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Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-10

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina KRAKÓW

Powiat KRAKÓW

Ulica UL. LUBELSKA Nr domu 21 Nr lokalu 

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 30-003 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

Wacław Reczek Skarbnik TAK

Urszula Gurba Sekretarz Zarządu TAK

Danuta Wolska Członek Zarządu TAK

Ewa Reczek Członek Zarządu TAK

Krystyna Halat 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)

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 inspirację 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.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Andrzej Choczewski Członek TAK

Barbara Żołynia członek TAK

Irena Krzywonos - 
Wawrykiewicz

członek TAK

Jolanta Otałęga członek TAK
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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 2017 roku Stowarzyszenie "Ognisko" realizowało zadania w poniższych obszarach:

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

W 2017 roku Stowarzyszenie prowadziło:
- Środowiskowy Dom Samopomocy przy. ul. Aleksandry 1 z filią przy ul. Teligi 26 b. 
Działalnością ośrodka w 2017 roku zostały objęte 62 osoby z  niepełnosprawnością intelektualną i 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, na 60 miejsc dotowanych. W sprawozdawanym okresie do ŚDS 
została przyjęta jedna osoba, zrezygnowała 1 osoba po wygaśnięciu decyzji, 1 osoba otrzymała 
wsparcie w innym ŚDS.
Zorganizowano cotygodniowe spotkania zespołów wspierająco – aktywizujących w ŚDS i filii. 
Przeprowadzono szkolenie wewnętrzne w filii ŚDS ”Współpraca ŚDS z rodzicem uczestnika 
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prezentującego zachowania trudne. Strategie rozwiazywania problemu.” „Prowadzenie treningu 
umiejętności społecznych” – szkolenie uzupełniające. W ŚDS KA przeprowadzono szkolenie 
wewnętrzne: „Pierwsza pomoc przedmedyczna” i „Autyzm”. Zorganizowano pracownikom szkolenie z 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzone przez instruktorów Stowarzyszenia 
Malta Służba Medyczna;  oraz szkolenie z arteterapii – technika wykonywania czapeczek z filcu.

Działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy „Klub Aktywności” ul. Aleksandry 1, w roku 2017 
zostało objętych 26 osób z  niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi. 
Ośrodek działał 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku 8 godzin dziennie, z możliwością 
organizowania dodatkowych zajęć w weekendy (np. bal). 
Zajęcia, treningi zostały ściśle dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości każdej osoby 
zgodnie z indywidualnym planem postępowania wspierająco – aktywizującego. Celem działalności ŚDS 
w 2017 roku było 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. Szczególny nacisk położony był na działania prozdrowotne i poprawiające kondycję 
fizyczną: wyjścia na pływalnię, spacery, zajęcia ruchowe, codzienna gimnastyka poranna. Prowadzono 
zajęcia w pracowni: kulinarnej, sztuki użytkowej, ogrodniczej, komputerowej. Prowadzono zajęcia 
treningu umiejętności społecznych, taneczne, filmowe, teatralne, ruchowe, muzyczne. W ramach zajęć 
teatroterapii uczestnicy przygotowywali przedstawienie z okazji obchodów 25-lecia Ogniska. Każdego 
dnia uczestnikom zapewniany jest ciepły posiłek, przygotowywany w ramach treningu kulinarnego. 
Pomimo systemu pracownianego w ośrodku, ze względu na specyficzne i indywidualne potrzeby 4 
uczestników, w ośrodku funkcjonuje w oddzielnej sali grupa A. Wsparcie zapewniane jest w niej 
osobom z autyzmem, autoagresją i agresją, ponadto jedna osoba jest niewidoma. 
W 2017 roku w filii ŚDS przy ul. Teligi wsparcie otrzymało 35 osób z niepełnosprawnością intelektualną i 
sprzężeniami na 35 miejsc dotowanych, w tym 6 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.  
W ŚDS Teligi prowadzone były zajęcia w ramach treningów: Funkcjonowanie w codziennym życiu: 
trening ekonomiczny, prowadzenia gospodarstwa domowego, kulinarny, samoobsługi; Trening 
umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów; Trening umiejętności spędzania wolnego 
czasu; terapia ruchowa. Uczestnicy brali także udział w zajęciach łączących w/w treningi (np.  poprzez 
wprowadzenie w temat) z zajęciami arteterapeutycznymi, praktycznymi i terapią zajęciową, takich jak: 
zajęcia komputerowe, malarstwo i ceramika, sztuka użytkowa z poligrafią, zajęcia ogrodnicze, trening 
konserwatorsko remontowy – zajęcia techniczne. Uczestnikom oferowane również było wsparcie 
indywidualne. 
Charakterystyką ŚDS Teligi jest przywiązywanie wagi do zdrowego trybu życia i podtrzymywania 
kondycji fizycznej uczestników poprzez proponowanie uczestnikom licznych zajęć ruchowych 
(codzienna gimnastyka poranna, basen, spacery, rehabilitacja indywidualna, zajęcia taneczne, ścianka 
wspinaczkowa, trening piłkarski). Dzięki regularnym zajęciom ruchowym zauważamy zwiększenie 
sprawności i wytrzymałości uczestników co przekłada się na poprawę jakości codziennego życia a 
przede wszystkim samoobsługi. Fakt, iż aktywnie użytkujemy infrastrukturę sportowo – rekreacyjną 
osiedla na którym znajduje się ośrodek, w naturalny sposób przekłada się na integrację się ze 
środowiskiem lokalnym. 
Wyróżniającą cechą ŚDS Teligi jest także proponowanie uczestnikom ekspresji twórczej o charakterze 
arteterapeutycznym ( malarstwo, ceramika) a nie wyłącznie wytwórczym i użytkowym.
Dzięki kontynuacji działań na rzecz najbliższego otoczenia (prace przy utrzymaniu porządku i zieleni 
wokół pomnika lotników w Prokocimiu oraz drobne prace porządkowe przed nowym lokalem przy ul. 
Teligi) budowano pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnością w społeczności lokalnej.
Zorganizowano ok. 60 wyjść dla uczestników w celach edukacyjnych oraz podnoszenia kompetencji 
społecznych. W ramach terapii ruchowej i zajęć prozdrowotnych odbyło się 34  godzinnych zajęć na 
basenie dla grupy pływającej i uczącej się pływać i 38 godzinnych wyjść na sztuczną ściankę 
wspinaczkową. Zrealizowano zajęcia sportowe na świeżym powietrzu - treningi piłki nożnej i gier 
zespołowych. 
1 uczestniczka ŚDS i 2 uczestniczki filii wzięły udział w zawodach pływackich. 6 uczestników wzięło 
udział w zawodach wspinaczkowych. 5 uczestników (ŚDS Teligi) wzięło udział w warsztatach 
fotograficznych organizowanych przez Stowarzyszenie Tęcza.
7 osób podejmowało zatrudnienie ze wsparciem projektów prowadzonych przez ChSON „Ognisko”. Ze 
względu na niepełnosprawność intelektualną wszystkie te osoby są zatrudnione w niepełnym wymiarze 
godzin i potrzebują wsparcia ŚDS w wielu obszarach funkcjonowania. 
Trzy uczestniczki były wspierane w samodzielności jako mieszkanki mieszkania chronionego (jedna nie 
jest już uczestniczką ŚDS, druga zrezygnowała z mieszkania po wakacjach).
Przez 2 tygodnie w ŚDS gościliśmy 4 uczniów szkoły pracowników socjalnych z Norwegii. ŚDS odwiedziła 
także grupa uczniów z liceum o profilu pracy socjalnej z Francji oraz studenci z Holandii. Zajęcia w ŚDS 
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hospitowała grupa studentów terapii zajęciowej z Uniwersytetu Pedagogicznego (praktyki). 
Uczestnicy brali udział w wydarzeniach kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych takich jak Bal 
Karnawałowy z okazji 21. urodzin „Klubu Aktywności”, zawody pływackie – Gala Halliwick, zawody 
wspinaczkowe, konkurs poetycki w Pobiedniku Małym, Piknik w Miłocicach.
Dzięki kontynuacji działań na rzecz najbliższego otoczenia (prace przy utrzymaniu porządku i zieleni 
wokół pomnika lotników w Prokocimiu oraz drobne prace porządkowe przed nowym lokalem przy ul. 
Teligi) budowano pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnością w społeczności lokalnej. 

