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Data zamieszczenia sprawozdania 2015-07-22

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina M. KRAKÓW

Powiat M. KRAKÓW

Ulica FLORIAŃSKA Nr domu 15 Nr lokalu 

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

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

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

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

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 35014377700000 6. Numer KRS 0000122277

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Andrzej Wolski Prezes Zarządu TAK

Maria Orkisz Wiceprezes Zarządu TAK

Arkadiusz Pisarek Wiceprezes Zarządu TAK

Urszula Gurba Sekretarz Zarządu TAK

Wacław Reczek Skarbnik Zarządu TAK

Danuta Kazimiera Wolska Członek Zarządu TAK

Ewa Reczek Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Jolanta Otałęga Członek TAK

Andrzej Bogdan 
Choczewski

Członek TAK

Antoni Zawadzki Członek TAK

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

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem działalności Stowarzyszenia są wszechstronne działania dla pełnego 
rozwoju osób niepełnosprawnych oraz poprawy ich sytuacji w rodzinie i 
społeczeństwie, wszelka aktywność prowadząca do ich społecznej 
integracji.
W szczególności celem Stowarzyszenia jest:
- formacja: propagowanie chrześcijańskich wizji człowieka 
niepełnosprawnego, jako osoby wnoszącej szczególne wartości w życie 
społeczeństwa i Kościoła; kształtowanie wobec niej postaw czerpiących 
swą 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 2014 roku Stowarzyszenie "Ognisko" realizowało zadania w poniższych obszarach:

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

W 2014 roku Stowarzyszenie prowadziło:
 - Środowiskowy Dom Samopomocy przy. ul.Aleksandry 1 z filią przy ul. Kolejowej 2. 
Działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy „Klub Aktywności” ul. Aleksandry 1 z filą ul. 
Kolejowa 2, w roku 2014 zostało objętych 46 osób z  niepełnosprawnością intelektualną i 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, na 42 miejsca dotowane. W marcu 1 osoba  zrezygnowała z 
pobytu w ŚDS „Klub Aktywności”, w lutym w filii zakwalifikowano nowego uczestnika, we wrześniu 
nową uczestniczkę. Ośrodek działał 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku 8 godzin dziennie, z 
możliwością organizowania dodatkowych zajęć w weekendy (np. bal, wyjazdy na pikniki, zawody). W 
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czasie wakacji miała miejsce przerwa w funkcjonowaniu ŚDS – filia ŚDS przy ul. Kolejowej 2 od 21.07 do 
1.08, a ŚDS „Klub Aktywności” ul. Aleksandry 1 od 4 do 14.08.2014 r.
Zajęcia, treningi zostały ściśle dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości każdej osoby 
zgodnie z indywidualnym planem postępowania wspierająco – aktywizującego. Celem działalności ŚDS 
w 2014 roku było wspieranie indywidualnego rozwoju osób niepełnosprawnych intelektualnie w 
zakresie samodzielnego i aktywnego życia, na miarę możliwości i potrzeb poszczególnych uczestników 
oraz podnoszenie jakości życia, począwszy od czynności samoobsługowych i opiekuńczych po udział w 
życiu społecznym. Szczególny nacisk położony był na działania prozdrowotne i poprawiające kondycję 
fizyczną: wyjścia na pływalnię, spacery, zajęcia ruchowe, a od jesieni codzienna gimnastyka poranna. 
Uczestnicy brali udział w wydarzeniach kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych w Krakowie i 
okolicach – takich jak Bal Karnawałowy z okazji 18 urodzin „Klubu Aktywności”, konkurs kolęd w 
Słomnikach, Turniej Piłkarski na zielonej murawie, Tydzień Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z 
wzajemnością”, konkurs poetycki, konkurs fotograficzny, plener malarski, warsztaty w muzeum 
Etnograficznym, Piknik w Pobiedniku, projekt Mehoffer na Mogilskim, Zachariaszada, wernisaże, 
Sylwester w WTZ Pobiedniku Małym. Pięcioro uczestników wraz z pracownikiem wzięło udział w 
warsztatach artystycznych organizowanych przez Fundację NIKE w Kuklach k. Białegostoku w dn. od 6-
14.08.2014 r. Jeden z uczestników Filii ŚDS przy ul. Kolejowej zdobył wyróżnienie w kategorii grafiki i 
rysunku XIII Międzynarodowego Biennale Sztuk Plastycznych Osób Niepełnosprawnych.   
Dzięki działaniom na rzecz najbliższej okolicy ośrodka (prace przy utrzymaniu porządku i zieleni wokół 
pomnika lotników w Prokocimiu) budowano pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnością w 
społeczności lokalnej.

