
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2019

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2020-09-25

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

2002-07-10

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 2019 roku Stowarzyszenie "Ognisko" realizowało zadania w poniższych obszarach:
I. Prowadzenie Dziennych Centrów Aktywności dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną 5 dni w tygodniu (od 
poniedziałku do piątku), 8 godzin dziennie.
W 2019 roku Stowarzyszenie prowadziło:
- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Aleksandry 1 z filią przy ul. Teligi 26 b. 
Realizowane cele działalności ŚDS „Klub Aktywności” wraz z Filią to wspieranie indywidualnego rozwoju osób 
niepełnosprawnych intelektualnie w zakresie samodzielnego, aktywnego życia, na miarę możliwości i potrzeb poszczególnych 
uczestników; podnoszenie jakości życia, począwszy od czynności samoobsługowych i opiekuńczych po udział w życiu 
społecznym oraz zapobieganie lub/i łagodzenie skutków obniżania się z wiekiem kondycji psychofizycznej uczestników, 
wdrażanie do samodzielnego dbania o zdrowie i kondycję. 
Cele te mają charakter ciągły i są realizowane w formie treningów, które zostały dostosowane do indywidualnych możliwości i 
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potrzeb uczestników zgodnie z indywidualnymi planami postępowania wspierająco-aktywizującego zaplanowanymi na okres 
podpisanej umowy tj. na lata 2018-2021 - funkcjonowania w codziennym  życiu, umiejętności interpersonalnych i 
rozwiązywania problemów, umiejętności spędzania wolnego czasu, i innego typu zajęć indywidualnych i grupowych (terapia 
ruchowa, wsparcie indywidualne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, wyjściu do lekarza itp., terapia zajęciowa). 
Działalnością ośrodka w 2019 roku zostały objęte 64 osoby z  niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, na 60 miejsc dotowanych – w tym osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz sprzężeniami, 
autyzmem, osobom poruszających się na wózkach inwalidzkich (w ŚDS Aleksandry  - 27 osób na 25 miejsc dotowanych, w ŚDS 
Teligi 37 osób na 35 miejsc).
Uczestnicy brali udział w wydarzeniach kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych takich jak: bal karnawałowy w Pobiedniku 
Małym, Turniej Piłkarski, Zawody sportowe „Teligiada”, III Narodowa Pływacka Gala Halliwick, Piknik w Miłocicach, wiele wyjść 
do muzeów, udział w lekcjach muzealnych, wyjście do kina, udział w wydarzeniach z okazji Tygodnia Osób Niepełnosprawnych 
„Kocham Kraków z Wzajemnością”, wyjazd na plener malarski do Kukli k. Białegostoku.
Prace na rzecz najbliższego otoczenia tj. utrzymaniu porządku i zieleni wokół pomnika lotników w Prokocimiu, prace 
porządkowe przed lokalem przy ul. Teligi, ogródek przy ŚDS Aleksandry budowały pozytywny wizerunek osób z 
niepełnosprawnością w społeczności lokalnej.
Zorganizowano cotygodniowe spotkania zespołów wspierająco – aktywizujących. Pracownicy wzięli udział w szkoleniach 
wewnętrznych i zewsnętrznych.
Organizowano wyjścia w celach edukacyjnych oraz podnoszenia kompetencji społecznych. W ramach terapii ruchowej i zajęć 
prozdrowotnych regularnie odbywały się zajęcia na basenie, wyjścia na Nordic Walkin, zajęcia sportowe na świeżym powietrzu - 
treningi piłki nożnej, gry zespołowe, korzystano z siłowni na świeżym powietrzu. Codziennie odbywała się poranna gimnastyka 
ogólnousprawniająca. Dzięki regularnym zajęciom ruchowym zauważamy zwiększenie sprawności i wytrzymałości uczestników, 
co przekłada się na poprawę jakości codziennego życia a przede wszystkim samoobsługi.
3 uczestniczki filii ŚDS wzięły udział w międzynarodowych zawodach pływackich - Gali Halliwick. Ś
Przez 2 tygodnie w ŚDS gościliśmy 4 uczniów szkoły pracowników socjalnych z Norwegii. Współpracowano z   pracownikami 
Fundacji Anieli Salawy.
Prowadzono zajęcia: kulinarne, ogrodnicze, komputerowe, teatralne, trening umiejętności społecznych, sztuki użytkowej, 
arteterapii, muzykoterapii, filmoterapii, biblioterapii oraz zajęcia ruchowe, wsparcie indywidualne, a także zajęcia o charakterze 
edukacyjnym. Ośrodek zapeniał ciepły posiłek, który przygotowywany był w ramach zajęć kulinarnych. 
Wyróżniającą cechą ŚDS Teligi było także proponowanie uczestnikom ekspresji twórczej o charakterze artterapeutycznym ( 
malarstwo, ceramika), a nie wyłącznie wytwórczym i użytkowym.
- Środowiskowy Dom Samopomocy przy Alei Pokoju 7 w Krakowie. 
W 2019 r. w ŚDS przy Al. Pokoju 7 w Krakowie prowadzono działania wspierająco aktywizujące skierowane łącznie dla grupy 22 
dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. 
W ŚDS odbywały się zajęcia, które miały na celu trening, nabywanie i rozwijanie umiejętności: 
- samoobsługowych  (w tym higienicznych, toaletowych) oraz związanych z dbałością o wygląd, spożywaniem  posiłków,
- pracownia gospodarstwa domowego: planowanie i przygotowywanie posiłków, treningi wykonywania czynności 
porządkowych, obsługi sprzętu AGD,
- praktycznych - pracownie np.: sztuki użytkowej, poligraficznej, komputerowej, technicznej,
- wsparcie indywidualne w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych oraz związanych z załatwianiem spraw 
urzędowych i korzystaniem z usług medycznych,
- korzystania z miejsc użyteczności publicznej, ze środków komunikacji miejskiej, udział w zajęciach „Aktywność w 
społeczeństwie” -  planowanie wyjść do różnych instytucji np. biblioteki, na basen, na zakupy, do kawiarni), 