- Środowiskowy Dom Samopomocy  przy Alei Pokoju 7 w Krakowie. 
W 2017 r. ŚDS przy Alei Pokoju 7 w Krakowie wspierał 22 dorosłe osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami (na 21 miejsc dotowanych). ŚDS działał od 
poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, z możliwością organizowania dodatkowych zajęć w 
weekendy. Ponadto od 03.07.2017 r. do 07.07.2017 r. trwała tygodniowa przerwa wakacyjna w 
funkcjonowaniu ŚDS.
Podczas aktywności organizowanych przez ŚDS, uczestnicy brali udział w treningach grupowych, 
zajęciach indywidualnych, spotkaniach, wyjściach, zajęciach praktycznych oraz mieli świadczone 
wsparcie, mające na celu rozwój i podtrzymywanie umiejętności w zakresie:
-wykonywania czynności samoobsługowych, dbałości o wygląd, higienę i zdrowie (treningi w sytuacjach 
naturalnych, udział w zajęciach tematycznych, cyklu zajęć "Wizerunek),
- prowadzenia gospodarstwa domowego oraz wykonywania czynności porządkowych (zajęcia w 
pracowni gospodarstwa domowego, dyżury dbania o porządek), 
- wykonywania zadań praktycznych w pracowniach i umiejętności zawodowych (zajęcia w pracowniach: 
poligraficznej, sztuki użytkowej, komputerowej, technicznej, udział w projektach aktywizacji 
zawodowej, wsparcie indywidualne uczestników w aspektach aktywizacji zawodowej przez 
psychologa/pedagoga/terapeutę),
- radzenia sobie w sytuacjach problemowych, kryzysowych, załatwiania spraw urzędowych (wsparcie 
indywidualne z psychologa/pedagoga/terapeuty, udział w zajęciach grupowych np. Trening społeczny, 
Aktywność w społeczeństwie, udział w zajęciach prowadzonych przez Straż Miejską, Wydział Prewencji 
Komendy Policji w Krakowie. Osobom niepełnosprawnym świadczono także wsparcie w odbywaniu 
wizyt u lekarzy specjalistów, zarządzaniu własnym budżetem, dbaniu o regularne zażywanie leków, 
dietę.),
- korzystania z miejsc użyteczności publicznej (np. ośrodków kulturalnych, urzędów, sklepów, wyjścia na 
wystawy, do kina, do kawiarni, na spacery, regularne korzystanie z basenu, wyjazdy na wycieczki), 
poruszania się środkami komunikacji miejskiej, a także integracji ze środowiskiem lokalnym (w tym: 
parafią św. Kazimierza, kontakt z Radą Dzielnicy II Miasta Krakowa, Katolickim Domem Kultury). W 
ramach współpracy ze Śródmiejską Biblioteką Publiczną w Krakowie uczestnicy brali udział w zajęciach 
pt. „Smoki krakowskie”. „Kopce krakowskie”, „Kościoły których nie ma”, „Krakowskie parki i ogrody” 
zorganizowanych przez bibliotekę. 
- organizowania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań (np.: podczas zajęć muzycznych, kółek 
zainteresowań, udziału w różnorodnych konkursach, zajęciach poza ŚDS np. warsztatach „STOP-
KLATKA” w Muzeum Etnograficznym, warsztatach z cyklu Muzeum Przyjazne-spotkania dla osób z 
niepełnosprawnościami „Potęga Awangardy” w Muzeum Narodowym, konkursie „Recytacje przy 
Ognisku” w Pobiedniku Małym, codziennemu wsparciu przez zespół wspierająco - aktywizujący w 
organizowaniu czasu wolnego).
W ramach nagrody za zajęcie I miejsca w konkursie „W obiektywie: tajemnice fotografii”  uczestnicy 
ŚDS brali udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej.
Ponadto, społeczność ŚDS opisywała bieżącą działalność ośrodka, uczestnicy mieli możliwość 
zaprezentowania własnej twórczości i pochwalenia się sukcesami na łamach kwartalnika „Echo z Alei 
Pokoju”, tworzonego podczas zajęć redaktorskich, odbywających się w ośrodku.
- nawiązywania i pielęgnowania relacji społecznych, w tym  z osobami bliskimi, zachowania w różnych 
sytuacjach społecznych, poprawnego komunikowania się poprzez: udział w zajęciach: "Trening 
społeczny", "Pisarstwo", "Aktywność w społeczeństwie", zebraniach społeczności ŚDS, spotkaniach 
towarzyskich (np. balu sylwestrowym w Pobiedniku Małym, przyjęciach okazjonalnych, konkursach dla 
uczestników ŚDS w Miechowie, Wolbromiu, Kłaju, pikniku integracyjnym w Miłocicach, pikniku w 
Konarach, w ramach Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych, pikniku w Jordanowie),
- umiejętności poznawczych (zajęcia: Edukacja, Kaligrafia, Trening ekonomiczny),
- sprawności ruchowej (zajęcia ogólnokondycyjne, spacery, zajęcia na basenie, udział  uczestników w 
zawodach sportowych w ramach  II Narodowej Gali Hallwick).
Ponadto w 2017 r. uczestnicy ŚDS mieli możliwość udziału w dodatkowych zajęciach z choreoterapii W 
drugim półroczu zajęcia te organizowane były w ramach projektu: „Zajęcia z Choreoterapii (zajęcia 
teatralno-taneczne) dla grupy dorosłych osób niepełnosprawnych z terenu Dzielnicy II”. Jednym z 
efektów udziału w tych zajęciach było zaprezentowanie przedstawienia pt. „Jestem” w Staromiejskim 
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Centrum Kultury Młodzieży,
Pracę ŚDS w sprawozdawanym okresie wspierało  4 wolontariuszy, na terenie ośrodka odbywały się 
także praktyki studenckie.

