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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-10-15

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

Katarzyna Dyląg-
Rydzewska

Sekretarz 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)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Andrzej Choczewski Członek TAK

Barbara Żołynia Członek TAK

Jolanta Otałęga Członek TAK

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

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem działalności Stowarzyszenia są wszechstronne działania dla pełnego 
rozwoju osób niepełnosprawnych oraz poprawy ich sytuacji w rodzinie i 
społeczeństwie, wszelka aktywność prowadząca do ich społecznej 
integracji.
W szczególności celem Stowarzyszenia jest:
- formacja: propagowanie chrześcijańskich wizji człowieka 
niepełnosprawnego, jako osoby wnoszącej szczególne wartości w życie 
społeczeństwa i Kościoła; kształtowanie wobec niej postaw czerpiących 
swą 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)                       
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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 2021 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 2021 roku Stowarzyszenie prowadziło:
- Środowiskowy Dom Samopomocy przy. ul. Aleksandry 1 z filią przy ul. Teligi 26 b. 
Realizowane cele działalności ŚDS „Klub Aktywności” (dalej KA) wraz z Filią to wspieranie indywidualnego rozwoju osób 
niepełnosprawnych intelektualnie w zakresie samodzielnego i 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.
Działalnością ośrodka w 2021 roku zostało objętych 65 osób z  niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, na 60 miejsc dotowanych. 
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ŚDS  udzielił wsparcia 29 osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz sprzężeniami lub autyzmem, wymagającym 
indywidualnego podejścia. W ŚDS przy ul. Aleksandry jest siedem osób wymagających wsparcia przy posiłku, dziesięć osób 
wymagających wsparcia w czynnościach toaletowych (jedna osoba wymaga wsparcia dwóch pracowników), w tym sześć osób 
wymagających ciągłego wsparcia indywidualnego ze względu na poziom funkcjonowania bądź epilepsję, siedem osób 
potrzebujących wsparcia w poruszaniu się, w tym cztery osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. W ŚDS Teligi 6 osób 
porusza się na wózkach inwalidzkich, wymagają pomocy w toalecie i podczas posiłków. Jedna osoba z autyzmem wymaga 
ciągłego wparcia indywidualnego we wszystkich czynnościach.  
W związku z panującą epidemią zajęcia w ŚDS zostały przeorganizowane zgodnie z wytycznymi MRPiPS, obok zajęć 
stacjonarnych organizowane były także zajęcia z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość oraz w 
formie alternatywnych sposobów ich realizacji. 
Dzięki kontynuacji działań na rzecz najbliższego otoczenia (prace przy utrzymaniu porządku i zieleni wokół pomnika lotników w 
Prokocimiu oraz drobne prace porządkowe przed lokalem przy ul. Teligi, ogródek przy ŚDS Aleksandry) budowano pozytywny 
wizerunek osób z niepełnosprawnością w społeczności lokalnej.
ŚDS przy ul. Aleksandry 1 w 2021 roku udzielił wsparcia 27 osobom z niepełnosprawnością intelektualną w tym z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem. W ośrodku prowadzono zajęcia/treningi, które zostały dostosowane do 
indywidualnych możliwości i potrzeb uczestników zgodnie z indywidualnymi planami postępowania wspierająco-
aktywizującego. Celem działalności ŚDS w 2021 roku było wpieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną w nabywaniu 
umiejętności potrzebnych do samodzielnego i aktywnego życia, na miarę możliwości konkretnych osób. Ważnym aspektem 
była nauka w zakresie czynności samoobsługowych i higienicznych, a także motywacja do aktywności fizycznej, poprzez wyjścia 
na spacery  oraz udział w porannej gimnastyce. Prowadzono zajęcia: kulinarne, ogrodnicze, komputerowe, trening umiejętności 
społecznych, sztuki użytkowej, arteterapii, muzykoterapii,  biblioterapii oraz zajęcia ruchowe, wsparcie indywidualne, a także 
zajęcia o charakterze edukacyjnym. 
W 2021 roku w filii ŚDS przy ul. Teligi wsparcie otrzymało 36 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, Nordic Walking, 
rehabilitacja indywidualna, zajęcia taneczne, trening piłkarski). Dzięki regularnym zajęciom ruchowym zauważamy zwiększenie 
sprawności i wytrzymałości uczestników, co przekłada się na poprawę jakości codziennego życia a przede wszystkim 
samoobsługi. Uczestnicy wdrażani są również do regularnej kontroli masy ciała zapobieganiu otyłości. Fakt, iż aktywnie 
użytkujemy infrastrukturę sportowo – rekreacyjną osiedla na którym znajduje się ośrodek, w naturalny sposób przekłada się na 
integrację ze środowiskiem lokalnym. 
- Środowiskowy Dom Samopomocy  przy Alei Pokoju 7 w Krakowie. 
W okresie styczeń – grudzień 2021 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy przy Al. Pokoju 7 w Krakowie prowadzono 
działania wspierająco – aktywizujące skierowane dla grupy 21 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. System 
pracy ŚDS ulegał modyfikacjom, w związku ze stanem epidemii COVID-19. Bieżące zmiany, okresowe zawieszenia pracy 
stacjonarnej ośrodka, prowadzono zgodnie z decyzjami Wojewody Małopolskiego. W tym okresie zespół wspierająco- 
aktywizujący ŚDS realizował niektóre zadania w formie zdalnej, świadcząc regularne wsparcie uczestnikom i ich rodzinom. 
Uczestnicy brali udział w zajęciach online indywidualnych oraz grupowych z użyciem platform do komunikowania się, 
prowadzono kontakt telefoniczny i dostarczano materiały do pracy. Pracownicy ŚDS pełnili także w tym czasie dyżury na terenie 
ośrodka, umożliwiając uczestnikom udział w zajęciach indywidualnych oraz prowadzili zajęcia w trakcie spacerów z 
uczestnikami. 
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,
- związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego (planowania posiłków, pielęgnowania kwiatów, gospodarowania 
domowym budżetem, planowania zakupów, stosowania środków czystości),
- praktycznych (udział w zajęciach w pracowniach tematycznych np.: sztuki użytkowej, poligraficznej, komputerowej),
- radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych (uczestnikom świadczono wsparcie indywidualne w sytuacjach trudnych, 
w tym związanych ze stanem epidemii, konieczności zmian w dotychczasowym trybie życia, a także związanych z załatwianiem 
spraw urzędowych i korzystaniem z usług medycznych, także w formie teleporad),
- korzystania z miejsc użyteczności publicznej oraz korzystania ze środków komunikacji miejskiej (treningi grupowe i 
indywidualne, omawianie zasad korzystania z miejsc użyteczności publicznej podczas zajęć, wyjścia, korzystanie z miejsc 
użyteczności publicznej w formie online, udział w zajęciach bibliotecznych, dotyczących źródeł informacji, prowadzonych przez 
kierownik Filii nr 4 Biblioteki Kraków na Sąsiedzkim Zieleńcu, spacery, kontakt z instytucjami, korzystanie z zasobów biblioteki), 
- organizowania spędzania wolnego czasu oraz rozwijania zainteresowań (w tym np.: treningi planowania spędzania wolnego 
czasu, wspólne wyjścia grupy ŚDS, udział uczestników w blokach zajęciowych, poświęconych formom spędzania wolnego czasu 