- organizowania spędzania wolnego czasu oraz rozwijania zainteresowań (w tym np.: treningi planowania spędzania wolnego 
czasu, wspólne wyjścia grupy ŚDS np.:  różne zajęcia warsztatowe: np.  „Panteony krakowskie” , „Cmentarze krakowskie”, 
warsztaty: „Tańcowała igła z nitką”, wyjścia do kawiarni, kina, udział w Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Miechowie, balu 
noworocznym, zajęciach z choreoterapii, wycieczce do Ogrodzieńca, konkursach: „Twoja twarz brzmi znajomo” , „Recytacje 
przy Ognisku” w Pobiedniku, Mini Playback Show w Kłaju, wyjście na wystawy: „Wajda” do Muzeum Narodowego, „Pionierzy 
Nowej Huty” do NCK, na wystawę szopek krakowskich, wyjścia na kręgle, kółkach zainteresowań, zajęciach – Pisarstwo, zajęcia 
artystyczne, 
- związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie - nawiązywania i pielęgnowania  kontaktów społecznych, kształtowania 
relacji z osobami bliskimi, radzenia sobie w sytuacjach problemowych, integracji ze środowiskiem lokalnym itp. – treningu 
społecznego, zebraniach społeczności ośrodka, aktywizacji w życiu społecznym, wsparcie indywidualne w zakresie problematyki 
relacji z innymi ludźmi, udział w wyjściach grupy ŚDS, konkursach, przyjęciu urodzinowym ŚDS, konkursach, balu dla 
uczestników ŚDS i WTZ, pikniku integracyjnym ChSON „Ognisko” w Miłocicach, udział w zawodach sportowych, spotkania z 
Zarządem fundacji „Lekarze Nadziei”, korzystanie z zasobów Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej, kontakt z Radą Dzielnicy II 
Miasta Krakowa oraz Parafią Św. Kazimierza, udział w Zebraniach społeczności ŚDS, zajęciach „Aktywność w społeczeństwie”, 
„Zajęciach redaktorskich” (wydawanie kwartalnika „Echo z Alei Pokoju”, koordynowanie profilu ŚDS na Facebooku). 
Społeczność ŚDS brała także udział w akcji „Rośliny za PET-y”, organizowanej przez Urząd Miasta, w wyniku której otrzymaliśmy 
100 roślin antysmogowych,
- poznawczych - czytania, pisania, wykonywania rachunków matematycznych, posługiwania się pieniędzmi, zegarem,
- ruchowych (zajęcia ruchowe ogólnokondycyjne, zajęcia na basenie, spacery, wycieczki, udział w turniejach sportowych, 
treningi piłkarskie itp.)
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Uczestnicy brali udział w dodatkowym cyklu zajęć z choreoterapii oraz wycieczce do Ogrodzieńca, gdzie mieli możliwość 
doświadczania różnorodnych form aktywności przy muzyce. Efektem udziału w tych zajęciach było przygotowanie oraz  
prezentacja układu choreograficznego „Żywioły” przez uczestników ŚDS w trakcie pikniku integracyjnego w Miłocicach.
„Radość z aktywności 2” umożliwiła grupie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną udział w wycieczce turystyczno 
– krajoznawczej do Ogrodzieńca, która pozwoliła na miłe spędzanie wolnego czasu każdemu uczestnikowi wycieczki – 
odwiedzono zamek Ogrodzieniec, Park Miniatur, Park Doświadczeń Fizycznych oraz Park Rozrywki, uczestnicy mieli także 
możliwość skorzystania z toru saneczkowego. Wyjazd zakończono wspólnym posiłkiem w restauracji.
Uczestnicy ŚDS przy Al. Pokoju w 2019 r osiągnęli sukcesy:
- zdobycie II miejsca w „VII Festiwalu Kolęd i Pastorałek ŚDSów Województwa Małopolskiego w Miechowie ”,
- wydanie kolejnych 2 numerów biuletynu „Echo z Alei Pokoju”,
- zajęcie  I miejsca w konkursie „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” w Pobiedniku Małym,
- zdobycie złotego, srebrnego i brązowego medalu w IX Ogólnopolskim Mityngu Pływackim w Tarnowie.
Szczególnym momentem w życiu społeczności ŚDS przy Al. Pokoju były w tym roku obchody 15-lecia istnienia naszego ośrodka.  
Z tej okazji zorganizowaliśmy przyjęcie wypełnione nie tylko smacznym poczęstunkiem, ale także wspomnieniami z wielu 
wspólnie spędzonych lat.
W sprawozdawanym okresie zakupiono nowy sprzęt (doposażono pracownie) oraz przeprowadzono prace remontowe, co 
wpłynęło na poprawę warunków lokalowych w miejscu działalności ŚDS.
- Środowiskowy Dom Samopomocy "Świt" w Miłocicach.
W roku 2019 ŚDS „Świt” w Miłocicach  udzielił wsparcia  27 uczestnikom - wśród tych osób były  osoby ze sprzężoną 
niepełnosprawnością oraz osoby ze spektrum autyzmu. Każdy z uczestników kontynuował realizację celów zawartych w 
Indywidualnych Planach Postępowania Wspierająco- Aktywizującego. Praca z każdym z uczestników odbywała się w różnych 
przestrzeniach życia. Nacisk położony został na doskonalenie umiejętności związanych z samoobsługą oraz dbaniem o relacje 
międzyludzkie. Dużą uwagę poświęcono podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego 
funkcjonowania. ŚDS był miejscem, w którym każdy z beneficjentów mógł spożywać gorący posiłek. Każdy z uczestników mógł 
liczyć na wsparcie w sytuacjach kryzysowych/nowych, ŚDS stał się jednocześnie miejscem szeroko pojętej integracji  i 
aktywizacji. Miniony rok bardzo wyraźnie wskazał na konkretną  potrzebę pełnienia ról społecznych przez uczestników- chęć 
udziału w Radzie Świtu. Uczestnicy zostali objęci wsparciem zarówno indywidualnym jak również grupowym. Na terenie 
Ośrodka uczestnicy mieli możliwość zaspokojenia potrzeb natury duchowej/religijnej- dni skupienia, udział w sakramencie 
pokuty i pojednania. Na terenie ŚDS organizowane były różnego rodzaju spotkania, co było związane z współpracą z rodzinami 
uczestników oraz instytucjami zewnętrznymi, których zadaniem jest wsparcie ŚDS- na spotkania uczestnicy ŚDS zaprosili osoby 
ze środowiska lokalnego, przedstawicieli instytucji wspierających ŚDS. 
Uczestnicy brali udział w prowadzonych na terenie ŚDS treningach podczas, których doskonalili umiejętności: rozwinięcie 
