipiec-listopad 2013 roku funkcjonował projekt pn."Klub Terapeutyczny-wsparcie dzieci 
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niepełnosprawnych i ich rodzin". W jego ramach 40 dzieci niepełnosprawnych 
i z trudnościami w rozwoju uzyskało wsparcie na płaszczyźnie społecznego i emocjonalnego rozwoju. 
Zajęcia w ramach trzech Klubów miały na celu również integrację dzieci 
z trudnościami z ich zdrowymi kolegami.Klub opierał się na cyklicznych spotkaniach integracyjno-
terapeutycznych organizowanymi zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramami. W każdym  z 
Klubów Terapeutycznych odbyło się 5 spotkań wg wcześniej ustalonego harmonogramu. Podczas 
spotkań zostało zorganizowane wspólne wyjście do Muzeum Inżynierii Miejskiej ,Smoczej Jamy oraz do 
kina na film pt. „Turbo ślimak”, a także wspólne  sportowe spotkanie dzieci pod hasłem Olimpiada 
Sportowa. Klubowicze podczas zawodów mieli okazję zmierzyć się ze swoimi ograniczeniami i podjąć 
próbę pokonania własnych słabości. Spotkania wszystkich klubów terapeutycznych sprzyja 
nawiązywaniu przyjaźni pomiędzy uczestnikami i pracownikami, a także umożliwia wymianę 
doświadczeń i pomysłów. W projekcie uczestniczyły dzieci z różnymi dysfunkcjami. Podczas zajęć 
pomagali wolontariusze. 

W 2013 roku oprócz podstawowej działalności oraz projektów Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych ,Ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko" obchodziło dwa ważne wydarzenia. Pierwsze z 
nich to obchody 20-lecia Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ,Ich Rodzin i 
Przyjaciół "Ognisko". Obchody 20-lecia Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ,Ich 
Rodzin i Przyjaciół "Ognisko" rozpoczęło Balem Karnawałowy 9 lutego zorganizowanym dla 
pracowników,uczestników działalności i projektów oraz wszystkich przyjaciół ChSON "Ognisko". Bal 
zorganizowany był w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 który jest obiektem w pełni 
dostosowanym do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, stąd pomysł 
zorganizowania balu właśnie w tym miejscu. Podczas balu były tańce i zabawy prowadzone przez 
wodzireja oraz poczęstunek. Nie zabrakło także tortu urodzinowego dla „Ogniska”. We wrześnio wraz z  
Instytutem Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie Chrześcijańskie 
Stowarzyszenie  Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”, zorganizowało 
Międzynarodową Konferencję: „Osoby niepełnosprawne w drodze ku dorosłości”.Celem tego spotkania 
była prezentacja doświadczeń oraz wspólna dyskusja osób niepełnosprawnych, terapeutów, rodziców, 
środowiska akademickiego z kraju i z zagranicy i innych, którym bliskie jest towarzyszenie osobom 
niepełnosprawnym.
Na zakończenie Jubileuszu spotkaliśmy się na mszy świętej dziękczynnej w bazylice oo. Franciszkanów 
podczas której podziękowaliśmy Bogu za dwie dekady działalności Stowarzyszenia oraz za wszystkie 
osoby związane z "Ogniskiem" przez te lata. Po mszy świętej wszyscy zostali zaproszeni do Auli bł. 
Jakuba, gdzie nastąpiło uroczyste wręczenie, na ręce prezesa zarządu Stowarzyszenia, Andrzeja 
Wolskiego, Nagrody Pro Publico Bono Samorządność dla Solidarności im. Mirosława Dzielskiego za 
całokształt działalności ChSON „Ognisko”. Laudację wygłosił Prezes Fundacji Pro Publico Bono Pan 
Andrzej Madej. W Auli została także zorganizowana wystawa prac osób niepełnosprawnych, 
uczestników ośrodków prowadzonych przez ChSON "Ognisko" a także ekspozycja prezentująca 
działalność Stowarzyszenia - prowadzone ośrodki oraz realizowane projekty. Każdy z gości otrzymał 
wydawnictwo jubileuszowe towarzyszące obchodom 20-lecia.Nagroda była dla ChSON „Ognisko” 
ogromnym wyróżnieniem i docenieniem zaangażowania w wykonywaną pracę.