w ŚDS, kółkach zainteresowań, konkursach dla osób z niepełnosprawnościami, zajęciach – Pisarstwo, Zajęcia artystyczne), 
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- związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie (np. nawiązywania i pielęgnowania  kontaktów społecznych, kształtowania 
relacji z osobami bliskimi, radzenia sobie w sytuacjach problemowych, integracji ze środowiskiem lokalnym itp. – poprzez udział 
w zajęciach o charakterze treningu społecznego, zebraniach społeczności ośrodka, aktywizacji w życiu społecznym, wsparcie 
indywidualne w zakresie problematyki relacji z innymi ludźmi, udział w wyjściach grupy ŚDS, konkursach, korzystanie z zasobów 
Biblioteki Kraków, 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). 
- poznawczych (czytania, pisania, wykonywania rachunków matematycznych, posługiwania się pieniędzmi, zegarem),
- ruchowych (zajęcia ruchowe ogólnokondycyjne, spacery, Nordic Walking, udział w turniejach sportowych).
Społeczność ŚDS przy Al. Pokoju 7 w 2021 r. podjęła nową formę aktywności. Dzięki współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej w 
Krakowie (projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego) uczestnicy i pracownicy ŚDS pielęgnują Sąsiedzki Zieleniec, 
znajdujący się nieopodal siedziby ŚDS.
Ponadto w 2021 r. uczestnicy ŚDS przy Al. Pokoju 7 w Krakowie wzięli udział w wyjazdach do gospodarstwa agroturystycznego 
„Jeziorkowo” w ramach realizacji zadania „Wizyta osób z niepełnosprawnościami w gospodarstwie agroturystycznym z 
elementami alpakoterapii i zooterapii”. Uczestnicy wyjazdów podejmowali bezpośredni kontakt ze zwierzętami takimi jak 
alpaki, ptaki, psy, króliki, świnie, kozy. Mieli możliwość karmienia zwierząt, spaceru z alpakami. W czasie pobytu w 
„Jeziorkowie” uczestnicy wyjazdu zdobywali wiedzę, dotyczącą zachowań zwierząt podczas zajęć prowadzonych przez 
zooterapeutę. Każdemu wyjazdowi towarzyszyło spotkanie integracyjne na świeżym powietrzu, w czasie którego uczestnicy 
spożywali ciepły posiłek, przyrządzony na ognisku, a także brali udział w zajęciach rekreacyjnych.
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Świt” w Miłocicach
W 2021 roku wsparcie uczestników oraz ich opiekunów przyjęło wiele zróżnicowanych form. Dynamiczna sytuacja, związana z 
pandemią koronawirusa wymagała od ŚDS ciągłej modyfikacji oraz dostosowywania wsparcia, zarówno do obowiązujących 
obostrzeń, jak i potrzeb uczestników oraz ich rodzin. Zespół wspierająco- aktywizujący, był otwarty na zmieniające się potrzeby 
podopiecznych i ciągle doskonalił sposoby realizacji założonych celów. Wsparcie, które zostało udzielone obejmowało kilka 
obszarów. Duży nacisk został położony na minimalizację negatywnych skutków pandemii, w szczególności skutków 
psychologicznych, które podczas izolacji przybierały na sile. Stres, izolacja oraz obawa o swoje zdrowie i zdrowie najbliższych 
było przyczyną wielu sytuacji trudnych dla podopiecznych. Te momenty wymagały od zespołu dużego wsparcia i wielu 
niełatwych rozmów. Kolejnym bardzo istotnym celem, było podtrzymywanie, rozwijanie i ciągłe doskonalenie  umiejętności, 
które są niezbędne do autonomicznego funkcjonowania jednostki. Obszary te obejmowały czynności samoobsługowe 
(ubieranie się odpowiednie do pory roku, okoliczności, samodzielne ubieranie się, zapinanie guzików zamków, usprawnienie 
korzystania z toalety oraz sygnalizacji potrzeb, kształtowanie nawyków żywieniowych, umiejętności sporządzania prostych 
posiłków, obsługę sprzętów AGD oraz dbania o wygląd i zdrowie),  które mają bezpośredni wpływ na poprawę jakości 
funkcjonowania uczestników.  Właściwe nawyki związane z wyglądem i higieną ciała stały się  płaszczyzną szczególnie istotną 
podczas trwającej pandemii. Ponadto duży nacisk został położony na zdolności interpersonalne, a w szczególności umiejętności 
aktywnego słuchania, które podczas grupowych zajęć zdalnych były nie lada wyzwaniem dla uczestników. Ważne było również 
wsparcie uczestników w utrzymywaniu relacji międzyludzkich, przyjacielskich. Podczas zajęć zdalnych prowadzone były 
spotkania grupowe „Pogaduchy na wesoło”, były one zalążkiem wspólnych rozmów, przerw i zajęć, w których uczestnicy mogli 
uczestniczyć przed pandemią. Ponadto,  organizowane były dyżury na terenie Ośrodka, które kładły nacisk na terapię 
indywidualną. Niebywale trudne zadanie stanęło przed Radą Świtu, dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu i motywacji 
uczestników udało się przenieść organizację części  ważnych wydarzeń do „sieci” (Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzn). 
Reszta wydarzeń odbyła się w stałych grupach zajęciowych (Dzień Papieski, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia). Ośrodek zapewnił 
możliwość korzystać z gorącego posiłku (z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego).
W związku z trwającą pandemią oraz koniecznością dostosowania zajęć do dynamicznie zmieniających się wytycznych sanepidu 
prowadzone były różne formy zajęć.  
Zgodnie z poleceniem Wojewody Małopolskiego, ŚDS realizował swoje zadania z wykorzystaniem metod i technik porozumienia 
się na odległość oraz w formie alternatywnych sposobów realizacji zajęć, prowadzonych poza siedzibą ośrodka. Zajęcia w trybie 
zdalnym odbywały się za pomocą komunikatorów internetowych takich jak : Skype, Whatsapp, Messenger. Treningi miały 
charakter indywidualny i grupowy. W ramach zajęć grupowych realizowane były  zajęcia z biblioterapii, muzykoterapii, treningu 
umiejętności psycho- społecznych  (rozmowy z uczestnikami na nurtujące ich tematy, problemy wspólne poszukiwanie 
twórczych, nowych rozwiązań, przypominanie o konieczności stosowania zasad reżimu sanitarnego, omawianie sytuacji 
epidemicznej w Polsce). Ponadto zainteresowani beneficjenci mogli również wziąć udział w proponowanych przez pracownika 
zajęciach edukacyjnych- krzyżówki, łamigłówki, konkursy, interaktywne prezentacje przygotowane w programie "Genially". Nie 
brakowało także spotkań w ramach Skypowej grupy "Pogaduchy na wesoło", gdzie uczestnicy mogli  prowadzić ze sobą 
swobodne rozmowy,  a także wziąć udział w specjalnie przygotowanych przez pracowników zajęciach. Formy i metody pracy 
każdorazowo były dostosowane do predyspozycji i oczekiwań uczestników.  Oprócz tego, wszyscy uczestnicy oraz ich rodziny 
były objęte profesjonalną opieką psychologiczną.  Każdy z beneficjentów/rodziców/opiekunów miał możliwość konsultacji 
telefonicznej ze specjalistą. Wdrożone zostały również dyżury pracownika na terenie Ośrodka, który prowadził indywidualne 
zajęcia z uczestnikiem, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Zajęcia każdorazowo dostosowywane były do aktualnych 
potrzeb uczestnika. Pracownicy prowadzili rozmowy z uczestnikiem na ważne dla Nich tematy, wspierali w wyborze formy 
spędzania czasu wolnego, pomagali w załatwieniu spraw natury urzędowej (teleporady, redagowanie pism, odwołań...). Zajęcia 
grupowe na terenie ośrodka, były prowadzone z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Wśród aktywności, które odbywały 
się na terenie ośrodka należy wymienić: biblioterapię, trening czasu wolnego, trening sportowy (spacery), trening edukacyjny, 
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trening komputerowy, trening umiejętności psycho-społecznych, trening niwelowania stresu i lęku (relaksacja), muzykoterapia. 