- Środowiskowy Dom Samopomocy "Świt" w Miłocicach.
W 2014 r  Środowiskowy Dom Samopomocy realizował następujące cele:
- aktywizacja osobista i społeczna osób niepełnosprawnych,- wsparcie osób niepełnosprawnych w 
codziennym życiu,- umożliwienie uczestnikom rozwijanie praktycznych umiejętności poprzez różnego 
rodzaju treningi.- wspieranie rozwoju osób niepełnosprawnych intelektualnie w zakresie aktywnego 
życia, na miarę możliwości i potrzeb poszczególnych uczestników,
- podnoszenie jakości życia społecznego i zawodowego,- zwiększanie autonomii i możliwości 
samorealizacji.
Działania, podejmowane w ŚDS w 2014 obejmowały: 
1. trening funkcjonowania w codziennym życiu (m.in. trening kulinarny, trening gospodarstwa 
domowego, trening nauki higieny i dbania o wizerunek),
2. trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów (kształtowanie pozytywnych 
relacji uczestników z innymi osobami, trening zachowania się w miejscach publicznych, środkach 
transportu, na zakupach, w instytucjach kultury),
3. trening umiejętności spędzania wolnego czasu (promowanie różnych form spędzania czasu wolnego- 
literatura, czasopisma, telewizja, komputer, gry planszowe, spacery itd.),
4. poradnictwo pedagogiczne (indywidualne spotkania z pedagogiem, ukierunkowane na 
rozwiązywanie problemów uczestników, wspieranie ich w sytuacjach trudnych i kryzysowych, 
pogłębianie samoświadomości, pracę z emocjami),
5. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
6. pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
7. niezbędną opiekę i wspieranie w czynnościach życia codziennego,
8. terapię ruchową (trening sportowy),
9. kształtowanie praktycznych umiejętności, umożliwiających uczestnictwo w warsztacie terapii 
zajęciowej lub podjęcie zatrudnienia w przyszłości (trening manualny, trening remontowo- 
konserwatorski, trening komputerowy).
Programem działań wspierających i aktywizujących  objętych zostało 25 dorosłych osób z 
niepełnosprawnością intelektualną, zamieszkałych na terenie Gminy Słomniki i gmin ościennych. Do 
grupy tej należeli  uczestnicy ŚDS. Działania oparte były na statucie i regulaminie ŚDS. 
Formy wsparcia dostosowane były do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego uczestnika oraz 
realizowane w oparciu o cele, sformułowane w różnych obszarach (m.in. osobowości, autonomii, relacji 
interpersonalnych, komunikacji, samoobsługi i dbałości o siebie, umiejętności zawodowych, 
umiejętności poznawczych, sprawności fizycznej),zawarte w Indywidualnych Programach Wspierająco-
Aktywizujących.  Cele realizowane były poprzez udział uczestników w różnego rodzaju zajęciach. Zajęcia 
w ŚDS odbywały się w grupach, których liczebność dostosowana była do specyfiki danej aktywności 
oraz potrzeb uczestników. 
Zorganizowano wyjścia oraz wyjazdy dla uczestników w celach edukacyjnych oraz podnoszenia 
kompetencji społecznych. Uczestnicy mieli możliwość zwiedzania Muzeum Historycznego Miasta 
Krakowa, Ogrodu Sztuki w Krakowie, zabytków Sandomierza, ponadto uczestnicy byli w teatrze na 
przedstawieniu pt „Śpią wystawy”. W ramach terapii ruchowej uczestnicy brali udział w treningu 
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sportowym, olimpiadach specjalnych, mitingach lekkoatletycznych oraz licznych spacerach.
W 2014 r. ŚDS „Świt” współpracował z 1 wolontariuszem.