realistycznego spostrzegania swoich wad i zalet, rozwinięcie pozytywnej oceny własnych możliwości, zwłaszcza dotyczących 
przezwyciężania niepełnosprawności, rozwinięcie sprawności motorycznej- rozwój samodzielności, czyli możliwości obywania 
się bez pomocy w sprawach takich jak lokomocja, jedzenie, ubieranie, załatwianie potrzeb fizjologicznych, nabycie wiedzy o 
rzeczywistości - zasad funkcjonowania instytucji, urządzeń oraz posiadania najrozmaitszych instrumentalnych umiejętności, 
zdobycie umiejętności wykorzystywania i przetwarzania informacji, czyli zdolność posługiwania się posiadanymi wiadomościami 
dla celów twórczego rozwiązywania problemów w sytuacjach niestereotypowych, usprawnienie - ważne, aby zapewnić 
uczestnikom okazję do ćwiczenia, nabywania różnorodnych umiejętności, które pomogą uczestnikowi odnaleźć się w nowej 
sytuacji, poradzić sobie z sytuacją nową/trudną, wykształcenie umiejętności związanych z zaufaniem do własnych możliwości, 
wykształcenie umiejętności związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem oraz autonomią psychiczną. Nabywanie tego typu 
umiejętności odbywało się dzięki konkretnym treningom: trening kulinarny, trening komputerowy, trening plastyczny, trening 
ceramiczny, trening remontowo konserwatorski, biblioterapia, trening poszkolny, trening fotograficzny, trening umiejętności 
społecznych, muzykoterapia, trening sportowy, trening dbania o wizerunek, trening dziennikarski, gospodarstwo domowe, 
trening dziewiarski.
W ciągu 2019 r wydarzyło się: Festiwal  kolęd i pastorałek w Miechowie, wizyta duszpasterska, wybory Rady Świtu, koncert 
kolęd w wykonaniu Szkoły Muzycznej w Słomnikach, zabawa karnawałowa, tłusty czwartek, czuwanie podczas 40 godzinnego 
nabożeństwa- różaniec, msza św. w intencji OSP w Miłocicach, wichura nad Miłocicami- zerwane poszycie dachu, dzień 
skupienia- wizyta księdza rekolekcjonisty, śniadanie wielkanocne, Miting Lekkoatletyczny, VII Małopolski Festiwal Osób 
Niepełnosprawnych pt: „I tak warto żyć”- lata 90-te, VIII edycja „Recytacje przy Ognisku”, współpraca z Capgemini- budowa 
hoteli dla owadów, 3-dniowy wyjazd do Poznania, czas wakacji- wyjazdy, wycieczki, pożegnanie  lata u jednej z uczestniczek- 
wspólny grill, Piknik w ogrodzie ŚDS - 15-lecie działalności ŚDS, udział uczestników w Teligiadzie (zawody sportowe) oaz w 
turnieju piłki nożnej, wystawa zdjęć z wyjazdu do Poznania w Urzędzie Miasta  i Gminy Słomniki, udział w Zachariaszadzie 
(zawody sportowe), udział w zabawie andrzejkowej w Woli Zachariaszowskiej, Mikołajki w SP w Kacicach, „Podzielmy się 
świętami”- wspólna wigilia z mieszkańcami gminy na Rynku w Słomnikach, Wigilia i przedstawienie jasełkowe w wykonaniu 
grupy teatralnej z ŚDS, zabawa sylwestrowa.
Podobnie jak w latach ubiegłych również w roku 2019 pracownicy systematycznie podnosili swoje kwalifikacje uczestnicząc w 
różnego rodzaju szkoleniach/konferencjach – zewnętrznych i wewnętrznych. 
- Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Basztowej 3 w Krakowie
W 2019 roku WTZ prowadził rehabilitację społeczną i zawodową 40 osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, głównie z 
niepełnosprawnością intelektualną, opartą na analizie najważniejszych potrzeb i potencjału danej osoby. Na tej podstawie 
powstają zindywidualizowane plany rehabilitacji i terapii. Plan aktywności Warsztatu opisuje roczny cykl zajęć, dla każdego z 
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uczestników, opracowywany 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, poligraficznej, zleceń, świec, aktywizacji zawodowej,  aktywizacji osobistej I i II oraz pracowni gospodarstwa 
domowego. Możliwość pracy w grupie, która funkcjonuje na różnych poziomach, skutkuje ogromnym rozwojem akceptacji na 
różne, nieszablonowe zachowania, co jest ogromną wartością w codziennym życiu. 
Podczas bloku zajęć popołudniowych klienci WTZ mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach takich jak: „Igłą i nitką”, „Trening 
komunikacji i współpracy”, „Trening umiejętności społecznych”, „Malarstwo”, „Zajęcia komputerowe”, „Dekoratornia”, „Dbajmy 
o zdrowie”, „Wiedza o świecie”, „Zrób to sam”, „Fitness klub”, „Gry i zabawy logiczne” oraz  „Trening ekonomiczny”, „Praca na 
rzecz WTZ” i zajęcia ruchowe. Luźniejszy charakter zajęć popołudniowych pozwala na utrwalanie spontanicznych kontaktów 
społecznych oraz sprzyja rozwojowi własnych zainteresowań i sposobów na spędzanie czasu. 
Cele pracy terapeutycznej w pracowniach ustalane były na podstawie ocen funkcjonowania uczestników. 
Wymiernymi efektami pracy w pracowniach były powstające w nich ozdoby i prace użytkowe,
a także obiektywnie dostrzegalny u poszczególnych uczestników postęp w zakresie wykonywania konkretnych czynności czy też 
nabytych umiejętności. Z uwagi na cel Warsztatu priorytetem działalności była praca nad przygotowaniem osób z 
niepełnosprawnością do zmiany własnej sytuacji życiowej poprzez podjęcie zatrudnienia. Kontakt z klientami Warsztatu, którzy 
podjęli zatrudnienie (w 2019 roku były to cztery osoby) wpływa pozytywnie i motywująco na osoby korzystające z zajęć. 
Stosowane podczas zajęć techniki i metody pracy dostosowane były do indywidualnych potrzeb
i możliwości osób z niepełnosprawnością, w szczególności do ich aktualnego stanu zdrowia. 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 objęci byli opieką 
specjalisty do spraw rehabilitacji, który podczas zajęć grupowych i indywidualnych dbał o ich kondycję fizyczną. 