Mimo wielu trudności związanych z pandemią, pracownicy starali się podnosić swoje kompetencje podczas kursów i szkoleń, 
prowadzonych za pośrednictwem narzędzi internetowych. Dzięki temu Zespół Wspierajaco- Aktywizujący ciągle doskonalił 
swoje kwalifikacje, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczestników, ich rodziców i opiekunów. 
- Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Basztowej 3 w Krakowie
W 2021 roku w Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzono rehabilitację społeczną i zawodową 40 osób z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności, głównie z niepełnosprawnością intelektualną. Pracę z klientami Warsztatu zaplanowano w oparciu o 
szczegółową analizę ich potrzeb i potencjału. Na tej podstawie przygotowano zindywidualizowane plany rehabilitacji i terapii i 
plan aktywności Warsztatu, z opracowanym przez radę programową Warsztatu cyklem zajęć dobranym dla każdego z 
uczestników.  Z uwagi na sytuację epidemiologiczną i konieczność dostosowania się do obowiązujących w kraju obostrzeń, plan 
pracy Warsztatu w ciągu roku wielokrotnie modyfikowano. Działania podejmowano  zgodnie ze wskazaniami  Wojewody 
małopolskiego, który poprzez wydawane polecenia regulował działalność prowadzonej przez nas placówki. Przez zdecydowaną 
część roku zajęcia prowadzone były zdalnie, a w niektórych okresach hybrydowo. 
Osoby zakwalifikowane do zajęć miały możliwość udziału w zajęciach prowadzonych w ramach następujących pracowni: sztuki 
użytkowej, poligraficznej, zleceń, świec, aktywizacji zawodowej,  aktywizacji osobistej i społecznej I i II oraz pracowni 
gospodarstwa domowego. 
Zajęcia grupowe były prowadzone dla wszystkich uczestników, którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa w tej formie zajęć i 
zaakceptowali przyjętą w WTZ procedurę bezpieczeństwa.
Uczestnicy realizowali założone cele terapeutyczne, pracując w ośmiu pracowniach, do których byli przypisani w określonej 
perspektywie czasu. Pracownia gospodarstwa domowego nie realizowała zajęć praktycznych o charakterze kulinarnym. 
W planowaniu pracy WTZ uwzględniono konieczność zapewnienia uczestnikom i pracownikom bezpieczeństwa: 
- w miarę możliwości uczestnicy pracowali w stałych grupach i z tymi samymi pracownikami,
- stosowaliśmy szereg środków bezpieczeństwa ograniczających ryzyko rozprzestrzeniania  się wirusa COVID-19 (maseczki, 
dystans, dezynfekcja, wyparzanie, wierzenie, monitorowanie stanu zdrowia, edukacja prozdrowotna, indywidualizacja zajęć z 
zakresu rehabilitacji ruchowej).
Porozumiewając się z uczestnikami wykorzystano następujące środki komunikacji na odległość: wideokonferencje i spotkania 
online na platformie Zoom, połączenia wideo przy pomocy aplikacji WhatsApp, połączenia wideo przy pomocy programu Skype, 
połączenia wideo przy pomocy aplikacji Messenger, rozmowy telefoniczne, wiadomości tekstowe przy pomocy aplikacji 
WhatsApp, wiadomości tekstowe przy pomocy aplikacji Messenger, wiadomości tekstowe przesyłane przy pomocy poczty 
elektronicznej, SMS, wiadomości głosowe, wiadomości graficzne, korespondencja pocztowa, funkcje oferowane przez serwis 
Facebook w ramach utworzonej na nim zamkniętej grupy dla pracowników i uczestników Warsztatu.
Zajęcia realizowane były poprzez: pracę własną uczestników na bazie materiałów otrzymanych z WTZ, tworzenie przez 
pracowników prezentacji zawierających instruktaże, materiały aktywizujące, tworzenie przez pracowników nagrań wideo 
zawierające instruktaże, pogadanki, pracę z książką, tworzenie przez pracowników interaktywnych gier edukacyjnych.
Bardzo istotna zmiana, jaka miała miejsce w naszym Warsztacie,  związana była z jego modernizacją. W roku 2021 miał miejsce 
remont pomieszczeń Warsztatu i jego doposażenie, sfinansowane w ramach „Programu wyrównywania różnic między 
regionami III” i „Funduszu wkładów własnych”. Dokonaliśmy remontu pomieszczeń WTZ i zakupu wyposażenia, które 
uwzględnia potrzeby zgłoszone przez kadrę WTZ, analizowane pod kątem efektywnej realizacji indywidualnych programów 
rehabilitacji uczestników WTZ oraz ich potencjału i możliwości rozwojowych.
W widocznym stopniu dokonaliśmy poprawy wyglądu pomieszczeń WTZ, które były zniszczone (odrapane, brudne ściany, 
zniszczona podłoga, odrapane drzwi i futryny). Poprawiliśmy w ten sposób estetykę pomieszczeń, a tym samym warunki pracy. 
Remontując pomieszczenia oraz wymieniając zużytą część wyposażenia i sprzęty na nowe i sprawne, poprawiliśmy warunki 
bezpieczeństwa i higieny pracy, natomiast dokupując nowe urządzenia i sprzęty unowocześniliśmy metody pracy, 
rozszerzyliśmy ofertę zajęć, a tym samym zwiększyliśmy szansę na znalezienie takich form zajęć, które pozwolą na 
zaktywizowanie większej liczby osób z niepełnosprawnościami, w tym osób z dużymi ograniczeniami w sferze ruchowej. 
Zrealizowane działania umożliwiają pracownikom warsztatu planowanie i organizację pracy w bezpiecznych warunkach oraz w 
oparciu o nowe możliwości i rozwiązania, co bez wątpienia przełoży się na komfort ich pracy oraz planowanie i realizowanie 
bezpośrednich oddziaływań terapeutycznych. Dotyczy to nie tylko nowych możliwości w zakresie urządzeń i sprzętów, ale też 
estetyki pomieszczeń, które dzięki pomalowaniu ścian, drzwi, futryn i renowacji podłóg zyskały świeżość, czystość, 
nowoczesność i funkcjonalność. 
Jesienią 2021 roku zorganizowaliśmy zbiórkę na portalu Pomagam.pl, dzięki której mogliśmy zakupić podnośnik toaletowy oraz 
sprzęt do ewakuacji osób z ograniczeniami w poruszaniu się. Były to kolejne zmiany w celu poprawy komfortu pracy i 
bezpieczeństwa uczestników i pracowników WTZ. 
Sytuacja pandemiczna wymusiła na warsztatach terapii zajęciowej zupełną zmianę sposobu funkcjonowania. Jednocześnie 
widzimy wiele wypracowanych pozytywnych zmian, które w innych warunkach nie mogłyby mieć miejsca lub zajęłyby 
zdecydowanie więcej czasu. Zdecydowanie nie możemy powiedzieć żebyśmy zmarnowali możliwości, które nam się przytrafiły. 
Wdrożone nowe metody pracy, sposoby radzenia sobie z trudnościami, opanowane umiejętności są dowodami na bardzo 
efektywną pracę, pomimo trudnej sytuacji epidemicznej. Był to czas ogromnych wyzwań, gdyż wraz z ciągłymi zmianami i 
niewiadomą przyszłością, zmieniały się problemy w funkcjonowaniu uczestników. Konieczne było zachowanie elastyczności 
przy zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa i stałości. Współpraca Rady Programowej pozwalała podejmować decyzje 
najkorzystniejsze dla uczestników WTZ. Zmiany w trybie prowadzenia zajęć pokazały jak silną społecznością są uczestnicy WTZ i 
jak istotne są codzienne kontakty. Możemy zaobserwować widoczną zmianę postawy wśród wielu uczestników, na korzyść 
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zwiększonych interakcji społecznych. Jest to tym bardziej istotne, gdyż wystąpiło u osób, które przed pandemią wykazywały 
zachowania lękowe i  reagowały wycofaniem w swobodnych kontaktach międzyludzkich. 
- Warsztat Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym.
Warsztat Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym prowadzi swoją działalność od grudnia 2009 roku. Obecnie na zajęcia 
przyjeżdża 35 osób z różnymi niepełnosprawnościami z terenu dwóch gmin powiatu krakowskiego: Igołomia – Wawrzeńczyce i 