- Środowiskowy Dom Samopomocy  przy al. Pokoju 7 w Krakowie. 
Ośrodek wspierał w okresie: styczeń – sierpień 2014 r. - 17 uczestników. Od września 2014 r. ŚDS 
poszerzył zakres świadczenia usług, wspierając 21 osób z niepełnosprawnością intelektualną. 
Uczestnicy ŚDS, w oparciu o cele zawarte w Indywidualnych Planach Postępowania Wspierająco – 
Aktywizującego oraz bieżące potrzeby, brali udział w aktywnościach oraz różnych formach wsparcia, 
poprzez które zwiększali swoją samodzielność i podtrzymywali umiejętności w zakresie:- wykonywania 
czynności samoobsługowych, dbałości o higienę i wizerunek (między innymi poprzez: treningi w 
sytuacjach naturalnych, udział w zajęciach tematycznych indywidualnych i grupowych - bloku zajęć 
„Wizerunek”),- czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego oraz wykonywaniem 
czynności porządkowych, w tym: planowania i przygotowania posiłków podczas zajęć w pracowni 
gospodarstwa domowego,- wykonywania zadań praktycznych w pracowniach: poligraficznej, sztuki 
użytkowej, komputerowo – fotograficznej, technicznej,- umiejętności poznawczych: nauka i trening 
czytania, pisania, wykonywania rachunków matematycznych, posługiwania się pieniędzmi, zegarem, 
kalendarzem.
Uczestnicy rozwijali i podtrzymywali swoje zainteresowania poprzez: udział w zajęciach muzycznych, 
kółku plastycznym, fotograficznym, próbach do przedstawienia oraz wystawianiu przedstawienia 
teatralnego w ŚDS, udział w zajęciach poświęconych zainteresowaniom uczestników oraz rozwijaniu 
twórczości literackiej w czasie zajęć „Pisarstwo”, udział w różnorodnych konkursach, przeznaczonych 
dla uczestników ŚDS i WTZ,- umiejętność organizowania czasu wolnego podczas czasu porannego i 
hobby w ŚDS, udział w wyjściach grupowych (w tym warsztaty ceramiczne, wykonywania biżuterii), 
- kondycję fizyczną poprzez: udział w zajęciach ogólnokondycyjnych, spacerach, zajęciach na basenie, 
turniejach sportowych, zajęciach o tematyce poświęconej dbaniu o zdrowie,- umiejętność korzystania z 
miejsc użyteczności publicznej, ośrodków kulturalnych, integracji ze środowiskiem lokalnym: regularny 
udział w wyjściach na basen, wyjścia na pocztę, do banku, sklepów, kina, muzeów itp., korzystanie ze 
środków komunikacji miejskiej (w tym trening poruszania się na nowych trasach, w związków ze zmianą 
lokalizacji ŚDS), udział w Tygodniu Osób Niepełnosprawnych, integracja z uczestnikami innych ŚDS i 
WTZ, udział w życiu parafii, udział w zajęciach „Aktywność w społeczeństwie” (w ich trakcie między 
innymi: rozwój i podtrzymywanie umiejętności posługiwania się mapą, planowania trasy dotarcia w 
dane miejsce, poszerzanie wiedzy z zakresu geografii, wyjścia do sklepów, nauka i trening posługiwania 
się pieniędzmi, korzystania z usług urzędów itp.), kontakt z Radą Dzielnicy II Miasta Krakowa, 
Śródmiejską Biblioteką Publiczną, Stowarzyszeniem „Lekarze Nadziei”, udział w zajęciach edukacyjnych, 
prowadzonych przez Strażników Miejskich,- umiejętność kształtowania relacji z osobami bliskimi, 
zachowania w różnych sytuacjach społecznych poprzez: udział w bloku zajęć „Trening społeczny”, 
zajęciach „Pisarstwo” (trening formułowania myśli, wypowiadania opinii w czasie zajęć o różnorodnej 
tematyce), zebraniach społeczności ŚDS, organizowanie i udział w przyjęciach okazjonalnych.
Ponadto wspierano niektórych uczestników w udziale w projektach aktywizacji zawodowej poprzez 
regularny kontakt ŚDS z projektami „Aktywni Razem”, „Krakowski Ośrodek Aktywizacji Zawodowej” 
realizowanymi przez ChSON „Ognisko” oraz Przedsiębiorstwem Społecznym „Ognisko”. 
Zespół wspierająco – aktywizujący ŚDS wspierał uczestników w sytuacjach problemowych, 
kryzysowych, załatwianiu spraw urzędowych (zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem uczestnicy mieli 
zapewnioną asystę pracownika ŚDS w planowaniu i/lub odbywaniu wizyt u lekarzy specjalistów, także 
wsparcie w okresach pogorszenia stanu psychicznego/fizycznego. Ponadto w sprawozdawanym roku 
wspierano rodziny/opiekunów uczestników w opiece nad dorosłą osobą niepełnosprawną (poprzez 
kontakt bezpośredni lub telefoniczny, omawianie bieżących sytuacji, związanych z funkcjonowaniem 
uczestników, wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych i planowaniu/odbywaniu wizyt u specjalistów).
Poprzez działania ośrodka kontynuowano kształtowanie właściwego wizerunku osób 
niepełnosprawnych, w tym między innymi współpracowano z parafią, wspierano uczestników w 
prezentowaniu się na rynku pracy oraz prowadzono działania informacyjne wśród lokalnej społeczności, 
między innymi przez nawiązanie kontaktu z Radą Dzielnicy II Miasta Krakowa.

- Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Prądnickiej  10 w Krakowie. 
Warsztat dysponuje 40 miejscami, które przez cały rok 2014 były obsadzone. Uczestnicy 
zakwalifikowani do zajęć  mieli możliwość udziału w zajęciach prowadzonych w ramach następujących 
pracowni: sztuki użytkowej, komputerowej, technicznej, zleceń, świec, aktywizacji osobistej I i II oraz 
pracowni gospodarstwa domowego. Podczas bloku zajęć popołudniowych uczestnicy mogli korzystać z 
zajęć w wymienionych pracowniach lub zgodnie ze swoimi preferencjami w zajęciach takich jak: Zajęcia 
teatralne, „Igłą i nitką”, Aerobik, Siłownia, Klub foto-video, Zajęcia taneczne, Społeczność, Kronika 
warsztatowa czy  Malarstwo. Stosowane podczas zajęć techniki i metody pracy dostosowane były do 
indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników, w szczególności do ich aktualnego stanu psycho-
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zdrowotnego. Szczególny nacisk kładziono na stopniowanie trudności, powtarzanie i utrwalanie 
nabytych umiejętności, pozytywne wzmacnianie oraz dostrzeganie i docenianie najmniejszych 
postępów. W grupach budowano klimat wsparcia i współpracy, uczestników wspierano w zakresie 
wzmacniania wiary w swoje możliwości, a także zachęcano do kreatywności i poszukiwania własnych 
rozwiązań. Uczestnicy Warsztatu otoczeni byli opieką rehabilitanta, który podczas zajęć grupowych i 
indywidualnych dbał o ich kondycję fizyczną. Z uwagi na cel Warsztatu priorytetem w naszej 
działalności była praca nad przygotowaniem naszych uczestników do zmiany własnej sytuacji życiowej 
poprzez podjęcie zatrudnienia. 
Codzienna praca Warsztatu wzbogacona była o szereg wydarzeń o charakterze kulturalno- 
rozrywkowym.