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. 
W ciągu roku 2019 pracownicy WTZ prowadzili współpracę z rodzinami  i opiekunami uczestników. Kontakty te miały różny 
stopień częstotliwości i różny charakter.  Dodatkowo w dniu 4.10.2019 r. odbyło się wydarzenie plenerowe, z okazji 15-lecia 
istnienia Warsztatu, w trakcie którego rodzice/opiekunowie mieli okazję bliższego zapoznania się z funkcjonowaniem 
Warsztatu, zobaczenia wystawy i filmów przedstawiających naszych klientów w trakcie zajęć w pracowniach, obejrzenia 
pracowni Warsztatu i rozmów z pracownikami, którzy na co dzień zajmują się terapią uczestników WTZ. Wydarzeniu 
towarzyszył koncert, poczęstunek oraz kiermasz wyrobów powstałych w pracowniach rękodzielniczych. 
Ważnym aspektem pracy Warsztatu była współpraca z krakowskimi uczelniami kształcącymi przyszłych terapeutów, 
psychologów oraz pedagogów. W 2019 r. odbyły się liczne wizyty studyjne studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w 
Krakowie, ponadto Warsztat przy ul. Basztowej wybrały jako miejsce praktyk zawodowych osoby studiujące na Uniwersytecie 
Pedagogicznym, Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II oraz Akademii Ignatianum. 
Warsztat prowadził również stałą współpracę z wolontariuszami nie tylko reprezentującymi krakowskie uczelnie, ale również 
wywodzącymi się z działających w korporacjach finansowych działów CSR. Współpraca ta miała duży wpływ na uczestników 
dając im możliwość poznania nowych osób i rozwijania swoich kompetencji. Wolontariat szkolny realizowali licealiści z 
pobliskiej szkoły ogólnokształcącej oraz z Elitarnego Liceum Ogólnokształcącego w Nowym. Kontakt z młodzieżą, która do 
klientów warsztatu odnosiła się z bardzo dużym szacunkiem, był dla wielu z nich jedną z niewielu okazji do interakcji z osobami 
w tym wieku. Dzięki działalności w mediach społecznościowych nawiązano współpracę z Żywą Pracownią, z którą wspólnie 
zrealizowano projekt „Obrus/Obraz Krakowian” oraz zaplanowano kolejne działania. 
- 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 ziemskiego: Igołomia – Wawrzeńczyce oraz Kocmyrzów – Luborzyca. Celem 
warsztatu był przede wszystkim rozwój uczestników w sferze zaradności osobistej i samodzielności, rehabilitacji społecznej i 
rehabilitacji 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: 
techniczno-ceramicznej, 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 
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(kulinarnym, tenisa stołowego, plastycznym, rękodzielniczym, gier edukacyjnych i planszowych). Ponad to każdy uczestnik brał 
udział w indywidualnych zajęciach ruchowych. W miarę potrzeb uczestnicy mieli możliwość spotkań indywidualnych czy 
grupowych 
z psychologiem. W ramach pracowni aktywizacji zawodowej i zleceń grupa uczestników wraz 
z instruktorem 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: Bal Noworoczny dla wszystkich 
„ogniskowych” Ośrodków, konkurs „Twoja twarz brzmi znajomo”, jasełka pod tytułem „Boże Narodzenie w Pobiedniku”, 
przedstawienia teatralne z zaproszonymi aktorami, VII konkurs poetycki „Recytacje przy Ognisku” dla uczestników wszystkich 
ośrodków prowadzonych przez ChSON „Ognisko” pod hasłem „Zakochać się w poezji”, organizowane były wycieczki i wyjścia dla 
uczestników: udział w pikniku świętojańskim w DPS przy ul. Kluzeka w Krakowie, kręglach, braliśmy udział również w różnego 
rodzaju zawodach i imprezach sportowych, turniej piłki nożnej „Na zielonej murawie” oraz w zawodach lekkoatletycznych 
„Teligiada”, obecność na Powiatowym Dniu Osób Niepełnosprawnych, na pikniku „Miodobranie – miodobranie” w Konarach 
oraz na Pikniku w Miłocicach, zabawa ostatkowa,  andrzejkowa oraz sylwestrowa, śniadanie 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. Każda możliwość zaprezentowania swoich prac przez osoby niepełnosprawne jest niezmiernie ważna. Buduje 
ona w nich wysoką samoocenę i poczucie wartości.
- „Ośrodek rehabilitacji i wsparcia dla osób z niepełno sprawnościami ”
Ośrodek mieści się na osiedlu Stalowym 9 w Nowej Hucie. Projekt realizowany jest od 1.04.2018r do 31.03.2021 r, skierowany 
jest on  do 12 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, artystycznej 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 12 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 2 projekty z zakresu aktywizacji zawodowej osób z 
niepełnosprawnością. Ich celem była poprawa dostępu do zatrudnienia tych osób 
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 „Pracuj dalej”
Projekt „Pracuj dalej” jest zaplanowany na okres 01.04.2019 – 31.03.2022 r. Projekt ten jest realizowany na zlecenie 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, i finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych oraz środków własnych Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i 
Przyjaciół „Ognisko”.