- Środowiskowy Dom Samopomocy "Świt" w Miłocicach.
W roku 2017 Środowiskowy Dom Samopomocy „Świt” w Miłocicach obejmował swoim wsparciem 27 
osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi, na 25 miejsc 
dotowanych.  ŚDS działał przez cały rok, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.45 – 15.45, z 
wyjątkiem 3-tygodniowej przerwy wakacyjnej, w dniach: 
Zajęcia organizowane w ŚDS prowadzone były w oparciu o Indywidualne Plany Postępowania 
Wspierająco – Aktywizującego, w których zawarte cele, dostosowane do każdego beneficjenta (jego 
umiejętności, możliwości, potrzeb i zainteresowań)  wyznaczały kierunek pracy i stwarzały możliwość  
ich rozwoju. Wszystkie IPPWA opracowane przez zespół wspierająco – aktywizujący ŚDS uwzględniały 3
 sfery funkcjonowania beneficjentów:
1. Sferę funkcjonowania osobistego, obejmującą obszar samoobsługi i dbałości o siebie; osobowości; 
umiejętności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego.
2. Sferę funkcjonowania społecznego, obejmującą obszar autonomii; umiejętności komunikowania się; 
relacji międzyludzkich oraz relacji z szerszym otoczeniem i udziału w życiu społecznym; aktywności w 
czasie wolnym.
3. Sferę aktywności i umiejętności celowego działania, z obszarem motywacji i inicjatywy w działaniu 
oraz motywacji do pracy; umiejętności wykonywania zadań i umiejętności zawodowych; umiejętności 
poznawczych; sprawności fizycznej.
Wszystkie działania podejmowane przez beneficjentów dawały możliwość ich rozwoju w zakresie wyżej 
wymienionych sfer, a realizowane były podczas różnego rodzaju treningów, odbywających się na 
terenie ŚDS. Wśród nich: trening kulinarny, trening gospodarstwa domowego, trening nauki higieny i 
dbania o wizerunek - funkcjonowanie w życiu codziennym, trening umiejętności społecznych 
(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.), muzykoterapia, terapia dźwiękiem, dramatoterapia, trening 
manualny, trening ceramiczny, remontowo - konserwatorski, komputerowy,  poradnictwo 
pedagogiczne (indywidualne spotkania z pedagogiem, ukierunkowane na rozwiązywanie problemów 
uczestników, wspieranie ich w sytuacjach trudnych i kryzysowych, pogłębianie samoświadomości, 
pracę z emocjami), ponadto pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (wnioski, listy polecone…), pomoc 
w dostępie do świadczeń zdrowotnych (umawianie wizyt, towarzyszenie uczestnikom podczas wizyt 
lekarskich, w poradniach, w punktach konsultacyjnych), trening sportowy.
Poza codzienną pracą podejmowaną w ramach zajęć, Uczestnicy chętnie brali udział w różnego rodzaju 
wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych oraz projektach i konkursach, min.: udział grupy muzycznej 
w V Konkursie Kolęd i Pastorałek Środowiskowych Domów Samopomocy województwa małopolskiego 
w Miechowie, gdzie nasi Uczestnicy zajęli II miejsce; udział dwóch naszych reprezentantów w V edycji 
„Recytacji przy Ognisku” organizowanym przez  WTZ w Pobiedniku Małym;  udział w IX Mityngu Lekkiej 
Atletyki Olimpiad Specjalnych, który corocznie organizowany jest na terenie LKS Słomniczanka przez 
Zespół Szkół w Waganowicach – Świt reprezentowało 13 zawodników w 7 kategoriach i zdobyli 4 złote 
medale, 4 srebrne i 4 brązowe;  organizacja Pikniku Integracyjnego na terenie ŚDS pod hasłem „Zdrowo 
Ogniskowo”, skupiający osoby z niepełnosprawnością z wszystkich DCA prowadzonych przez ChSON 
„Ognisko”, ich rodziny i przyjaciół;  wyjazd do Gniezna i Lednicy w ramach  projektu „Aktywizuj się 
zwiedzając Polskę”; wyjazd do Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej, śladami Jana Pawła II; wyjazdy do 
pobliskiego Ojcowa, Racławic i Krakowa; spotkanie z Arturem Dziurmanem i Teatrem Aktora 
Niewidomego, organizowanym przez MGCK w Słomnikach; zakończenie lata organizowane przez 
rodzinę jednej z naszych beneficjentek nad prywatnym stawem;  ponadto organizacja: dni skupienia 
(spowiedź i msza św.), śniadania wielkanocnego, wigilii, podczas której odbył się występ grupy 
teatralnej z jasełkami, urodzin Świtu, zabaw- karnawałowej, andrzejkowej i sylwestrowej; 
organizowanie rozgrywek sportowych na pobliskim orliku oraz licznych spotkań z innymi DCA – 
grillowanie i integracja w ogrodzie. 
Tak więc ŚDS to miejsce pracy i rozwoju naszych Uczestników. Miejsce, gdzie mogli spotkać się z innymi 
osobami niepełnosprawnymi, doświadczającymi podobnych trudności, nawiązywać i utrzymywać 
relacje koleżeńskie, przyjacielskie i partnerskie. Pełnienie ról w Ośrodku- np. udział w Radzie ŚDS, 
wspólne występy teatralne i muzyczne, redagowanie gazetki itp.-  daje poczucie, iż są wartościowymi 
osobami, którym powierza się ważne zadania. Podczas pobytu w Ośrodku uczestnicy przyswajali normy 
społeczne, nauczyli się kooperacji, empatii i troski o innych. Nabrali świadomości swoich mocnych 
stron. Specyficzne potrzeby osób niepełnosprawnych, zmiany ich sytuacji życiowej i nasilające się z 
wiekiem problemy zdrowotne sprawiają, że osoby te potrzebują stałego wsparcia i ustawicznej 
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edukacji.  

- Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Basztowej 3 w Krakowie
W 2017 roku Warsztat Terapii Zajęciowej prowadził rehabilitację społeczną i zawodową 40 osób z 
różnymi rodzajami niepełnosprawności, głównie z niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia w WTZ 
odbywały się na podstawie rocznego planu aktywności Warsztatu, który determinował udział każdego z 
klientów Warsztatu w dostosowanych do jego możliwości i potencjału formach zajęć i stwarzał mu 
możliwość optymalnej realizacji indywidualnego planu rehabilitacji i terapii opracowywanego przez 
radę programową Warsztatu. 
Usługa rehabilitacji i terapii planowana była w oparciu o trzy sfery funkcjonowania człowieka:
• sferę funkcjonowania osobistego, obejmującą samoobsługę, osobowość, sprawność fizyczną oraz 
umiejętności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, 
• sferę funkcjonowania społecznego, obejmującą autonomię, umiejętność komunikowania się, relacje 
międzyludzkie, relacje z szerszym otoczeniem i udział w życiu społecznym oraz aktywność w czasie 
wolnym,
• sferę funkcjonowania w działaniu, obejmującą motywację i inicjatywę w działaniu oraz motywację do 
pracy, umiejętności wykonywania zadań i umiejętności zawodowe, umiejętności poznawcze i 
sprawność fizyczną.

 Osoby zakwalifikowane do zajęć miały możliwość udziału w zajęciach prowadzonych w ramach 
następujących pracowni: sztuki użytkowej, technicznej, zleceń, świec, aktywizacji zawodowej,  
aktywizacji osobistej I i II oraz pracowni gospodarstwa domowego. Podczas bloku zajęć 
popołudniowych mogły natomiast korzystać, zgodnie ze swoimi preferencjami, z zajęć takich jak: „Igłą i 
nitką”, „Społeczność”, „Malarstwo”, zajęcia komputerowe, „Dekoratornia”, „Dbajmy o zdrowie”, 
„Wiedza o świecie”, „Zrób to sam”, „Fitness klub”, „Gry i zabawy logiczne” oraz  „Trening ekonomiczny” 
i zajęcia ruchowe . Stosowane podczas zajęć techniki i metody pracy dostosowane były do 
indywidualnych potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością, w szczególności do ich aktualnego 
stanu psycho-zdrowotnego. Szczególny nacisk kładziono na stopniowanie trudności, powtarzanie i 
utrwalanie nabytych umiejętności, pozytywne wzmacnianie oraz dostrzeganie i docenianie 
poczynionych  postępów. W grupach budowano klimat wsparcia i współpracy, uczestników zajęć 
wspierano w zakresie wzmacniania wiary w swoje możliwości, a także zachęcano do kreatywności i 
poszukiwania własnych rozwiązań. Uczestnicy Warsztatu otoczeni byli opieką specjalisty do spraw 
rehabilitacji, który podczas zajęć grupowych i indywidualnych dbał o ich kondycję fizyczną. Z uwagi na 
cel Warsztatu priorytetem działalności była praca nad przygotowaniem osób z niepełnosprawnością do 
zmiany własnej sytuacji życiowej poprzez podjęcie zatrudnienia.
Codzienna działalność Warsztatu wzbogacona była w szereg ciekawych wydarzeń o charakterze 
kulturalnym i rozrywkowym organizowanych zarówno na terenie WTZ, jak i poza nim. Uczestnicy mieli 
możliwość wzięcia udziału w muzykowaniu, śniadaniu wielkanocnym, wigilii warsztatowej, licznych 
wystawach, konkursach, piknikach, wyjściach do kina, teatru itp.

- Warsztat Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym.
Warsztat Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym prowadzi swoją działalność dla 30 osób z różnymi 
niepełnosprawnościami  z terenu dwóch gmin powiatu krakowskiego: Igołomia – Wawrzeńczyce oraz 
Kocmyrzów – Luborzyca. Celem Warsztatu był przede wszystkim rozwój uczestników w sferze 
zaradności osobistej i samodzielności, rehabilitacji społecznej i zawodowej. Uczestnicy realizowali cele 
dostosowane do ich potrzeb i możliwości zawarte w Indywidualnych Programach Rehabilitacji i Terapii. 
W WTZ codzienna praca terapeutyczna odbywała się w 6 pracowniach: ceramiczno – technicznej, 
urządzeń biurowych, rękodzieła, gospodarstwa domowego, ogrodniczej oraz w pracowni aktywizacji 
zawodowej i zleceń. Oprócz pracy w pracowniach uczestnicy brali udział w następujących zajęciach 
popołudniowych: społeczność z elementami wizerunku, sportowych, aktywizacji zawodowej na terenie 
WTZ, muzyczno – teatralnych i kółkach zainteresowań (tanecznym, tenisa stołowego, plastycznym, 
rękodzielniczym, gier edukacyjnych i planszowych). Ponad to każdy uczestnik brał udział w zajęciach ze 
specjalistą do spraw rehabilitacji. W miarę potrzeb uczestnicy mieli możliwość spotkań indywidualnych 
czy grupowych z psychologiem. Raz w tygodniu grupa uczestników w ramach pracowni aktywizacji 
zawodowej i zleceń wyjeżdżała na praktyki zawodowe sprzątać biuro i pomieszczenia socjalne oraz 
magazynowe jednej z krakowskich prywatnych firm. 
Codzienna działalność warsztatu wzbogacona była w szereg ciekawych wydarzeń. Jak co roku w 
styczniu grupa teatralna naszego warsztatu wystawiła przedstawienie jasełkowe, którego scenariusz 
powstał na podstawie pomysłów uczestników. Zapraszaliśmy również do Warsztatu różne grupy 
aktorów z przedstawieniami dostosowanymi do osób niepełnosprawnych. Warsztat był również 
organizatorem cyklicznych imprez dla uczestników ze wszystkich ośrodków prowadzonych przez ChSON 
„Ognisko”, a były to: V konkurs poetycki „Recytacje przy Ognisku” pod hasłem „Poetyckie uniesienia” 
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oraz zabawa sylwestrowa. Organizowane były wycieczki dla wszystkich uczestników. Odwiedziliśmy 
Muzeum Lotnictwa w Krakowie, byliśmy na kręglach, uczestniczyliśmy w pikniku w Miłocicach oraz w 
pikniku świętojańskim w DPS przy ul. Kluzeka w Krakowie. Uczestnicy brali udział również w różnego 
rodzaju zawodach/imprezach sportowych. Mieliśmy swoją reprezentację na turnieju piłki nożnej „Na 
zielonej murawie” oraz „Teligiadzie”. Grupa uczestników brała także udział w turnieju gier 
podwórkowych oraz turnieju gier holowych organizowanym przez DPS przy ul. Kluzeka w Krakowie. 
Tradycją są również śniadania wielkanocne i spotkania bożonarodzeniowe. Przez cały rok wydawaliśmy 
kwartalnik „Bądźmy widoczni”, który jest w całości tworzony przez uczestników w ramach zajęć 
pracowni urządzeń biurowych.
Ważnym aspektem pracy w Warsztacie jest 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, Centrum Kultury i Promocji w Igołomi – Wawrzeńczycach, firmę ABB, 
Capgemini i State Street. Każda możliwość zaprezentowania swoich prac przez osoby niepełnosprawne 
jest niezmiernie ważna. Buduje ona w nich wysoką samoocenę i poczucie wartości. 