- Warsztat Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym.
W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym praca terapeutyczna odbywa się w 6 
pracowniach. Pięć dni w tygodniu działały pracownie: ceramiczno – techniczna, urządzeń biurowych, 
rękodzieła oraz gospodarstwa domowego. Cztery dni w tygodniu odbywały się zajęcia w pracowni 
ogrodniczej, natomiast raz w tygodniu odbywały się zajęcia w pracowni aktywizacji zawodowej. 
Codziennie w godzinach od 13.30 do 15.00 odbywały się zajęcia popołudniowe w następującej 
kolejności: w poniedziałki – społeczność z elementami wizerunku, we wtorek – zajęcia sportowe, we 
środę – aktywizacja zawodowa na terenie WTZ, we czwartek – zajęcia muzyczno – teatralne i w piątek – 
zajęcia multimedialne. W okresie od początku roku 2014 do 09 września warsztat otrzymywał dotację z 
PFRON i Powiatu Krakowskiego na 24 uczestników. W okresie od 10 września do końca 2014 roku 
warsztat otrzymywał dotację na 25 uczestników. W zajęciach uczestniczyło wymiennie 26 uczestników, 
zakwalifikowanych decyzją Komisji Kwalifikacyjnej w składzie: przedstawiciel Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie, kierownik jednostki oraz psycholog zatrudniony w warsztacie. Codzienna działalność 
warsztatu wzbogacona była w szereg ciekawych wydarzeń. Grupa teatralna naszego warsztatu w 
styczniu wystawiła kolejne już przedstawienie bożonarodzeniowe, tym razem wykorzystano elementy 
teatru cienia. Często zapraszane są do warsztatu różne grupy aktorów z przedstawieniami 
dostosowanymi do osób niepełnosprawnych. Warsztat był również organizatorem cyklicznych imprez 
dla uczestników ze wszystkich ośrodków prowadzonych przez ChSON „Ognisko”, a były to: konkurs 
poetycki „Recytacje przy Ognisku”, zabawa andrzejkowa czy zabawa sylwestrowa. Dużym wydarzeniem 
dla uczestników i pracowników WTZ był trzydniowy wyjazd do Szczawnicy. Podczas wyjazdu 
zwiedziliśmy: Szczawnicę, Krościenko, Czerwony Klasztor, zamek w Nidzicy, wąwóz Homole. 
Dwukrotnie gościliśmy w warsztacie przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola z Wawrzeńczyc. 
Podczas tych wizyt dzieci brały udział w zajęciach ceramicznych oraz kulinarnych. Dzieci wraz z 
nauczycielami odwiedzili nas w ramach swojego projektu Comenius Regio pt. "Living Values in 
Education" (Wartości życiowe w edukacji). We wrześniu Stowarzyszenie organizowało V Piknik 
Integracyjny na terenie WTZ w Pobiedniku Małym. W ramach XV Tygodnia Osób Niepełnosprawnych 
"Kocham Kraków z Wzajemnością" wzięliśmy udział w rejsie statkiem po Wiśle; grupa 11 osób udała się 
do Krakowskiej Filharmonii na przedstawienie muzyczne „Balet przy Kawie”, a grupa 9 osób zobaczyła 
spektakl „Okno na parlament” w teatrze Bagatela. 9 osób zwiedziło również Muzeum Sztuki 
Współczesnej w Krakowie. Mieliśmy również swoją reprezentację na turnieju piłki nożnej „Na zielonej 
murawie”. W lipcu udało nam się pojechać do krakowskiego ZOO. Uczestnicy chętnie biorą udział we 
wszelkiego rodzaju wystawach, kiermaszach. Tradycją są również śniadania: wielkanocne i 
bożonarodzeniowe. Przez cały roku wydawaliśmy kwartalnik „Bądźmy widoczni”, który jest w całości 
tworzony przez uczestników, pod czujnym okiem instruktora z pracowni urządzeń biurowych i 
wsparciem korektorskim zaprzyjaźnionej z warsztatem osoby.

- Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia-Znacznie Aktywniejsi.
Ośrodek usytuowany jest przy ulicy Siemiradzkiego 21/2. czynny jest od poniedziałku do piątku w 
godzinach 8:00-16:00. Projekt skierowany jest do 10 osób z orzeczonym znacznym stopniem 
niepełnosprawności intelektualnej, które ukończyły 18 rok życia i zamieszkują na terenie miasta 
Krakowa. 
W trakcie roku 2014 realizacja celów miała miejsce w pracowniach dekoratorskiej, poligraficzno-
technicznej i gospodarstwa domowego oraz prowadzone były zajęcia indywidualne w oparciu o 
przygotowane dla każdego beneficjenta programy terapeutyczne.
Programy terapeutyczne podzielone są na trzy główne obszary: funkcjonowanie osobiste, 
funkcjonowanie społeczne oraz funkcjonowanie w działaniu. W każdym z obszarów zawarte są cele 
szczegółowe, które dotyczą takich pod obszarów jak: samoobsługa i dbałość o siebie, osobowość, 
umiejętności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, autonomia, umiejętności 
komunikowania się, relacje międzyludzkie, relacje z szerszym otoczeniem i udział w życiu społecznym, 
aktywność  w czasie wolnym, motywacja i inicjatywa w działaniu oraz motywacja do pracy, 
umiejętności wykonywania zadań i umiejętności zawodowe, umiejętności poznawcze i sprawność 
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fizyczna. Natomiast celem ogólnym każdego z beneficjentów było zwiększenie poziomu kompetencji w 
wymienionych wyżej obszarach, zwiększenie samodzielności oraz rozwój kompetencji społecznych, tak 
ważnych w codziennym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych.