W omawianym okresie realizacji projekt „Pracuj dalej” był skierowany wyłącznie do osób, które podjęły zatrudnienie przy 
wsparciu trenera pracy, w ramach zatrudnienia wspomaganego, w wyniku wcześniejszych działań Stowarzyszenia . W grupie 
docelowej zgodnie z założeniami znalazło się 40 osób zatrudnionych, które na dzień przystąpienia do projektu znajdowały się w 
zatrudnieniu pozyskanym 
z pomocą trenera pracy (metoda zatrudnienia wspomaganego) i deklarują potrzebę dalszego wsparcia celem zachowania 
trwałości zatrudnienia (proces wspomagania nie został zakończony). W toku projektu jedna osoba zrezygnowała z udziału w 
działaniach – na Jej miejsce przyjęto – zgodnie 
z wytycznymi dotyczącymi realizacji zadania – osobę na zastępstwo. - w tym: 6 osób, które mają orzeczony znaczny stopień 
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niepełnosprawności, 34 osoby które mają orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz 1 osoba o lekkim stopniu  
Ponad 90% ogółu uczestników t. j. 37 osób to osoby z niepełnosprawnością psychiczną i intelektualną oraz sprzężoną.
Uczestnicy projektu korzystali głównie z pomocy trenera pracy na stanowisku pracy, wsparcia w kontaktach z pracodawcą oraz 
ze wsparcia podtrzymującego psychologa i spotkań grupowych 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.
- projekt „Pomoc szyta na miarę!”
Projekt jest zaplanowany na okres 01.04.2018 do 31.03.2021 r. i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
Wszystkie działania są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Budżetu Państwa i środków własnych 
Stowarzyszenia „Ognisko”.
Projekt skierowany jest do każdego, kto posiada orzeczenie o niepełnosprawności i doświadcza trudności w codziennym 
funkcjonowaniu społecznym i zawodowym. W szczególności dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, o znacznym i umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności oraz osób z niepełnosprawnością sprzężoną, mieszkańców Małopolski, którzy ukończyli 18 rok życia.
Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej wśród osób 
z niepełnosprawnością, szczególnie osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym 
z niepełnosprawnością intelektualną, o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz osób z 
niepełnosprawnością sprzężoną. 
W projekcie przewiduje udział 200 osób, w tym 35 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ), prowadzonych przez 
Stowarzyszenie „Ognisko” oraz 30 osób, które podjęły pracę w oparciu o metodę zatrudnienia wspomaganego i deklarują 
potrzebę dalszego wsparcia, celem zachowania trwałości zatrudnienia. Planuje się objęcie uczestników projektu indywidualnie 
dopasowanymi usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym, 
uzupełnionymi usługą społeczną w formie mieszkania wspomaganego oraz wsparcie rehabilitacji społeczno-zawodowej 
prowadzonej w ramach WTZ. 
Formy wsparcia realizowane w projekcie obejmują:
- ocenę umiejętności społecznych i zawodowych, 
- indywidualne wsparcie trenera aktywności, psychologa, doradcy zawodowego i trenera pracy,
- pomoc w podejmowaniu i utrzymaniu zatrudnienia z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego,
- indywidualne treningi umiejętności praktycznych na realnych stanowiskach pracy,
- możliwość realizacji szkolenia zawodowego,
- możliwość realizacji stażu,
- indywidualne wsparcie specjalistyczne o charakterze terapeutycznym – według potrzeb, 
- poradnictwo psychologiczne indywidualne lub grupowe,
- warsztaty tematyczne dla osób z otoczenia uczestników projektu. 
Efektem udziału w projekcie będzie zwiększenie umiejętności społecznych 
i zawodowych, prowadzące do uzyskania większej życiowej autonomii, pewności siebie i swoich umiejętności, decyzyjności  
oraz doświadczenia poprawy w funkcjonowaniu w życiu codziennym, w tym zamieszkanie w mieszkaniu chronionym, 
podniesienie kwalifikacji zawodowych, nabycie doświadczenia zawodowego, podjęcie i utrzymanie zatrudnienia.
W roku 2019 w projekcie brało udział 167 osób z niepełnosprawnością, w tym 30 osób przyjętych jako zatrudnione celem 
kontynuowania wsparcia na stanowisk pracy, 35 uczestników z dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez 
Stowarzyszenie oraz 36 osób z otoczenia uczestników, które korzystały ze spotkań z psychiatrą, poszerzających ich wiedzę oraz 
zwiększających kompetencje związane z codziennym wsparciem ich bliskich (byli to głównie rodzice, w tej grupie także 1 osoba 
posiadała orzeczenie o niepełnosprawności). 
Uczestnicy realizowali działania z zakresu integracji społecznej oraz społeczno-zawodowej, współpracując odpowiednio, oprócz 
psychologa, także z trenerem aktywności oraz z trenerem pracy i doradcą zawodowym. Zatrudnieniem wspomaganym objęte 
było 75 osób, z czego 35 podjęło pracę w wyniku działań w projekcie. Zorganizowano 13 staży (od początku projektu w stażu 
wzięło udział 16 osób) oraz 5 szkoleń (od początku projektu w szkoleniach wzięło udział 6 osób). 
Dla każdego uczestnika tworzony jest indywidualny Profil Społeczno – Zawodowy oraz Indywidualna Ścieżka Reintegracji, w 
której zapisane będą działania planowane do podjęcia, w celu zwiększenia samodzielności życiowej i zawodowej uczestnika i 
informacje o ich realizacji.