Kocmyrzów – Luborzyca oraz gminy Kłaj z powiatu wielickiego. Kadrę merytoryczną warsztatu stanowi 10 pracowników (7 
instruktorów terapii zajęciowej, psycholog, specjalista do spraw rehabilitacji, kierownik). Głównym celem działalności 
Warsztatu Terapii Zajęciowej jest stworzenie osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy, możliwości 
rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności potrzebnych do podjęcia 
zatrudnienia. Cel ten realizowany był przede wszystkim poprzez pracę nad rozwojem uczestników w sferach: zaradności 
osobistej i samodzielności, rehabilitacji społecznej i rehabilitacji zawodowej. Indywidualny program rehabilitacji i terapii był 
najważniejszym dokumentem w prowadzonej z uczestnikami terapii. W dokumencie tym, uczestnicy mieli zapisane cele do 
realizacji w każdej z wyżej wymienionych sfer. Realizowane cele dostosowane były do ich potrzeb 
i możliwości. W WTZ Pobiednik Mały codzienna praca terapeutyczna odbywała się w 7 pracowniach: techniczno - ceramicznej, 
urządzeń biurowych, rękodzieła, gospodarstwa domowego, ogrodniczej, aktywizacji zawodowej i zleceń oraz pracowni 
aktywizacji osobistej i społecznej. 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 
(kulinarnym, plastycznym, rękodzielniczym, gier edukacyjnych i planszowych, turystyczno - krajoznawcze). Ponad to każdy 
uczestnik brał udział w indywidualnych zajęciach ruchowych ze specjalistą do spraw rehabilitacji. W miarę potrzeb uczestnicy 
mieli możliwość spotkań indywidualnych czy grupowych z psychologiem. Rok 2021 był drugim rokiem kiedy nadal trwał 
ogłoszony w marcu 2020 roku stan epidemiczny. Jednak w przeciwieństwie do roku wcześniejszego warsztat nie miał okresów 
zawieszenia działalności stacjonarnej, lecz świadczył swoje usługi zarówno stacjonarnie jak i różnymi alternatywnymi metodami 
poza siedzibą placówki przez cały rok. Pracę 
w warsztacie regulowały zapisy Decyzji Wojewody Małopolskiego.
Rok 2021 nie był rokiem obfitującym w wydarzenia kulturalne czy aktywności poza warsztatem. Przyczyną tego faktu był 
ogłoszony w 2020 roku stan epidemiczny oraz rekomendacje dotyczące działalności placówek pobytu dziennego wydane przez 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia oraz Państwową Inspekcję Sanitarna. Dla urozmaicenia 
zajęć stacjonarnych wyjeżdżaliśmy z uczestnikami na łono natury, gdzie liczba osób, którą można było spotkać była bardzo 
ograniczona. Organizowaliśmy wycieczki własnym transportem do Puszczy Niepołomickiej czy nad Zalew Nowohucki. Nad 
Zalewem Nowohucki udało nam się zorganizować zawody sportowe w ramach Zawodów Lekkoatletycznych „Teligiada”. 
Uczestnicy rywalizowali w kilku konkurencjach, między innymi: w biegach na różnych dystansach, rzutach piłką do celu, 
sztafetach czy slalomach. „Teligiada” to zawody organizowane dla uczestników ze wszystkich ośrodków prowadzonych przez 
ChSON „Ognisko”. W klasyfikacji medalowej nasi uczestnicy uplasowali się na drugim miejscu, zdobywając 22 medale. W 
październiku dziewięciu uczestników i dwóch pracowników warsztatu wzięło udział w wycieczce do Kotliny Kłodzkiej, której 
organizatorem było Stowarzyszenie NEURON Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym z Dąbrowy Górniczej. 
Zwiedzaliśmy: Polanicę Zdrój, Wambierzyce, Kopalnię Złota w Złotym Stoku, Jaskinię Niedźwiedzią w Kletnie, Sztolnie Walimskie 
„Riese”, Kudowę Zdrój. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z wyjazdu, poznali tereny Polski, gdzie nigdy wcześniej nie byli, 
poznali wiele nowych osób. Wszyscy dokładali starań, aby przez cały wyjazd zachowywać dystans społeczny i zasady reżimu 
sanitarnego. Drugi rok z rzędu zrezygnowaliśmy z organizacji dwóch wydarzeń dla całej społeczności Stowarzyszenia, czyli 
Recytacji przy Ognisku oraz Balu Noworocznego. W 2021 roku realizowaliśmy dwa duże projekty w ramach programu 
Wyrównywania różnic między regionami III w obszarach D i F. Program finansowany był ze środków PFRON oraz wkładu 
własnego ChSON „Ognisko”. Obszar D obejmował zakup 9 – osobowego busa do przewozu osób z różnymi 
niepełnosprawnościami, w tym osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Całkowity koszt jego zakupu wyniósł 148937,00 z 
czego 90000,00 pochodziło 
z dofinasowania z PFRON-u. Natomiast obszar F to remont budynku WTZ. Całkowity koszt remontu to 228172,26 z czego 
159800,00 pochodziło z dofinasowania w ramach wyżej wymienionego programu. Remont obejmował: wymianę starej 
wykładziny PCV w całym budynku, wymianę wykładziny dywanowej w sali rehabilitacyjnej, wymianę 3 drzwi wewnętrznych, 
montaż podbitki i rynien, renowację parkietu oraz malowanie niektórych pomieszczeń w placówce.
- „Ośrodek rehabilitacji i wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami”
Ośrodek działa w ramach projektu współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i jest 
skierowany dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej,  zamieszkujących Gminę miejską Kraków, które 
ukończyły 18 rok życia.  
Rok 2021 był rokiem zakończenia poprzedniego projektu i rozpoczęcia nowego (aktualnego) projektu, który jest realizowany od 
01.04.2021 r. W okresie od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r. realizowano działania terapeutyczne skierowane dla 12 
beneficjentów, które realizowane były przez zespół terapeutyczny składający się z 8 pracowników. Natomiast od 01.04.2021 r. 
ilość beneficjentów ostatecznych została zmniejszona do 11, a skład zespołu terapeutycznego został zmniejszony do 7 osób (w 
skład którego wchodzą: terapeuta z funkcja kierownika zespołu, 5 terapeutów oraz jedna pomoc terapeutyczna).  
Zgodnie  z wytycznymi Wojewody Małopolskiego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego  rok 2021, był rokiem z ograniczeniami 
w zakresie uczestnictwa beneficjentów projektu z zięciach stacjonarnych, spowodowanych stanem epidemii SARS CoV-2 na 
terenie całego kraju. Ograniczenia w znacznym okresie czasowym dotyczyły możliwości uczestnictwa w zajęciach 50% osób 
objętych wsparciem (do tej liczby nie zaliczały się osoby zaszczepione przeciwko wirusów SARS CoV-2).
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Realizowane cele działalności Ośrodka rehabilitacji i wsparcia dla osób 
z niepełnosprawnościami (zwanym dalej ORiW) oparte są na programach terapeutycznych, przygotowanych dla każdego 
beneficjenta indywidualnie. Programy terapeutyczne przygotowywane są w oparciu o indywidualne potrzeby i możliwości 
psychofizyczne beneficjenta projektu.
Ogólnym celem działalności ORiW jest podnoszenie jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wspieranie ich 
indywidualnego rozwoju.
Celami szczegółowymi podejmowanych działań terapeutycznych 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 tj. koncentracja, uwaga, pamięć, podnoszenie motywacji do 
wykonywania zadań, rozwijanie umiejętności związanych z czynnościami 
z zakresu wykonywania codziennych obowiązków domowych, korygowanie zachowań nieakceptowalnych społecznie, 
wdrażanie w czynne uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym.
W ramach działań terapeutycznych prowadzonych w ORiW beneficjenci uczestniczyli 
w następujących formach terapeutycznych podczas, których realizowano postawione indywidualnie cele terapeutyczne:
 zajęcia grupowe (w podziale na trzy grupy terapeutyczne) - realizowane były 

