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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 
STOWARZYSZENIE „AGRADO” 

 
 
 
 

 
1. DANE OGÓLNE  

 

 
Stowarzyszenie „AGRADO” 
 
Siedziba:   Al. Wolności 21a 

34-100 Wadowice 
data utworzenia;   07.10.2009r. 
data wpisu do KRS;   06.11.2009r. 

Nr KRS:   0000341302 
Nr NIP;    5512572297 
Nr REGON;  121097490 

 
 

Skład Zarządu  w okresie 01.01.2011r – 22.09.2011r. 
 
Oboza Dorota                  prezes    
Żarnowska Magdalena  w-ce prezes   
Wiercimak Joanna  skarbnik   
Kowalczyk Dorota  sekretarz   

 
Skład Zarządu  w okresie 22.09.2011r. – 31.12.2011r. 

 
Oboza Dorota - prezes  
Wybraniec Ewa - w-ce prezes  
Sienkiewicz Agnieszka - w-ce prezes 
Socała Krystyna - skarbnik  
Opyrchał Magdalena sekretarz  

 
 
W dniu 22 września 2011 r. dokonano wprowadzenia zmian we wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego dla naszego 
Stowarzyszenia. Zmiany dotyczyły  m.in. nazwy Stowarzyszenia „Od – Nowa”, aktualna nazwa brzmi Stowarzyszenie 
„AGRADO”.  
Dokonano zmian w statucie oraz w składzie osobowym Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Zamiany zostały wprowadzone  
i zatwierdzone  przez Walne Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2011r. 
 
 
 
 

 
2. CELE STATUTOWE – WYCIĄG ZE STATUTU 

 

 
 

Rozdział II 
 Cele i sposoby działania 

 
§ 6 

1. Głównym celem Stowarzyszenia „AGRADO” jest  wspieranie rozwoju człowieka, troska o jego zdrowie, pomoc rodzinie 
w sprawowaniu jej podstawowych funkcji oraz działania na rzecz rozwoju i integracji społecznej. 
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2. Celami Stowarzyszenia są: 
1. działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, 
2. działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania i opieki,  
3. działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 
4. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie z autyzmem, 
5. działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom  

i patologiom społecznym, 
6. działalność na rzecz aktywnego spędzania czasu wolnego, krajoznawstwa, rekreacji, sportu  

i wypoczynku dzieci, młodzieży i rodzin, 
7. działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 
8. działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy, 
9. działalność na rzecz demokracji i praw człowieka, integracji społecznej, budowanie społeczeństwa 

obywatelskiego, 
10. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, 

instytucje publiczne oraz wspieranie innych inicjatyw społecznych, 
11. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 
12. działalność na rzecz współpracy sektorów non-profit–biznes-administracja publiczna, 
13. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
14. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami, 
15. działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu, 
16. działalność na rzecz reprezentowania interesów członków stowarzyszenia na zewnątrz. 

 
§ 7 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1) opracowywanie, realizowanie i wspieranie programów i projektów edukacyjnych, profilaktycznych, 

terapeutycznych i rehabilitacyjnych,  
2) organizowanie, wspieranie działalności lub prowadzenie placówek edukacyjnych, oświatowych, 

wychowawczych, opiekuńczych, 
3) prowadzenie działalności w zakresie edukacji publicznej, współpraca  

z przedstawicielami mediów,  
4) inicjowanie, prowadzenie lub wspieranie twórczych i nowatorskich rozwiązań  

w  zakresie działalności wspomagającej wypoczynek dzieci i młodzieży, turnusy rehabilitacyjne  
i inne specjalistyczne, 

5) inicjowanie, organizowanie i wspieranie działań promujących zdrowy styl życia, pomoc społeczną oraz 
ochronę zdrowia, 

6) organizowanie, prowadzenie lub wspieranie działalności placówek informacyjno – poradnianych, 
terapeutycznych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych,  

7) tworzenie grup o charakterze terapeutyczno - rehabilitacyjnym dla osób  
z dysfunkcjami psychorozwojowymi oraz motorycznymi, 