III. Aktywizacja społeczna i integracja osób niepełnosprawnych. 
 - Projekt „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”
Projekt realizowany od  kwietnia 2019 roku do marca 2020 roku. W toku realizacji projektu udzielono wsparcia 49 osobom z 
niepełnosprawnością, w wymiarze ok. 7454 godzin. W realizację projektu zaangażowany był doświadczony czternastoosobowy 
zespół asystentów osobistych. 
Projekt skierowany był 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 była poprawa funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych, wsparcie w procesie 
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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 był 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 trakcie realizacji projektu proponowaliśmy również Wsparcie grupowe beneficjenta (wsparcie przez jednego asystenta 
dwóm lub więcej  beneficjentów podczas wyjść kulturalnych, spotkań towarzyskich, transportu, wycieczek).

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, motywując 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, motywowaniu do aktywności w szerszym niż do tej 
pory zakresie i podejmowaniu 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.
- Prowadzenie Mieszkania Chronionego dla 4 osób na oś. Centrum C.
Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością psychiczną w postaci całodobowego miejsca zamieszkania oraz 
wsparcia asystenckiego dostosowanego do indywidualnych potrzeb. W 2019 r z mieszkania skorzystało 7 Pań. W ramach 
projektu asystenci opracowali Indywidualne Programy Wspierania i oraz przeprowadzali treningi: utrzymania czystości, dbania 
o wizerunek, gospodarowania pieniędzmi. Mieszkanki rozwijały samodzielność korzystając z niewielkiego wsparcia, 
świadczonego w zakresie dostosowanym do ich indywidualnych potrzeb.
IV. Pozostałe działania 
Stowarzyszenie organizowało także imprezy kulturalno-rekreacyjne, których celem była integracja środowiska osób 
niepełnosprawnych ze społecznością lokalną.
W 2019 roku Stowarzyszenie zorganizowało Piknik integracyjny w ogrodzie ŚDS „Świt” w Miłocicach, połączony z obchodami 
15-lecia działalność ŚDS. W imprezie wzięło udział blisko 350 osób, naszych podopiecznych, ich rodzin, przyjaciół a także 
pracowników i sympatyków organizacji. 
Organizacja tej imprezy mimo dużego nakładu pracy zarówno ze strony pracowników Stowarzyszenia jak też wolontariuszy z 
różnych firm i instytucji przyniosła nam dużą satysfakcję, gromadząc tak liczną grupę osób, którzy zainicjowani atmosferą 
spotkania włączyli się w grono osób wspierających działalność Stowarzyszenia. 
Decyzją Zarządu Stowarzyszenia z dnia 9 czerwca 2015 roku Stowarzyszenie jest zaangażowane jako członek założyciel w 
działalność Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego, organizacji parasolowej zrzeszającej 15 organizacji realizujących w 
Polsce zatrudnienie wspomagane.
Cele statutowe Federacji to:
1. Promowanie modelu zatrudnienia wspomaganego, przede wszystkim jako modelu, umożliwiającego osobom z 
niepełnosprawnościami, mającymi szczególne trudności w zdobyciu i utrzymaniu zatrudnienia, podjęcie płatnej pracy na 
otwartym rynku pracy, na równi z innymi osobami; 
2. Dbałość o realizację zatrudnienia wspomaganego w Polsce zgodnie z międzynarodowymi standardami; 
3. Wpływanie na rozwój i doskonalenie zatrudnienia wspomaganego; 
4. Popularyzowanie potencjału oraz wkładu osób z niepełnosprawnościami w życie gospodarcze  i społeczne kraju; 
5. Integrowanie środowisk uczestniczących w zatrudnieniu wspomaganym; 
6. Popularyzowanie standardów etycznych związanych ze wspieraniem osób z niepełnosprawnościami w życiu w integracji w 
społeczeństwie, zwłaszcza w środowisku pracy; 
7.  Rozwijanie działalności umożliwiającej osobom z niepełnosprawnościami bezpośrednie korzystanie z kompleksowej usługi 
zatrudnienia wspomaganego.
Delegat „ChSON Ognisko” pełni w Federacji funkcję sekretarza Zarządu. 
W 2019 roku przedstawiciel Stowarzyszenia, który pełni także funkcję sekretarza Zarządu Federacji  brał udział w 3 spotkaniach 
Zarządu Federacji, w dniach: 9 stycznia, 10 grudnia, 29 marca. Zarówno przedstawiciel Stowarzyszenia jak i delegat uprawniony 
do głosowania, brali udział w zwyczajnym Walnym zebraniu członków PFZW – które odbyło się 17 maja 2019 roku w Krakowie, 
w sali szkoleniowej Przedsiębiorstwa Społecznego „Ognisko”.
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