w odpowiednio zorganizowanych pracowniach: artystycznej, gospodarstwa domowego oraz ogrodniczej;
 zajęcia indywidualne (realizowane w trzech zakresach terapeutycznych) – trening funkcjonowania codziennego, trening 
poznawania świata zewnętrznego oraz zajęcia ruchowe.
Realizacja zadań, które są podstawą działania ORiW oraz celów realizowanych w czasie owych zadań przyczyniły się do wzrostu 
samodzielności beneficjentów projektu.
II. Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi:
W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie realizowało 2 projekty z zakresu aktywizacji zawodowej osób z 
niepełnosprawnością. 
- projekt „Pracuj dalej”
Projekt „Pracuj dalej” realizowany w okresie 01.04.2019 – 31.03.2022 r. 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 2021 roku ze wsparcia korzystało 130 osób (osiągnięto pełną liczbę BO założona we wniosku)  – w tym 73 osoby 
kontynuowało udział w projekcie po II okresie (składając stosowną deklarację – zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku), a 53
 przystąpiło do projektu jako nowi uczestnicy – osoby niepracujące. 
Uczestnicy projektu korzystali głównie z pomocy trenera pracy na stanowisku pracy, wsparcia w kontaktach z pracodawcą oraz 
ze wsparcia podtrzymującego psychologa. Organizowano także staże zawodowe – w 2021 roku zorganizowano 8 staży.
Na dzień 31.12.2021 r.:
Pierwszy wskaźnik rezultatu - osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub osoby zatrudnione na podstawie umowy 
cywilnoprawnej lub osoby rozpoczynające własną działalność gospodarczą. Uwzględnienie w rezultatach projektu zgodnie z 
zasadami ujętymi w ogłoszeniu o konkursie: wyniosło 60 osób (115% założeń)
Drugi wskaźnik rezultatu – liczba BO, którzy pracują nieprzerwanie przez minimum 6 miesięcy 
w bieżącym okresie realizacji projektu badana poprzez monitorowanie ciągłości zatrudnienia przez trenera pracy: wyniosło 38 
osób (165% założeń)
- projekt „Pomoc szyta na miarę!”
Projekt „Pomoc szyta na miarę!” był zaplanowany na okres 01.04.2018 do 29.06.2021 r. i realizowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i zakończył się zgodnie z planem w połowie 
omawianego okresu.
Działania były 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 był do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i doświadczających trudności w codziennym 
funkcjonowaniu społecznym i zawodowym. 
Celem projektu było 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. 
Wskaźniki osiągnięte w projekcie:
l.p. wskaźniki  % osiągnięty  na 29.06.2021 r.
1 Liczba godzin pośrednictwa pracy 286,17 %
2 Liczba godzin wsparcia psychologicznego/psychoterapeutycznego/innego specjalistycznego dla otoczenia BO 17,20 %
3 Liczba grupowych warsztatów zawodowych 120 %
4 Liczba Indywidualnych Ścieżek Reintegracji (IŚR) 101,5 %
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5 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 100 %
6 Liczba osób objętych pobytem krótkookresowym lub stałym w mieszkaniu wspomaganym 130 %
7 Liczba osób objętych poradnictwem psychologicznym i psychospołecznym 100%
8 Liczba osób objętych poradnictwem zawodowym 111, 85 %
9 Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych 240 %
10 Liczba osób objętych treningami kompetencji i umiejętności społecznych 93,88 %
11 Liczba osób objętych treningiem mieszkaniowym 106, 67 %
12 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 108 %
13 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie 110,5 %
14 Liczba osób, które odbędą indywidualne treningi umiejętności praktycznych 135 %
15 Liczba osób, które odbyły staż 120 % 
16 Liczba osób, które zostaną objęte zatrudnieniem wspomaganym 204  %
17 Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne 100 %
18 Liczba profili społeczno-zawodowych 102,50 %
19 Liczba spotkań tematycznych dla otoczenia BO 72,73 %
20 Liczba uczestników WTZ objętych nowymi usługami aktywnej integracji 102, 86 %
21 Liczba zorganizowanych staży 100 %