...
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

510

112

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Sprzedaż towarów i 
usług wytworzonych 
lub świadczonych przez 
osoby korzystające z 
działalności pożytku 
publicznego

22,13,Z

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

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

85,32,C

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

II.Aktywizacja 
zawodowa osób  z 
niepełnosprawnością 
intelektualną i 
zaburzeniami 
psychicznymi
III.Aktywizacja 
społeczna i integracja 
osób 
niepełnosprawnych

70,30,Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 4,417,979.27 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4,341,646.40 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 26,321.97 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 701.40 zł

e) Pozostałe przychody 49,309.50 zł

1,786,046.39 zł

978,674.88 zł

104,654.85 zł

1,272,990.13 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 155,126.47 zł

1,680.00 zł

82,092.43 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 45,833.68 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 4,142,366.25 zł
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71,354.04 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 74,652.87 zł

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 63,555.01 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 21,126.97 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 45,833.68 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 45,833.68 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 4,434,417.23 zł 45,833.60 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

4,278,091.39 zł 45,833.60 zł

5,195.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

12,128.34 zł

130,765.25 zł

8,237.25 zł 0.00 zł

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

45,833.68 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł
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IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

91.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

86.0 etatów

25.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

31.00 osób fizycznych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

2,704.39 zł

0.00 zł

0.00 zł

54.00 zł

260.00 zł

0.00 zł
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

0.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2,708,063.54 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

2,634,248.59 zł

2,184,198.12 zł

- nagrody

- premie

85,190.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 364,860.47 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 73,814.95 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

73,814.95 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 73,814.95 zł

28.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

5.00 osób

23.00 osób

10.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

10.00 osób

0.00 osób
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3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

225,671.96 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Prowadzenie od 1996 roku 
Środowiskowego Domu  
Samopomocy w Krakowie, 
ul.Aleksandry 1 a Filią przy 
ul.Kolejowej 2 dla łacznie 42 
osób z niepełnosprawnością 
intelektualną na podstawie 
umowy  nr 
W/I/567/SO/20/2012 z dnia 
03.02.2012r.

Prowadzenie Środowiskowego 
Domu  Samopomocy w 
Krakowie, ul.Aleksandry 1 a Filią 
przy ul.Kolejowej 2 dla osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 460,152.00 zł

2 Prowadzenie od 01.09.2004 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Miłocicach 
dla 25 osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną na podstawie 
umowy nr 24/2012 z dnia 
10.12.2012

Prowadzenie  Środowiskowego 
Domu Samopomocy w 
Miłocicach dla  osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Gmina Słomniki 285,000.00 zł

3 Prowadzenie od 01.10.2003 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Krakowie ul. 
Prądnicka 10 dla 15 osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną na postawie 
umowy nr 
W/I/300/SO/9/2013 z dnia 
23.01.2013 oraz aneksu nr 1 
z dnia 04.12.2013r. (dotyczy 
przeniesienia ŚDS na Al. 
Pokoju 7)

Prowadzenie  Środowiskowego 
Domu Samopomocy w 
Krakowie ul.Prądnicka 10 dla 
osób z niepełnosprawnością 
intelektualną

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 164,340.00 zł

4 Utworzenie i prowadzenie 
od 12.11.2009r. Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w 
Pobiedniku Małym dla 25 
uczestników na podstawie 
umowy nr ORBII0812-
222/09 z dnia 12.11.2009 
oraz aneksu nr 24 z dnia 
11.03.2013

Prowadzenie  Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Pobiedniku 
Małym dla  uczestników

Powiat Krakowski 407,158.35 zł

5 Utworzenie i prowadzenie 
od 22.10.2004r. Warsztatu 
Terapii Zajęciowej 
ul.Prądnicka 10 dla 40 
uczestników na podstawie 
umowy nr 756-
DR/2004/MOPS z dnia 
22.10.2004 oraz aneksu nr 
2/2013 z dnia 18.03.2013

Prowadzenie  Warsztatu Terapii 
Zajęciowej dla  uczestników

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 657,600.00 zł

6 Projekt: Aktywizuj się 
zwiedzając Polskę" zgodnie z 
umową 16/2013 z dnia 
18.03.2013

Głównym celem zadania było 
upowszechnianie wycieczek 
turystycznych jako formy 
aktywności 
i kultury fizycznej dorosłych 
osób niepełnosprawnych 
skupionych wokół struktury 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy „Świt” w 
Miłocicach.