600

135

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

W 2019 roku działalność Federacji obejmowała między innymi: 
• realizację projektu pn. „Zatrudnienie wspomagane w praktyce – szkolenia dla kandydatów na trenerów pracy (edycja II)” 
realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „My dla Innych” z Białegostoku (lider projektu), w odpowiedzi na konkurs 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Szansa-Rozwój-Niezależność". Okres realizacji projektu: 
01.03.2019-31.12.2019 r. Celem głównym realizacji zadania było zwiększenie dostępności do usługi Zatrudnienia 
Wspomaganego (ZW) dla osób z niepełnosprawnością (OzN), poprzez wyszkolenie i podniesienie kompetencji 98 Trenerów 
Pracy (TP) wspomaganej 
z terenu całego kraju.  Szkolenia odbyły się w podziale na 7 grup szkoleniowych (po jednej grupie w Głogowie, Poznaniu i 
Krakowie oraz po dwie grupy w Warszawie i Białymstoku). Po zakończeniu szkolenia przeprowadzano teoretyczno-praktyczny 
egzamin. Ponadto, wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali informację wraz z danymi kontaktowymi, iż rozpoczynając realizację 
zadań TP mogą skorzystać ze wsparcia oraz mentoringu prowadzonego przez doświadczonych TP zatrudnionych w 
organizacjach członkowskich PFZW. Lider projektu, czyli Stowarzyszenie „My dla innych” odpowiadał za całość zarządzania 
projektem, jego promocję, monitoring i ewaluację oraz organizację i przeprowadzenie szkoleń dla 5 grup szkoleniowych (w 
Głogowie, Poznaniu, Warszawie i dwóch grup w Białymstoku), natomiast PFZW za 2 szkolenia (w Warszawie i Krakowie) oraz 
rekrutację wszystkich 7 grup szkoleniowych.
• Dwóch przedstawicieli Federacji wzięło udział w 13 konferencji Europejskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego w 
Amsterdamie w dniach 27-29.05.2019 r. (w ramach priorytetu 5, Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-
2030.) 13 Konferencja Europejskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego poświęcona aktualnej sytuacji realizacji zatrudnienia 
wspomaganego w Europie i na świecie. W Konferencji w Amsterdamie uczestniczyło ponad 800 osób zainteresowanych 
rozwojem zatrudnienia wspomaganego. Przedstawiciele PFZW wzięli w niej udział dzięki wsparciu finansowemu Narodowego 
Instytutu Wolności. Ponadto przedstawiciele Federacji brali czynny udział w spotkaniach roboczych realizowanych w Biurze 
Rzecznika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, dotyczących pracy nad ustawą regulującą realizację zatrudnienia 
wspomaganego w Polsce.
• W 2019 r. kontynuowano cykliczne spotkania przedstawicieli PFZW z Członkami Zarządu PFRON oraz Biurem Pełnomocnika 
Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych mające na celu wypracowanie założeń i ostateczną redakcje tekstu Ustawy o Zatrudnieniu 
wspomaganym w Polsce. Przedstawiciele PFZW brali udział w pracach Podkomisji stałej ds. osób niepełnosprawnych i 
Podkomisji stałej ds. rynku pracy oraz kom. sen.

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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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. Jeżeli 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

I. Prowadzenie Dziennych Centrów Aktywności 
dla dorosłych osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną. W 2019 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 dla 
osób z niepełnosprawnościami.

85,32,C 0,00 zł

2 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 2 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 spróbuj 
Pracy! II, Projekt Pomoc Szyta Na Miarę, oraz 
Projekt „Asystent osobisty osoby z 
niepełnosprawnością"

70,30,Z 0,00 zł
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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 zysków i strat) 6 390 341,56 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 6 254 598,66 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 79 161,64 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 8 499,34 zł

e) pozostałe przychody 48 081,92 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 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 0,00 zł

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 69 742,80 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 5 994 814,84 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 85 228,56 zł

2.4. Z innych źródeł 240 555,36 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 36 763,39 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 66 763,39 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 6 317 375,00 zł 66 763,39 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 6 243 787,16 zł 66 763,39 zł

1 Projekt Spróbuj Pracy 23 107,00 zł

2 projekt Asystent Osobisty 4 039,70 zł

3 Piknik dla osób niepełnosprawnych - Miłocice -wkład własny 2 235,59 zł

4 Dofinansowanie działalności Dziennych Ośrodków Wsparcia - Warsztatów Terapii Zajęciowej, 
Środowiskowych Domów Samopomocy i Mieszkania chronionego.

37 381,10 zł

w 
tym:

796 475,80 zł

2 727 131,54 zł

209 140,00 zł

2 262 067,50 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

w 
tym:

1 740,00 zł

66 616,93 zł

16 871,63 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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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 10 811,50 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 76 670,69 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

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

2 490,95 zł 0,00 zł

0,00 zł

10 018,34 zł

60 173,93 zł

904,62 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 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

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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

97 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

92,40 etatów

32 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

32 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 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)

71 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

22 osób

49 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 4 157 586,31 zł

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

4 157 586,31 zł

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

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

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
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

344 754,61 zł

8 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) 

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)

29 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 8 osób

21 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

8 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

3 959 509,81 zł

3 597 338,85 zł

- nagrody

- premie

341 640,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 20 530,96 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 198 076,50 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 4 157 586,31 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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/3746/SO/345/2017 z 
dnia 28.12.2017r

Prowadzenie Środowiskowego 
Domu Samopomocy typu B 
przeznaczonego dla 60 osób w 
Krakowie przy ul.Aleksandry 1 z 
filią przy ul. Teligi 26b.

Gmina Miejska Kraków - Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Krakowie

1 406 118,38 zł

2 Prowadzenie od 01.09.2004 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Miłocicach 
dla 25 osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną na podstawie 
umowy nr 28/2019 z dnia 
31.12.2018 r.

Prowadzenie Środowiskowego 
Domu Samopomocy"Świt" w 
Miłocicach dla osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Gmina Słomniki 614 076,00 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

11 400,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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/3655/SO/329/2017 z 
dnia 22.12.2017 r

Prowadzenie Środowiskowego 
Domu Samopomocy typu B 
przeznaczonego dla 21 osób w 
Krakowie przy Al. Pokoju 7.

Gmina Miejska Kraków - Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Krakowie

509 977,50 zł

4 Utworzenie i prowadzenie 
od 12.11.2009 r. Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w 
Pobiedniku Małym dla 25 
uczestników na podstawie 
umowy nr ORB.II.0812-
222/09 z dnia 12.11.2009 r. 
oraz aneksu nr 37 z dnia 
30.03.2015r. rozszerzenie 
WTZ do 30 uczestników.

Prowadzenie Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Pobiedniku 
Małym dla 30 osób z wieloraką 
niepełnosprawnością.

Powiat Krakowski 603 200,00 zł

5 Utworzenie i prowadzenie 
od 22.10.2004 r Warsztatu 
Terapii Zajęciowej 
ul.Basztowa 3 w Krakowie 
dla 40 uczestników na 
podstawie umowy nr DR.601
-12.7.2018 z dnia 06.12.2018 
r.

Prowadzenie Warsztatu Terapii 
Zajęciowej dla 40 osób 
niepełnosprawnych z 
upośledzeniem umysłowym.