W dniach 20.05.2021 r.  – 03.02.2022 r. projekt przechodził szczegółową kontrolę, do której posłano w formie cyfrowej 
większość wytworzonej w ramach działań dokumentacji. Uzupełniano dokumenty wielokrotnie, w dniach 21.06.2021 r., 
22.06.2021 r., 23.06.2021 r., 30.07.2021 r., 06.08.2021 r., 06.09.2021 r., 07.09.2021 r.,14.09.2021 r., 14.10.2021 r., 21.12.2021 
r., 22.12.2021 r., 28.12.2021 r., 05.01.2022 r. , 11.01.22 r., a w dniu 22.11.2021 r. miała miejsce kontrola uzupełniająca 
dokumentów papierowych na miejscu. W wyniku przeprowadzonych działań zespół kontrolujący stwierdził realizację projektu 
za zgodną z umową o dofinansowanie.
W projekcie wsparcie otrzymało 248 osób, w tym 206 osób z grupy docelowej (osoby 
z niepełnosprawnościami, w tym 86% osoby z niepełnosprawnością psychiczną, intelektualną lub sprzężoną), 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 oraz 42 osoby z otoczenia uczestników – rodzice i opiekunowie, którzy w projekcie brali udział 
w spotkaniach ze specjalistami: prawnikiem, psychiatrą i seksuologiem.
Formy wsparcia zrealizowane w projekcie obejmowały:
- ocenę umiejętności społecznych i zawodowych, 
- indywidualne wsparcie trenera aktywności, psychologa, doradcy zawodowego i trenera pracy – 
w ramach zatrudnienia wspomaganego,
- organizację kursów, szkoleń i staży,
- pomoc w podejmowaniu i utrzymaniu zatrudnienia z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego,
- indywidualne treningi umiejętności praktycznych na realnych stanowiskach pracy,
- indywidualne wsparcie specjalistyczne o charakterze terapeutycznym – według potrzeb, 
- poradnictwo psychologiczne indywidualne lub grupowe,
- warsztaty tematyczne dla osób z otoczenia uczestników projektu. 
III. Aktywizacja społeczna i integracja osób niepełnosprawnych. 
- Projekt „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”
Projekt realizowany od  stycznia 2021 roku do grudnia 2022 roku. W toku realizacji  projektu udzielono indywidualnego 
wsparcia 66 dorosłym osobom z niepełnosprawnościami. Uwzględniono szczególne potrzeby i ograniczenia możliwości 
komunikacji i mobilności każdego z uczestników. Wsparcia udzielono 54 osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności w 
tym 38 osób z niepełnosprawnością sprzężoną, 12 osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 
Głównym celem projektu było rozpowszechnienie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z 
niepełnosprawnościami. 
Istotą działań́ projektu było indywidualne wsparcie uczestnika, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb i ograniczonych 
możliwości komunikacji i mobilności.  
Zadaniem asystenta było umożliwienie aktywnego funkcjonowania uczestnika z niepełnosprawnością, którego stan zdrowia 
utrudnia bądź́ uniemożliwia wypełnianie ról społecznych. Zwiększanie aktywności w zakresie funkcjonowania społecznego 
przyczyni się do poprawy jakości życia i zwiększenia samodzielności osób objętych programem.
W ramach projektu asystenci towarzyszyli osobom niepełnosprawnym w pokonywaniu swoich życiowych trudności i realizacji 
indywidualnych celów rozwojowych. 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. 
- Projekt „Dom przy Ognisku - trening mieszkalnictwa dla dorosłych osób z niepełnosprawnością”
Projekt „Dom przy Ognisku – trening mieszkalnictwa dla dorosłych osób z niepełnosprawnością” był realizowany w okresie 
01.07.2021 do 15.12.2021 r. przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.
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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)