Gmina Słomniki 3,632.00 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

7 Projekt pod nazwą 
"Dziewiąty Piknik 
Integracyjny w Miłocicach" 
zgodnie z umową nr 18/2013 
 z dnia 22.04.2013

Integracja osób 
niepełnosprawnych  ze  
społecznością lokalną

Powiat Krakowski 4,920.00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 "Aktywnie razem-
partnerstwo na rzecz 
wprowadzenia osób 
niepełnosprawnych na 
otwarty rynek pracy" w 
partnerstwie z Wrocławskim 
Sejmikiem Osób 
Niepełnosprawnych na 
podstawie umowy z dnia 
04.10.2011r.

Wprowadzenie Osób 
Niepełnosprawnych na Otwarty 
Rynek Pracy

PFRON 183,273.37 zł

2 Prowadzenie "Ośrodka 
rehabilitacji i wsparcia-
Znacznie Aktywniejsi!"w 
okresie 01.08.2013 do 
31.03.2014 na podstawie 
umowy z dnia 28.08.2013 nr 
ZO/000054/06/D

Prowadzenie "Ośrodka 
rehabilitacji i wsparcia-Znacznie 
Aktywniejsi!"dla osób ze 
znacznym upośledzeniem

PFRON 92,474.41 zł

3 Projekt  pn "Krakowski 
Ośrodek Aktywizacji 
Zawodowej" zgodnie z 
umową nr UDA-
POKL.07.04.00-12-021/12-00 
z dnia 05.02.2013

Aktywizacja społeczno-
zawodowa osób 
niepełnosprawnych psychicznie  
z Krakowa poprzez udzielenie 
kompleksowego wsparcia w 
podniesieniu  i utwalenie 
kompetencji psychospołecznych 
,zawodowych oraz wzrost 
umiejętności praktycznych w 
miejscu pracy

Wojewówdzki Urząd Pracy w 
Krakowie

898,290.27 zł

4 Projekt pn"Powiatowy 
Ośrodek Aktywizacja 
Zawodowej" zgodnie z 
umowa nr UDA-
POKL.07.04.00.12-022/12-00 
z dnia 05.02.2013

Aktywizacja społeczno-
zawodowa osób 
niepełnosprawnych psychicznie 
z powiatu krakowskiego 
poprzez udzielenie 
kompleksowego wsparcia w 
podniesieniu i utwalenie 
kompetencji psychospołecznych 
,zawodowych oraz wzrost 
umiejętności praktycznych w 
miejscu pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 912,184.53 zł

5 Projekt pn "Wsparcie osób z 
zaburzeniami psychicznymi 
na rynku pracy II" zgodnie z 
umową nr UDA-
POKL.01.03.06-00-057/10-00

Aktywizacja społeczno-
zawodowa osób z zaburzeniami 
psychicznymi z całego kraju 
poprzez udzielenie 
kompleksowej,zidywidualizowa
nego wsparciaprzy wchodzeniu 
na rynek pracy

PFRON 64,021.58 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Za rok 2013 zostało przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta.
Raport z badania wraz ze sprawozdaniem finansowym został przesłany do Departamentu Pożytku Publicznego w 
Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
Zdaniem biegłego rewidenta zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:
- przedstawia rzetelne i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Stowarzyszenia na dzień 
31 grudnia 2013 roku, jak też jego wyniku za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,
- zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie 
prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu 
Stowarzyszenia.”

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Andrzej Wolski- Prezes Zarządu
24.06.2014 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Przedsiębiorstwo Społeczne 
"Ognisko"Sp.z o.o.

31-019 Kraków, ul.Florańska 15 100.00 100.00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie 3

2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie 1

3 Wojewódzki Urząd Pracy 3

4 Starostwo Powiatu Krakowskiego 1

5 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie 1
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