 - „Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia-Znacznie Aktywniejsi !!”
Ośrodek mieści się na osiedlu Stalowym 9 w Nowej Hucie.  Czynny jest od poniedziałku do piątku w 
godzinach 8:00-16:00. Projekt skierowany był do 11 osób z orzeczonym znacznym stopniem 
niepełnosprawności intelektualnej, które ukończyły 18 rok życia i zamieszkują na terenie miasta 
Krakowa. 

W ramach projektu Beneficjenci Ostateczni uczestniczyli w następujących formach wsparcia:

• zajęciach grupowych (w 3 odpowiednio zorganizowanych pracowniach: gospodarstwa domowego, 
dekoratorskiej i ogrodniczej)
• oraz indywidualnych (rehabilitacja ruchowa, trening funkcjonowania codziennego oraz trening 
poznawania świata zewnętrznego).
Zajęcia prowadzone były w oparciu o przygotowane dla każdego beneficjenta programy terapeutyczne.
Cele a tym samym zajęcia dostosowane były do potrzeb, możliwości i aktualnej kondycji 
psychofizycznej osób niepełnosprawnych. Każda z nich otoczona była indywidualnym wsparciem. 
Celem szczegółowym zajęć było wyrównywanie niedoborów i zaburzeń rozwojowych, kształtowanie 
społeczno – emocjonalnej sfery rozwoju Beneficjentów, rozwijanie i doskonalenie zmysłów (ćwiczenie 
analizy i syntezy wzrokowej, rozwijanie autonomii, kształtowanie poczucia schematu własnego ciała i 
orientacji przestrzennej, rozwijanie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej, rozwijanie 
umiejętności z zakresu dużej i małej motoryki, rozwijanie samoobsługi i zaradności życiowej, 
podnoszenie umiejętności w zakresie wykonywania konkretnych zadań, kształtowanie i rozwijanie 
różnych procesów poznawczych (myślenia, koncentracji, uwagi, pamięci), podnoszenie motywacji do 
wykonywania zadań, rozwijanie umiejętności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, 
korygowanie zachowań niepożądanych społecznie, wdrażanie w czynne uczestnictwo w życiu 
kulturalnym i społecznym. Cele te realizowane były z wykorzystaniem odpowiednich metod pracy.
Realizacja powyższych celów przyczyniła się do wzrostu samodzielności 11 Beneficjentów w 
podstawowym zakresie, w ważnych indywidualnie dla nich sferach. 

II. Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi:

W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie realizowało 3 projekty z zakresu aktywizacji zawodowej 
osób niepełnosprawnych. Ich celem była poprawa dostępu do zatrudnienia osób 
z niepełnosprawnością poprzez stworzenie struktury poszukiwania pracy i doradztwa zawodowego 
dostosowanego do możliwości i ograniczeń osób z niepełnosprawnością. Działania we wszystkich 
projektach realizowane były zgodnie z modelem zatrudnienia wspomaganego.

- projekt „Spróbuj Pracy!”
Projekt trwał od 1 kwietnia 2015 do 31 marca 2017 roku i był realizowany w partnerstwie ze  
Stowarzyszeniem na TAK z Poznania i Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych z Lubartowa . W ramach 
projektu zespół specjalistów w kompleksowy sposób wspierał osoby z niepełnosprawnościami w ich 
społeczno-zawodowym rozwoju. Oferowano wsparcie dopasowane do indywidualnych potrzeb każdej 
osoby, która przy pomocy psychologa, doradcy zawodowego 
i trenera pracy mogła realizować swój rozwój zawodowy.
W związku z wyczerpaniem miejsc w grudniu 2016 roku, w 2017 roku rekrutacja do projektu nie była 
już prowadzona. W projekcie  w czasie 2 lat realizacji wzięło udział 167 Beneficjentów Ostatecznych, 
uczestnikami byli mieszkańcy województwa małopolskiego, w 90% osoby chorujące psychicznie, często 
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nie związane dotychczas ze Stowarzyszeniem, które zgłaszały się samodzielnie lub przy wsparciu 
bliskich osób dzięki informacjom uzyskanym od psychiatrów, na oddziałach dziennych oraz w innych 
miejscach skupiających osoby z niepełnosprawnością psychiczną. 148 osób posiadało umiarkowany 
stopień niepełnosprawności, 3 znaczny, a 16 lekki.
Głównym celem do osiągnięcia w projekcie było podjęcie pracy przez Beneficjentów Ostatecznych – cel 
ten został zrealizowany: liczba osób, które podjęły zatrudnienie dzięki wsparciu w projekcie wyniosła aż 
103 osoby, z czego 94 osoby utrzymały pracę przez okres minimum 6 miesięcy.
Jednym z rezultatów projektu było także zorganizowanie 50 staży. Trwały one od 3 do 6 miesięcy.  
Spośród 50 osób, które wzięły udział w zorganizowanym w ramach projektu stażu 39 podjęło pracę, a 
spośród nich 22 osoby podjęły zatrudnienie w miejscu stażu – pracodawcy zdecydowali się na 
zatrudnienie po zrealizowaniu stażu.

W omawianym okresie tj. od stycznia do marca 2017 r. kontynuowano także działania związane z oceną 
poziomu kompetencji i ograniczeń BO, wsparcie w przygotowaniu do pracy i w zatrudnieniu (trenerzy 
pracy organizowali treningi umiejętności praktycznych w miejscach pracy oraz towarzyszyli BO na 
stanowiskach pracy w zatrudnieniu),  organizację i wsparcie w czasie realizowania staży, pozyskiwano 
także nowe miejsca pracy:  trenerzy pracy spotykali się z pracodawcami, przeprowadzali analizy 
stanowisk pracy w czasie których próbowali pracy na stanowiskach oferowanych dla BO aby móc 
określić ich dopasowanie do potrzeb i możliwości osób aktualne wspieranych w projekcie i gotowych do 
podjęcia zatrudnienia.
Oprócz działań nakierowanych na aktywność zawodową chętni uczestnicy projektu brali udział 
w zajęciach warsztatowych z elementami treningu społecznego pod nazwą Klub „Ognisko”. Były to 
kilkugodzinne spotkania warsztatowe realizowane z częstotliwością co 2-3 tygodnie. Długość spotkań 
była zależna od tematyki zajęć. Zrealizowano kilkadziesiąt spotkań, były to zarówno spotkania 
stacjonarne o charakterze tematycznych warsztatów jak też wyjścia kulturalne – do kina, muzeum. W 
każdych zajęciach brało udział ponad 15 osób, były to zarówno osoby niepracujące, jak też zatrudnione, 
dla których możliwość udziału w zajęciach była okazją do kontynuowania potrzebnej rehabilitacji 
umiejętności społecznych.