Gmina Miejska Kraków - Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Krakowie

845 634,00 zł

6 "Dostosowanie w okresie od 
01.10.2018 do 30.11.2018 
lokalu na os.Centrum C 
stanowiący własność Gminy 
Miejskiej Kraków do 
standardów określonych w 
rozporządzeniu w sprawie 
mieszkań chronionych oraz 
prowadzenie od 01.12.2018 
do 31.10.2021 w w/w lokalu 
mieszkania 
chronionego,wspieranego 
przeznaczonego dla 4 osób 
niepełnosprawnych z 
zaburzeniami psychicznymi, 
zamieszkałych na terenie 
Gminy Miejskiej Kraków" na 
podstawie umowy 
W/I/3079/SO/161/2018 z 
dnia 1.10.2018 r

Prowadzenie mieszkania 
chronionego oraz wsparcie 4 
osób z zaburzeniami 
psychicznymi przez 24 godzin 
na dobę w zależności od 
potrzeb.

Gmina Miejska Kraków - Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Krakowie

31 200,00 zł

7 "Radość z aktywności 2 - 
wycieczka turystyczno-
krajoznawcza dla osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną" na postawie 
umowy nr 
W/I/1367/SZ/349/2019 z 
dnia 16.04.2019 r.

Pobudzenie aktywności osób 
niepełnosprawnych poprzez 
udział w wycieczce tyrystyczno-
krajoznawczej.

Gmina Miejska Kraków - Urząd 
Miasta Krakowa

1 200,00 zł

8 "Zajęcia z choreoterapii" na 
podstawie umowy nr 
W/I/1365/SZ/347/2019 s 
dnia 16.04.2019 r.

Pobudzenie aktywności 
fizycznej osób 
niepełnosprawnych poprzez 
zorganizowanie zajęć 
choreoterapeutycznych.

Gmina Miejska Kraków - Urząd 
Miasta Krakowa

1 800,00 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)

9 "Aktywnie z Ogniskiem" na 
podstawie umowy nr 7/2019 
r z dnia 1.03.2019 r

Organizacja pikniku na terenie 
ŚDS Świt w Miłocicach, którego 
celem było aktywowanie 
zdrowego stylu życia i 
integracja ze społecznością 
lokalną.

Gmina Słomniki 6 000,00 zł

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

1 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

70 321,75 zł

2 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

Wsparcie kierowane jest do 
osób z wieloraką 
niepełnosprawnością celem 
wsparcia było umożliwienie 
niezależnego, samodzielnego i 
aktywnego funkcjonowania 
osób niepełnosprawnych, 
których stan zdrowia utrudnia 
bądź uniemożliwia wypełniani 
ról społecznych, w tym 
zawodowych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

42 832,51 zł

3 "Klub Terapeutyczny - 
wsparcie dzieci 
niepełnosprawnych i ich 
rodzin" na podstawie 
umowy nr 
VIII/155/PS/1916/19 z dnia 
18.07.2019 r.

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

28 659,00 zł

4 "Ośrodek rehabilitacji i 
wsparcia dla osób z 
niepełnosprawnościami" na 
podstawie umowy nr 
ZZO/000218/06/D z dnia 
21.12.2017 r.

Prowadzenie "Ośrodka 
rehabilitacji i wsparcia dla osób 
z niepełnosprawnościami" dla 
osób dorosłych  z 
niepełnosprawnością 
intelektualną, z orzeczonym 
znacznym stopniem 
niepełnosprawności, 
zwiększenie samodzielności 
osób  niepełnosprawnych 
poprzez ich rehabilitację ciągłą.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

502 030,22 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 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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Przedsiębiorstwo Społeczne 
Ognisko Sp. z o.o.

120475859          
 

30-002 Kraków, ul. Prądnicka 12 100,00 100,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 1

2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie 3

3 Małopolski Urząd Wojewódzki 1

5 Projekt "Pomoc szyta na 
miarę!" nr umowy 
RPMP.09.01.02-12-0270/17-
00 z dnia 24.11.2017 trwa od 
01.04.2018-31.03.2021 r.

Wsparcie kierowane jest do 
osób z niepełnosprawnością w 
szczególności z zaburzeniami 
psychicznymi w tym z 
niepełnosprawnością 
intelektualną o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności - integracja 
społeczna i zawodowa

Małopolskie Centrum 
Przedsiębiorczości w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020,Oś 
Priorytetowa 9.region spójny 
społecznie,działanie 9.1 poddziałanie 
9.1.2 z Europejskiego Funduszu 
Społecznego

913 961,05 zł

6 "Asystent osobisty osoby z 
niepełnosprawnością" na 
podstawie umowy nr 
ZZO/000292/06/D z dnia 
15.05.2019 r.

Wsparcie kierowane jest do 
osób z wieloraką 
niepełnosprawnością, celem 
wsparcia było umożliwienie 
niezależnego, samodzielnego i 
aktywnego funkcjonowania 
osób niepełnosprawnych, 
których stan zdrowia utrudnia 
bądź uniemożliwia wypełniani 
ról społecznych, w tym 
zawodowych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

261 652,98 zł

7 "Pracuj dalej" na podstawie 
umowy nr ZZO/000293/06/D 
z dnia 15.05.2019 r

Wsparcie kierowane jest do 
osób niepełnosprawnych 
poprzez pomoc w wejściu na 
rynek pracy.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

112 222,64 zł
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4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Za rok 2019 zostało przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta. 
Zatwierdzone w dniu 11.09.2020 r. 
Zdaniem biegłego rewidenta zbadane sprawozdanie finansowe:
• przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Stowarzyszenia na dzień 31 grudnia 2019 roku 
oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami 
ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 roku, poz. 351, z późniejszymi zmianami) 
(„Ustawa o rachunkowości”) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
• jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Stowarzyszenie przepisami prawa oraz statutem 
Stowarzyszenia;
• zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 
2 Ustawy o rachunkowości.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Andrzej Wolski Data wypełnienia sprawozdania 2020-09-25
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