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

W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie realizowało 3 projekty z zakresu aktywizacji zawodowej 
osób niepełnosprawnych. Ich celem była poprawa dostępu do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością 
intelektualną i zaburzeniami psychicznymi poprzez stworzenie struktury poszukiwania pracy i 
doradztwa zawodowego. Działania w projektach realizowane były zgodnie z modelem zatrudnienia 
wspomaganego.
 - Krakowski Ośrodek Aktywizacji Zawodowej to projekt, w którym zespół specjalistów w kompleksowy 
sposób wspierał osoby z niepełnosprawnością psychiczną w drodze ich społeczno- zawodowego 
rozwoju. Projekt przewidywał wsparcie dopasowane do indywidualnych potrzeb każdej osoby, która 
przy wsparciu psychologa, doradcy zawodowego i trenera pracy mogła pokierować swoim rozwojem 
zawodowym. Pracowaliśmy według zasady „wsparcia tyle, ile konieczne, a samodzielności i 
niezależności tyle, ile możliwe”
W ramach naszych działań oferowaliśmy  indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne, 
doradztwo zawodowe oraz możliwość indywidualnego wsparcia ze strony trenera pracy zarówno w 
podejmowaniu pracy, jak też w utrzymaniu zatrudnienia.Udział w projekcie dał uczestnikom:-wsparcie 
doradcze i emocjonalne związane z osobistą sytuacją na rynku pracy, -możliwość ćwiczenia 
praktycznego sytuacji ubiegania się o pracę oraz różnych sytuacji społecznych mogących wystąpić w 
czasie zatrudnienia, -doradztwo w zakresie kierowania własnym życiem zawodowym i dokonywania 
optymalnych dla siebie wyborów, -możliwość odkrycia swoich mocnych stron oraz doskonalenia 
słabości, -możliwość nabycia doświadczenia zawodowego przez zrealizowanie płatnego stażu, -szansę 
podniesienia kwalifikacji zawodowych przez odbycie kursu lub szkolenia, -możliwość zatrudnienia w 
warunkach chronionych przy wsparciu indywidualnego trenera pracy, który pomaga osobie z 
niepełnosprawnością w adaptacji na stanowisku pracy i opanowaniu zadań stanowiskowych.
W 2014 roku wsparciem objęto 224 osoby z niepełnosprawnością psychiczną i/lub upośledzeniem 
umysłowym. 30 osób podjęło staż zawodowy trwający od 3 do 6 miesięcy, zorganizowano 9 szkoleń/ 
kursów, w których wzięło udział 16 osób. 42 osoby podjęły zatrudnienie na otwartym rynku pracy przy 
wsparciu trenera pracy. Trenerzy pracy wspomagali pracujących BO zarówno w czasie formalności 
związanych z zatrudnieniem, jak też pomagali w utrzymaniu pracy -  towarzysząc na stanowisku i 
pozostając w trwałym kontakcie zarówno z zatrudnionym niepełnosprawnym pracownikiem jak też z 
jego pracodawcą, na bieżąco reagując w sytuacji wystąpienia jakichkolwiek trudności. W wyniku 
udziału w projekcie BO także podejmowali pracę samodzielnie, rezygnując ze wsparcia trenera pracy - 
w omawianym okresie samodzielnie pracę podjęło 26 osób.

- Powiatowy Ośrodek Aktywizacji Zawodowej to projekt mający na celu aktywizację społeczno-
zawodową osób z niepełnosprawnością psychiczną poprzez udzielanie kompleksowego wsparcia przy 
wchodzeniu na rynek pracy. W projekcie brały udział dorosłe osoby niepracujące, zamieszkujące na 
terenie jednego z powiatów: krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, olkuskiego, proszowickiego 
bądź wielickiego.
W ramach projektu uczestnicy korzystali z indywidualnych spotkań z psychologiem, doradcą 
zawodowym i trenerem pracy, na których mieli możliwość określenia najlepszej dla nich ścieżki rozwoju 
zawodowego. Podnosząc swoje kompetencje psychospołeczne oraz umiejętności zawodowe brali udział 
w grupowych warsztatach psychospołecznych i aktywnego poszukiwania pracy. Mieli również 
możliwość spróbowania swoich sił na treningach umiejętności praktycznych. Część uczestników 
skorzystała z kursów i szkoleń zawodowych oraz z płatnych staży, a także ze wsparcia trenera pracy w 
poszukiwaniu stanowiska pracy i przyuczenia do wykonywania powierzonych obowiązków. 
W 2014 roku ze wsparcia w ramach projektu korzystało w sumie 190 osób, a 57 z nich podjęło 
zatrudnienie. 

- Projekt „Aktywni Razem – partnerstwo na rzecz wprowadzenia osób niepełnosprawnych na otwarty 
rynek pracy” realizowany od roku 2011 zakończył się w marcu 2014r. Wzięło w nim udział 126 osób, a 
w jego wyniku 58 osób podjęło zatrudnienie.  
Od kwietnia 2014r. realizowany jest projekt „Aktywni Razem 2 – partnerstwo na rzecz wspomaganego 
zatrudniania osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy”, który jest kontynuacją działań z lat 
poprzednich.  Celem projektu jest wdrożenie i promocja modelu zatrudnienia wspomaganego poprzez 
zatrudnienie i utrzymanie trwałości zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną, psychiczną 
i sprzężoną na otwartym rynku pracy przy wsparciu trenerów pracy.
Dzięki niemu  40 osób dotychczas zatrudnionych objęto monitoringiem zatrudnienia.  Przyjęto też  
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

576

150

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

kolejne 22  osoby niepracujące , z których 11 dzięki wsparciu trenerów do końca 2014r. podjęło pracę. 