- projekt „Spróbuj Pracy! II”
Projekt ten jest kontynuacją projektu „Spróbuj pracy!” ale jest realizowany samodzielnie przez 
Stowarzyszenie, bez organizacji partnerskich. Projekt został zaplanowany na okres od 1 kwietnia 2017 
do 31 marca 2019 r.
W projekcie przewidziano 200 miejsc – 100 dla osób pracujących i 100 dla osób niepracujących. Osoby 
pracujące to Beneficjenci Ostateczni poprzedniego, zakończonego projektu, którzy podjęli pracę przy 
wsparciu trenera pracy i nadal potrzebują wsparcia w celu utrzymania zatrudnienia.  
W okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. przyjęto do projektu zgodnie z założeniami 100 pracujących, 
a także 100 niezatrudnionych – które na moment przystąpienia do projektu były nieaktywne 
zawodowo. Były to osoby, które samodzielnie zgłaszały się do siedziby projektu. 
W projekcie prowadzono aktywne działania rekrutacyjne – rekrutując najpierw w okresie kwietnia i 
maja 2017 roku 100 osób zatrudnionych, a następnie kolejne 100 niepracujących.
Osoby przyjęte do projektu jako zatrudnione korzystały głównie z pomocy trenera pracy na stanowisku 
pracy, wsparcia w kontaktach z pracodawcą oraz ze wsparcia podtrzymującego psychologa.
Osoby, które przyszły do projektu jako niepracujące realizowały działania związane z oceną Ich  
poziomu kompetencji i ograniczeń, korzystały ze wsparcia w przygotowaniu do pracy (trenerzy pracy 
organizowali treningi umiejętności praktycznych w miejscach pracy oraz towarzyszyli BO na 
stanowiskach pracy), brały udział w zajęciach warsztatowych na których ćwiczyły umiejętności 
społeczne, 20 osób z tej grupy wzięło udział w stażu zorganizowanym dla nich przez Stowarzyszenie u 
współpracujących z nami pracodawców. Osobom na stażu na stanowiskach pracy towarzyszyli trenerzy 
pracy. w zatrudnieniu),  organizację i wsparcie w czasie realizowania staży, pozyskiwano nowe miejsca 
pracy – trenerzy pracy spotykali się z pracodawcami, przeprowadzali analizy stanowisk pracy w czasie 
których próbowali pracy na stanowiskach oferowanych dla BO aby móc określić ich dopasowanie do 
potrzeb i możliwości osób aktualne wspieranych w projekcie i gotowych do podjęcia zatrudnienia.
W projekcie kontynuowano także rozpoczęte w poprzedniej edycji spotkania klubu „Ognisko”, w czasie 
których chętni Beneficjenci Ostateczni spotykali się w przestrzeni miejskiej wychodząc w turystycznie 
atrakcyjne miejsca Krakowa oraz trenując swoją samodzielność i właściwe zachowanie w różnych 
sytuacjach.
Rekrutacja do tego projektu została zamknięta z dniem 20.11.2017 r. z powodu wyczerpania miejsc. 
Pierwszy okres trwania projektu „Spróbuj pracy! II” zakończył się 31 marca 2018 roku osiągnięciem 
następujących wskaźników: zatrudnienie BO:  51 osób spośród przyjętych niezatrudnionych podjęło 
pracę, ponad połowa z uczestników – zarówno przyjętych jako zatrudnieni, jak też tych, którzy podjęli 
pracę w czasie projektu – utrzymała zatrudnienie przez 6 miesięcy.
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- Projekt „Aktywni Razem 2 
Projekt „Aktywni Razem 2 – partnerstwo na rzecz wspomaganego zatrudniania osób z 
niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy”. W okresie 1.01-31.03.2017r. realizowano ostatnie 3 
miesiące trzyletniego projektu, którego celem było wdrożenie i promocja modelu zatrudnienia 
wspomaganego poprzez zatrudnienie i utrzymanie trwałości zatrudnienia osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, psychiczną i sprzężoną na otwartym rynku pracy przy wsparciu trenerów pracy.
Wsparcie w projekcie otrzymało 117 osób, z tego 77 podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

III. Aktywizacja społeczna i integracja osób niepełnosprawnych. 
 - Projekt „Asystent osobisty wsparciem w drodze ku samodzielności”
Projekt realizowany od 1 kwietnia 2017 roku do marca 2019 roku. W roku 2017 udzielano wsparcia 40 
osobom z niepełnosprawnością, w wymiarze ok. 6000 godzin. W realizację projektu zaangażowany był 
doświadczony  dwudziestoosobowy zespół asystentów osobistych, 
Projekt skierowany jest dla osób niepełnosprawnych z umiarkowanym i znacznym stopniem 
niepełnosprawności, zamieszkujących na terenie miasta Krakowa oraz powiatów: bocheńskiego, 
krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, olkuskiego, proszowickiego i wielickiego.
Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego  osób niepełnosprawnych, 
wsparcie w procesie usamodzielnienia się BO, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb i ograniczonych 
możliwości. Umożliwienie niezależnego, samodzielnego i aktywnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, których stan zdrowia utrudnia bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, w 
tym zawodowych.
Projekt jest realizowany poprzez udzielanie indywidualnego wsparcia osobom niepełnosprawnym  w 
postaci usług asystenckich w 4 podstawowych formach:
1. asysta domowa – wsparcie w czynnościach dnia codziennego oraz elementach samoobsługi, 
przygotowanie posiłków, dbanie o dom, robienie zakupów
2. wsparcie komunikacyjne przemieszczanie się z klientem , przejazdy środkami komunikacji miejskiej 
lub samochodem.
3. wsparcie w kontaktach z instytucjami, pomoc w wypełnianiu i organizacji dokumentów, ustalanie 
terminów, pomoc w rozmowie.
4 wsparcie w spędzaniu czasu wolnego – wspólne wyjścia i wyjazdy, spotkania ze znajomymi, rozwijanie 
zainteresowań.
W ramach projektu  asystenci towarzyszyli osobom niepełnosprawnym  w pokonywaniu swoich 
życiowych trudności i realizacji indywidualnych celów rozwojowych. Wspierali w wykonywaniu 
czynności codziennych, których osoby samodzielnie nie były w stanie zrealizować, ze względu na 
ograniczenia wynikające z niepełnosprawności, umożliwiające maksymalnie samodzielne 
funkcjonowanie klienta w jego środowisku, motywują do podjęcia aktywności i wyjścia z domu. 
Beneficjenci dzięki udziałowi w projekcie  i towarzyszeniu asystenta skorzystali z wyjść do miejsc 
kulturalnych, wyjazdów rekreacyjnych. Mogli wziąć udział w  spotkaniach towarzyskich i koncertach.
Asystenci uczyli i rozwijali u osób niepełnosprawnych umiejętności niezbędne do samodzielnego życia 
poprzez asystowanie w codziennych czynnościach  życiowych w załatwianiu spraw urzędowych, 
motywowanie do aktywności w szerszym niż do tej pory zakresie i podejmowania nowych działań. 
Towarzyszyli Beneficjentom w czynnościach wspierających proces leczenia, wspomagali w 
kształtowaniu właściwych relacji osoby niepełnosprawnej z innymi, w szczególności z osobami z 
bezpośredniego otoczenia i ze środowiska lokalnego. Wspierali w kontaktach z instytucjami i 
organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do rehabilitacji ON.