Nie dotyczy

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

630

140

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Działania projektu realizowane były w mieszkaniu treningowym w miejscowości Modlnica. Swoimi działaniami objęto łącznie 14
 osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jest, intelektualnymi, psychicznymi lub sprzężonymi. Mieszkania działało w systemie 
całodobowym. 

Bezpośrednim efektem było przyjęcie na turnusy treningowe 14 osób w różnorakimi niepełnosprawnościami. Zakładaliśmy, że 
takich osób będzie co najmniej 8. Wszyscy uczestnicy odbyli minimum 1 tygodniowe pobyty, 10 osób uczestniczyło w pobytach 
2 tygodniowych, 2 osoby brały udział w ponownych pobytach treningowych 1 lub 2 tygodniowych. Turnusy miały za zadanie 
umożliwić nabywanie i/lub podtrzymywanie nabytych umiejętności oraz dać rodzinie pochodzenia uczestnika możliwość 
wytchnienia od sprawowania opieki nad ich dzieckiem.

IV. Pozostałe działania
Decyzją Zarządu Stowarzyszenia od 2015 roku Stowarzyszenie jest zaangażowane jako członek założyciel w działalność Polskiej 
Federacji Zatrudnienia Wspomaganego, organizacji parasolowej zrzeszającej 16 organizacji realizujących w Polsce zatrudnienie 
wspomagane.
W 2021 roku, tak jak w latach poprzednich, przedstawiciel Ogniska, pełniący w Zarządzie Federacji rolę sekretarza uczestniczył 
w spotkaniach Zarządu. Na ten rok przypadło także wyborcze Walne spotkanie członków Federacji, na którym osoba ta została 
wybrana do pełnienia roli sekretarza na kolejną kadencję.

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 2021 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, - Mieszkanie 
Treningowe, wspomagane w Modlnicy

85,32,C 33 945,72 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 pracuj 
dalej, Projekt Pomoc Szyta Na Miarę, oraz 
Projekt „Asystent osobisty osoby z 
niepełnosprawnością"

70,30,Z 15 000,00 zł
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48 945,72 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 7 136 127,17 zł

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) 7 613 757,42 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 7 525 962,07 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 68 042,99 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 13 935,17 zł

e) pozostałe przychody 5 817,19 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
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 155 601,35 zł

2.4. Z innych źródeł 273 083,18 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 27 382,71 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 48 945,72 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: 7 772 448,13 zł 48 945,72 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

7 513 867,07 zł 48 945,72 zł

4 893,42 zł 0,00 zł

1 Projekt ,,Moc Pracy" 15 000,00 zł

2 Remont WTZ Pobiednik 31 372,26 zł

3 ŚDS Miłocice -utrzymanie ośrodka 2 573,46 zł

w 
tym:

550 111,18 zł

3 154 267,51 zł

262 673,93 zł

3 169 074,55 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:

1 800,00 zł

129 926,23 zł

23 875,12 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 12 095,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 63 149,57 zł

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

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł

19 869,15 zł

209 276,18 zł

24 542,31 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)

103 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)

81,00 etatów

16 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

33 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

15 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 5 173 706,36 zł

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

5 173 706,36 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)  

3 585,99 zł

0 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)

20 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

20 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

4 634 167,36 zł

4 092 602,15 zł

- nagrody

- premie

273 475,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 268 090,21 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 539 539,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 5 173 706,36 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 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)

Nie dotyczy

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 
I półrocze 2021 r.