III. Aktywizacja społeczna i integracja osób niepełnosprawnych. 
Stowarzyszenie zorganizowało dwie imprezy kulturalno-rekreacyjne, których celem była integracja 
środowiska osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną. Odbyły się dwa Pikniki integracyjne- 
jeden w maju 2014r. na terenie ogrodu ŚDS Świt w Miłocicach, drugi we wrzesniu 2014r. na terenie 
przyległym do WTZ w Pobiedniku Małym. W każdym z nich udział około 300 osób, mieszkańców gmin 
ościennych, uczestników ośrodkó prowadzonych przez Stowarzyszenie i ich Rodzin.

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

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

I. Prowadzenie 
Dziennych Centrów 
Aktywności dla 
dorosłych osób z 
Niepełnosprawnością 
Intelektualną.
W 2014 roku 
Stowarzyszenie 
prowadziło:
 - Środowiskowy Dom 
Samopomocy przy. 
ul.Aleksandry 1 z filią 
przy ul. Kolejowej 2. - 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy "Świt" w 
Miłocicach.- 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy  przy al. 
Pokoju 7 w Krakowie.- 
Warsztat Terapii 
Zajęciowej przy ul. 
Prądnickiej  10 w 
Krakowie. - Warsztat 
Terapii Zajęciowej w 
Pobiedniku Małym.- 
Ośrodek Rehabilitacji i 
Wsparcia-Znacznie 
Aktywniejsi.

85,32,C
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

II. Aktywizacja 
zawodowa osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną i 
zaburzeniami 
psychicznymi.
III. Aktywizacja 
społeczna i integracja 
osób 
niepełnosprawnych
W okresie 
sprawozdawczym 
Stowarzyszenie 
realizowało 3 projekty z 
zakresu aktywizacji 
zawodowej osób 
niepełnosprawnych. Ich 
celem była poprawa 
dostępu do 
zatrudnienia osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną i 
zaburzeniami 
psychicznymi poprzez 
stworzenie struktury 
poszukiwania pracy i 
doradztwa 
zawodowego. Działania 
w projektach 
realizowane były 
zgodnie z modelem 
zatrudnienia 
wspomaganego.
 - Krakowski Ośrodek 
Aktywizacji Zawodowej- 
Powiatowy Ośrodek 
Aktywizacji Zawodowej- 
Projekt „Aktywni 
Razem – partnerstwo 
na rzecz wprowadzenia 
osób 
niepełnosprawnych na 
otwarty rynek pracy”

70,30,Z
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Sprzedaż towarów i 
usług wytworzonych 
lub świadczonych przez 
osoby korzystające z 
działalności pożytku 
publicznego - 
uczestników dziennych 
centrów aktywności 
prowadzonych przez 
Stowarzyszenie. 
Osoby 
niepełnosprawne 
uczęszczające do 
dziennych centrów 
aktywności 
prowadzonych przez 
Stowarzyszenie 
wytwarzają różne 
produkty np. 
rękodzielnicze czy 
świadczą usługi na 
zlecenie i na podstawie 
zamówień podmiotów 
zewnętrznych – 
zarówno osób 
fizycznych jak i firm 
współpracujących ze 
Stowarzyszeniem. W 
ten sposób realizują 
one swoje 
zaangażowanie 
społeczne, 
jednocześnie 
otrzymując wysokiej 
jakości, zamówiony 
produkt czy usługę.