 - pozostałe działania 
Stowarzyszenie organizowało także imprezy kulturalno-rekreacyjne, których celem była integracja 
środowiska osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną. Odbył się Piknik integracyjny na terenie 
ogrodu ŚDS w Miłocicach, w którym wzięło  udział około 300 osób, mieszkańców gmin ościennych, 
uczestników ośrodków prowadzonych przez Stowarzyszenie i ich Rodzin.

Decyzją Zarządu Stowarzyszenia z dnia 9 czerwca 2015 roku Stowarzyszenie jest zaangażowane jako 
członek założyciel w działalność Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego. Delegat „ChSON 
Ognisko” pełni w Federacji funkcję sekretarza Zarządu. 
W 2017 roku przedstawiciel Stowarzyszenia brał udział w 3 spotkaniach Zarządu Federacji, w dniach: 24
 kwietnia, 12 września, 24 października oraz uczestniczył w Walnym Zebraniu członków Federacji 
w dniu 7 czerwca.
W 2017 roku działalność federacji obejmowała m.in.:
- realizację projektu innowacyjnego pn. „Urząd pracy dostępny dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną – model naturalnej asystentury”. W testowaniu innowacji brały udział 2 Urzędy Pracy z 
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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)

590

150

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

województwa mazowieckiego: Urzędem Pracy w Warszawie przy ul. Ciołka 10A oraz Urząd Pracy w 
Radzyminie.
- przeprowadzenie we współpracy z Fundacją Laboro z Białegostoku cyklu szkoleń przygotowujących 12
 osób do pełnienia roli trenera pracy
- podjęto także współpracę z Instytutem Badań Edukacyjnych w zakresie przygotowania opisu 
kwalifikacji rynkowych trenera pracy w celu wprowadzenia tej kwalifikacji do Krajowych Ram 
Kwalifikacji.

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

Druk: MPiPS 11
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 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. W 2016 
roku Stowarzyszenie 
prowadziło: - 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy przy ulicy 
Aleksandry 1 z filią przy 
ulicy Teligi 26 B. - 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy "Świt" w 
Miłocicach.- 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy przy al. 
Pokoju 7 w Krakowie.- 
Warsztat Terapii 
Zajęciowej przy ul. 
Basztowej 3 w 
Krakowie. - Warsztat 
Terapii Zajęciowej w 
Pobiedniku Małym.- 
Ośrodek Rehabilitacji i 
Wsparcia-Znacznie 
Aktywniejsi.

85,32,C
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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

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

II. Aktywizacja 
zawodowa osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną i 
zaburzeniami 
psychicznymi. III. 
Aktywizacja społeczna i 
integracja osób 
niepełnosprawnych. W 
okresie 
sprawozdawczym 
Stowarzyszenie 
realizowało 3 projekty z 
zakresu aktywizacji 
zawodowej osób 
niepełnosprawnych. Ich 
celem była poprawa 
dostępu do 
zatrudnienia osób z 
niepełnosprawnością 
poprzez stworzenie 
struktury poszukiwania 
pracy i doradztwa 
zawodowego. Działania 
w projektach 
realizowane były 
zgodnie z modelem 
zatrudnienia 
wspomaganego. - 
Projekt „Aktywni 
Razem 2 – partnerstwo 
na rzecz wprowadzenia 
osób 
niepełnosprawnych na 
otwarty rynek pracy”, 
Projekt Spróbuj Pracy!, 
Projekt Spróbuj Pracy! 
II , oraz Projekt 
„Asystent osobisty 
wsparciem w drodze ku 
samodzielności”

70,30,Z
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 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 - 
uczestników dziennych 
centrów aktywności 
prowadzonych przez 
Stowarzyszenie. Osoby 
niepełnosprawne 
uczęszczające do 
dziennych centrów 
aktywności 
prowadzonych przez 
Stowarzyszenie 
wytwarzają różne 
produkty np. 
rękodzielnicze czy 
świadczą usługi na 
zlecenie i na podstawie 
zamówień podmiotów 
zewnętrznych – 
zarówno osób 
fizycznych jak i firm 
współpracujących ze 
Stowarzyszeniem. W 
ten sposób realizują 
one swoje 
zaangażowanie 
społeczne, 
jednocześnie 
otrzymując wysokiej 
jakości, zamówiony 
produkt czy usługę.

22,13,Z

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
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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) 4,763,930.63 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4,658,728.30 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 75,603.78 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 1,976.47 zł

e) Pozostałe przychody 27,622.08 zł

0.00 zł

1,463,425.19 zł

2,976,849.20 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 72,024.64 zł

1,800.00 zł

55,724.64 zł

14,500.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 167,369.83 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

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)

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 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 14,071.37 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 84,261.77 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 4,440,274.39 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 28,462.38 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 65,277.46 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 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: 4,836,653.29 zł 14,071.37 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

4,630,265.92 zł 14,071.37 zł

10,326.32 zł 0.00 zł

0.00 zł

7,380.80 zł

159,111.87 zł

29,568.38 zł 0.00 zł

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: 

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

14,071.37 zł

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

1,600.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

8,223.44 zł

0.00 zł

0.00 zł

96.00 zł

250.00 zł

0.00 zł
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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)

89.0 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)

78.3 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

31.00 osób fizycznych
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)

96.00 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

24.00 osób

72.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 3,111,928.39 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

2,986,818.39 zł

2,777,800.85 zł

- nagrody

- premie

189,286.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 19,731.54 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 125,110.00 zł

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

3,111,928.39 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 3,111,928.39 zł

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

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)

259,327.36 zł

21.00 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

9.00 osób

12.00 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)

30.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 9.00 osób

21.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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)

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

1 Prowadzenie od 1996 roku 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Krakowie, 
ul.Aleksandry 1 z Filią przy 
ul. Teligi 26b dla łacznie 60 
osób z niepełnosprawnością 
intelektualną na podstawie 
umowy nr 
W/I/152/SO/12/2015 z dnia 
22.01.2015r.