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

709 762,50 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

12 300,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2 „Prowadzenie w lokalach 
Podmiotów od 01.07.2021 r. 
do 30.06.2024 r. na terenie 
Dzielnicy  I, II, XII i XV 
środowiskowych domów 
samopomocy typu B oraz na 
terenie Dzielnicy XVIII 
środowiskowego domu 
samopomocy typu BC, 
przeznaczonych łącznie dla 
188 osób z zaburzeniami 
psychicznymi, zamieszkałych 
na terenie Gminy Miejskiej 
Kraków” w tym: 
„prowadzenie na terenie 
Dzielnicy XII 
środowiskowego domu 
samopomocy typu B 
przeznaczonego dla 60 osób 
z niepełnosprawnością 
intelektualną”.
Umowa nr 
W/I/1883/SZ/581/2021 z 
dnia 30.06.2021 r

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

712 917,00 zł

3 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 620 385,00 zł

4 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

252 360,00 zł
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5 „Prowadzenie w lokalach 
Podmiotów od 01.07.2021 r. 
do 30.06.2024 r. na terenie 
Dzielnicy  I, II, XII i XV 
środowiskowych domów 
samopomocy typu B oraz na 
terenie Dzielnicy XVIII 
środowiskowego domu 
samopomocy typu BC, 
przeznaczonych łącznie dla 
188 osób z zaburzeniami 
psychicznymi, zamieszkałych 
na terenie Gminy Miejskiej 
Kraków” w tym: 
„prowadzenie na terenie 
Dzielnicy II środowiskowego 
domu samopomocy typu B 
przeznaczonego dla 21 osób 
z niepełnosprawnością 
intelektualną”.
Umowa nr 
W/I/1892/SZ/585/2021 z 
dnia 30.06.2021 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

252 360,00 zł

6 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 35 uczestników

Prowadzenie Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Pobiedniku 
Małym dla 35 osób z wieloraką 
niepełnosprawnością.

Powiat Krakowski 937 068,00 zł

7 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

1 005 493,00 zł

8 "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

26 000,00 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 „Wizyta osób z 
niepełnosprawnościami w 
gospodarstwie 
agroturystycznym z 
elementami alpakoterapii i 
zooterapii”
Umowa nr 
W/I/2154/SZ/656/2021 z 
dnia 28.07.2021 r

Aktywne spędzanie czasu 
wolnego, aktywizacja sportowa 
osób niepełnosprawnych

Gmina Miejska Kraków 5 000,00 zł

10 „Organizacja zajęć 
rehabilitacyjnych i 
ogólnousprawniających dla 
osób niepełnosprawnych 
przez organizacje 
pozarządową – Dzielnica XII”
Umowa nr 
W/I/2908/SZ/6844/2021 z 
dnia 4.11.2021 r

Zajęcia rehabilitacyjne dla osób 
z niepełnosprawnością 
intelektualną.

Gmina Miejska Kraków 3 000,00 zł

11 Fundusz wkładów własnych - 
Modernizacja istniejącego 
WTZ - remont pomieszczeń 
warsztatu i ich doposażenie.
W/I/2274/S2/702/2021 z 
dnia 13.08.2021

Zakup wyposażenia Warsztatu 
Terapii Zajęciowej ul. Basztowa 
3 w Krakowie

Gmina Miejska Kraków 32 646,93 zł

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

1 "Ośrodek rehabilitacji i 
wsparcia dla osób z 
niepełnosprawnościami" na 
podstawie umowy nr 
ZZO/000340/06/D z dnia 
30.04.2021 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

579 702,00 zł

2 Projekt "Pomoc szyta na 
miarę!" nr umowy 
RPMP.09.01.02-12-0270/17-
00 z dnia 24.11.2017 trwa od 
01.04.2018-29.06.2021 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

579 351,33 zł

3 "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

651 426,97 zł

4 Modernizacja istniejącego 
Warsztatu terapii zajęciowej, 
umowa nr 
W/VI/119/SZ/28/2021 z dnia 
03.09.2021

Zakup wyposażenia Warsztatu 
Terapii Zajęciowej ul. Basztowa 
3 w Krakowie

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

144 059,57 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

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)

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 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie 2

2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 1

3 Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 1

4 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1

5 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2

5 Asystent Osobisty osoby z 
niepełnosprawnościami - 
edycja 2020-2021

celem projektu jest 
rozpowszechnienie usługi 
asystenta jako formy 
ogólnodostępnego wsparcia dla 
osób z niepełnosprawnościami.

Ministerstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej w ramach Fundusz 
Solidarnościowego

507 856,60 zł

6 Dom Przy Ognisku - trening 
mieszkalnictwa dla 
dorosłych osób z 
niepełnosprawnością

Zwiększenie świadomości 
społeczności lokalnej o 
możliwościach i potrzebach 
związanych z samodzielnym 
zamieszkaniem dorosłych ON.

Środki PFRON w dyspozycji 
Województwa Małopolskiego

85 748,15 zł
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Za rok 2021 zostało przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta. 
Zatwierdzone w dniu 07.07.2022 r. 
Zdaniem biegłego rewidenta zbadane sprawozdanie finansowe:
• przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Stowarzyszenia na dzień 31 grudnia 2021 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 2022-10-15
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