22,13,Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 5,392,775.97 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5,313,690.44 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 56,411.95 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 2,162.82 zł

e) Pozostałe przychody 20,510.76 zł

2,048,017.75 zł

2,854,541.39 zł

120,722.97 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 226,801.97 zł

1,740.00 zł

186,999.64 zł

38,062.33 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 63,606.36 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 5,023,282.11 zł
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2.4. Z innych źródeł 79,085.53 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -5,784.99 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 33,212.31 zł

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

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 63,606.36 zł

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 5,398,974.42 zł 63,606.36 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

5,319,475.43 zł 63,606.36 zł

23,199.64 zł 0.00 zł

0.00 zł

3,274.36 zł

0.00 zł

53,024.99 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

1 Prowadzenie dziennych Centrów Aktywności dla dorosłych Osób z niepełnosprawnością 
intelektualną

63,606.36 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

z podatku od towarów i usług

0.00 zł

2,704.39 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

104.0 osób

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

98.0 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

nie korzystała

54.00 zł

260.00 zł

0.00 zł

Druk: MPiPS 14



3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 3,297,550.83 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

3,217,557.33 zł

3,093,872.86 zł

- nagrody

- premie

114,270.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 9,414.47 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 79,993.50 zł

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

79,993.50 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 79,993.50 zł

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

0.00 zł

30.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

5.00 osób

25.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

5.00 osób

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

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

274,795.90 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

0.00 zł

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

286,843.30 zł

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

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

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 460,152.00 zł

2 Prowadzenie od 01.09.2004 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Miłocicach 
dla 25 osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną na podstawie 
umowy nr 25/2013 z dnia 
6.12.2013

Prowadzenie Środowiskowego 
Domu Samopomocy w 
Miłocicach dla osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną

Gmina Słomniki 285,000.00 zł

3 Prowadzenie od 01.10.2003 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Krakowie Al 
Pokoju 7, dla 21 osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną na postawie 
umowy nr 
W/I/300/SO/9/2013 z dnia 
23.01.2013 oraz aneksu nr 4 
z dnia 01.09.2014r. (dotyczy 
przeniesienia ŚDS na Al. 
Pokoju 7)

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 193,800.00 zł

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

Prowadzenie Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Pobiedniku 
Małym dla uczestników

Powiat Krakowski 399,629.05 zł

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

Prowadzenie Warsztatu Terapii 
Zajęciowej dla uczestników

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 657,600.00 zł

6 Projekt: Aktywizuj się 
zwiedzając Polskę II" zgodnie 
z umową 23/2014 z dnia 
27.02.2014

Integracja osób 
niepełnosprawnych ze 
społecznością lokalną

Powiat Krakowski 3,000.00 zł

7 Projekt pod nazwą "V Piknik 
Integracyjny w Pobiedniku 
Małym" zgodnie z umową nr 
25/2014 z dnia 22.07.2014

Integracja osób 
niepełnosprawnych ze 
społecznością lokalną

Powiat Krakowski 3,000.00 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)
Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

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

Wprowadzenie Osób 
Niepełnosprawnych na Otwarty 
Rynek Pracy

PFRON 48,057.00 zł

2 Prowadzenie "Ośrodka 
rehabilitacji i wsparcia-
Znacznie Aktywniejsi!"w 
okresie 01.08.2013 do 
31.03.2016 na podstawie 
umowy z dnia 28.08.2013 nr 
ZO/000054/06/D

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

PFRON 522,409.85 zł

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

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

Wojewówdzki Urząd Pracy w 
Krakowie

1,195,661.24 zł

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

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

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 1,166,324.16 zł

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

Wprowadzenie Osób 
Niepełnosprawnych na Otwarty 
Rynek Pracy

PFRON 311,239.01 zł

6 Projekt "Społeczne 
Zarządzanie przez Jakość", 
okres realizacji od 
01.09.2014 do 30.04.2016r. , 
na podstawie umowy do 
wniosku nr E2/1852

Przeciwdziałanie wykluczeniu 
poprzez podniesienie jakości 
działań Stowarzyszenia na rzecz 
dorosłych osób z 
niepełnosprawnością  
psychiczną.

Finansowany ze środków 
Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego tzw funduszu EOG

88,000.00 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

Za rok 2014 zostało przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta.
Raport z badania wraz ze sprawozdaniem finansowym został przesłany do Departamentu Pożytku Publicznego w 
Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
Zdaniem biegłego rewidenta zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:
"- przedstawia rzetelne i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Stowarzyszenia na dzień 
31 grudnia 2014 roku, jak też jego wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 
roku,
- zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie 
prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu 
Stowarzyszenia.”

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Przedsiębiorstwo Społeczne Ognisko Sp. z 
o.o.

31-019 Kraków, ul. Floriańska 15 100.00 100.00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie 2

2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie 1

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 1

4 Starostwo Powiatu Krakowskiego 1

5 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie W Krakowie 1

6 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Andrzej Wolski - Prezes Zarządu 
/ 30.06.2015r. Data wypełnienia sprawozdania
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