Prowadzenie Środowiskowego 
Domu Samopomocy w 
Krakowie, ul.Aleksandry 1 z Filią 
przy ul. Teligi 26b dla osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Krakowie

959,749.20 zł

2 Prowadzenie od 01.09.2004 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Miłocicach 
dla 25 osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną na podstawie 
umowy nr 27/2015 z dnia 
18.12.2015

Prowadzenie Środowiskowego 
Domu Samopomocy w 
Miłocicach dla osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Gmina Słomniki 403,224.00 zł

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

328,425.20 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

3 Prowadzenie od 01.10.2003 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Krakowie Al 
Pokoju 7, dla 21 osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną na postawie 
umowy nr 
W/I/259/SO/U/2015 z dnia 
22.01.2015

Prowadzenie Środowiskowego 
Domu Samopomocy w 
Krakowie Al. Pokoju 7 dla osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Krakowie

344,642.40 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 37 z dnia 
30.03.2015r. rozszerzenie 
WTZ do 30 uczestników.

Prowadzenie Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Pobiedniku 
Małym dla uczestników

Powiat Krakowski 533,200.00 zł

5 Utworzenie i prowadzenie 
od 22.10.2004r. Warsztatu 
Terapii Zajęciowej 
ul.Basztowa 3 dla 40 
uczestników na podstawie 
umowy nr DR.601-
12.13.2016 z dnia 
01.03.2016

Prowadzenie Warsztatu Terapii 
Zajęciowej dla 40 uczestników

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Krakowie

721,433.60 zł

6 Projekt: Aktywizuj się 
zwiedzając Polskę V" 
wycieczki krajobrazowe 
dorosłych osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną, umowa nr 
27/2017 z dnia 27.02.2017

Integracja osób 
niepełnosprawnych ze 
społecznością lokalną

Gmina Słomniki 6,600.00 zł

7 Projekt pod nazwą " XII 
Piknik Integracyjny w 
Miłocicach" zgodnie z 
umową nr 15/2017 z dnia 
11.05.2017

Integracja osób 
niepełnosprawnych ze 
społecznością lokalną

Powiat Krakowski 4,000.00 zł

8 Cykliczne zajęcia sportowe 
na pływalni i ściance 
wspinaczkowej w 2017 roku, 
Dzielnica XII. Umowa Nr 
W/I/2099/SO/188/2017 z 
dnia 13.06.2017 r.

Pobudzenie aktywności 
fizycznej osób 
niepełnosprawnych

Gmina Miejska Kraków - Urząd 
Miasta Krakowa

3,000.00 zł

9 Zajęcia z choreoterapii 
(zajęcia teatralno-taneczne) 
dla grupy osób 
niepełnosprawnych z terenu 
Dzielnicy II. Umowa nr 
W/I/1636/SO/147/2017 z 
dnia 09.05.2017

Pobudzenie aktywności 
fizycznej osób 
niepełnosprawnych

Gmina Miejska Kraków - Urząd 
Miasta Krakowa

1,000.00 zł
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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)

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

1 Prowadzenie "Ośrodka 
rehabilitacji i wsparcia-
Znacznie Aktywniejsi II !"w 
okresie 01.04.2016 do 
31.03.2018 na podstawie 
umowy z dnia 15.04.201 nr 
ZZO/000144/06/D

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

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

374,066.10 zł

2 Projekt "Aktywni Razem II - 
partnerstwo na rzecz 
wspomaganego zatrudnienia 
osób z niepełnosprawnością 
na otwartym rynku pracy, w 
partnerstwie z WSON i 
FAON, na podstawie umowy 
nr 220/000081/01/D z dnia 
28.02.2014r.

Wprowadzenie Osób 
Niepełnosprawnych na Otwarty 
Rynek Pracy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

82,289.85 zł

3 Projekt "Spróbuj Pracy I !" 
realizowany w okresie od 1 
kwietnia 2015 r. do 31 marca 
2017 r. w partnerstwie ze 
Stowarzyszeniem Inicjatyw 
Lokalnych SIL z Lubartowa 
oraz Stowarzyszeniem Na 
Tak z Poznania. Umowa nr 
ZZO/00067/06/D

Wsparcie osób 
niepełnosprawnych psychicznie 
– tj. niepełnosprawnych 
intelektualnie i chorujących 
psychicznie mieszkańców 
województw: małopolskiego, 
lubelskiego i wielkopolskiego w 
procesie podjęcia i utrzymania 
aktywności zawodowej na 
otwartym rynku pracy.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

245,824.42 zł

4 Projekt "Spróbuj Pracy II !" 
realizowany w okresie od 1 
kwietnia 2017 r. do 31 marca 
2019 r. Umowa nr 
ZZO/000161/06/D z dnia 
28.12.2016

Wsparcie osób 
niepełnosprawnych psychicznie 
– tj. niepełnosprawnych 
intelektualnie i chorujących 
psychicznie mieszkańców 
województw: małopolskiego, 
lubelskiego i wielkopolskiego w 
procesie podjęcia i utrzymania 
aktywności zawodowej na 
otwartym rynku pracy.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

554,463.12 zł

5 Klub Terapeutyczny - 
wsparcie dzieci 
niepełnosprawnych i ich 
rodzin, Umowa nr 
VIII/151/PS/1448/17 z 
03.07.2017

Podniesienie kompetencji 
społecznych dzieci, w 
szczególności 
niepełnosprawnych i z 
trudnościami w rozwoju 
zamieszkujących teren 
powiatów krakowskiego 
ziemskiego, proszowickiego, 
miechowskiego oraz miasta 
Kraków.

Projekt zrealizowano przy wsparciu 
finansowym ze środków PFRON 
będących w dyspozycji 
Województwa Małopolskiego

39,489.91 zł

6 Projekt Asystent osobisty 
wsparciem w drodze ku 
samodzielności realizowany 
w okresie od 01.04 2017-
30.03.2019, Umowa nr 
ZZO/000176/06/D z dnia 
06.04.2017

Zwiększenie samodzielności 
osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

167,291.79 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

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 2017 zostało przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta.
Zdaniem biegłego rewidenta zbadane sprawozdanie finansowe:
"- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Stowarzyszenia na dzień 31 grudnia 2017r, 
oraz jego wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, zgodnie z 
mającymi zastosowanie przepisami ustawy 
o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, 
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości, 
prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Stowarzyszenie przepisami prawa i statutem Stowarzyszenia.

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

organizacji

Andrzej Wolski / 19.06.2018 r. 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.

30-002 Kraków, ul. Prądnicka 12 100.00 100.00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie 1

2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie 3

Druk: MPiPS 22