8) tworzenie grup rozwojowych i grup wsparcia dla dzieci i młodzieży ich rodzin, oraz osób samotnych,  
9) tworzenie grup wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz rodzin dysfunkcyjnych, osób przewlekle chorych, z 

problemami psychorozwojowymi oraz niepełnosprawnością, 
10) organizowanie i sprawowanie profesjonalnej opieki paliatywnej nad chorym w ramach hospicjum 

domowego, 
11) wspomaganie działalności rodzin zastępczych i rodzin tworzących pogotowia rodzinne, 
12) organizowanie, prowadzenie i wspieranie działalności kulturalnej, rekreacyjnej  

i sportowej,  
13) podejmowanie działań w kierunku reintegracji osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,  
14) szerzenie idei i tradycji wolontariatu poprzez tworzenie grup wolontaryjnych  

i szkolenia w tym zakresie,  
15) organizowanie działań charytatywnych i filantropijnych, 
16) organizowanie imprez masowych, 
17) wsparcie finansowe osób i instytucji oraz regranting, 
18) podejmowanie współpracy z instytucjami naukowymi i ośrodkami badawczymi  

w zakresie profilaktyki uzależnień, edukacji, rehabilitacji i terapii osób, a szczególnie dzieci  
i młodzieży z wyzwaniami rozwojowymi, niepełnosprawnością oraz działań na rzecz ich rodzin, 

19) organizację konferencji, sympozjów, seminariów, szkoleń i konsultacji, 
20) opiniowanie, badania i analizy inicjatyw społecznych, 
21) podejmowanie współpracy z organami administracji państwowej i Samorządem Terytorialnym,  
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22) podejmowanie współpracy z organami Unii Europejskiej, organizacjami państwowymi, władzami 
samorządowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów określonych przez 
statut Stowarzyszenia, 

23) organizowanie działań mających na celu rozwój własny członków Stowarzyszenia,   
24) stosowanie innych środków działania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jakie okażą się niezbędne dla 

realizacji celów statutowych. 

 
 
Dla  realizacji niektórych naszych celów zrealizowaliśmy zadania publiczne z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania 
patologiom społecznym we współpracy z Urzędem Miejskim w Wadowicach. Zadania były współfinansowane ze środków 
Gminy Wadowice: 
   

 „Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych 
uzależnieniem od narkotyków, udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy 
psychospołecznej i prawnej” – umowa 12/A/2011, z dn. 01.02.2011r. 
dotacja wspierająca  - 40 000,00PLN  

 

 „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania 
problemów narkomanii dla dzieci, młodzieży oraz rodziców i nauczycieli”   - umowa 13/A/2011, z dn. 01.02.2011r. 
dotacja wspierająca -  20 000,00 PLN  

 

 „Zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii medialnej dotyczącej problematyki alkoholowej i narkotykowej  
dla członków społeczności lokalnej” – umowa 14/A/2011, z dn. 01.02.2011r. 
dotacja wspierająca -  10 000,00 PLN 
 
 

Dla realizacji celów z zakresu przeciwdziałania narkomanii we współpracy z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania 
Narkomanii, realizowaliśmy zadanie publiczne z zakresu programów profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży. Zadanie 
były współfinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia.  
 

 „Przeciw narkotykom do radości życia- Trening Mistrzów”  - umowa nr 23/P/2011 z dnia 03.01.2011r.  
dotacja wspierająca – 2 697,21PLN  
 

Dla realizacji celów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych we współpracy  
z Województwem Małopolskim, w tym z Departamentem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego realizowaliśmy zadania realizowane przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących 
w dyspozycji Województwa Małopolskiego; 
 

 „Otwieramy serca, umysły i zmysły” – umowa nr VIII/336/PS/1367/11 z dnia 30.06.2011r. 
dotacja wspierająca -  28 000,00 PLN 
 

 „Rozwój daje radość – radość tworzy rozwój” – umowa nr VIII/428/PS/2317/11 z dnia 28.10.2011r. 
dotacja wspierająca -  14 459,30 PLN 
 

 „AUTentycznie inspirująca informacja” – umowa nr VIII/415/PS/2292/11 z dnia 28.10.2011r. 
dotacja wspierająca -  8 250,00 PLN 
 

 
Otrzymaliśmy darowiznę organizowaną w ramach akcji Telewizji Polskiej S.A.  „Reklama Dzieciom” , która została 
przeznaczona na leczenie farmakologiczne niepełnosprawnego dziecka, który jest jednocześnie jednym z członków 
Stowarzyszenia „AGRADO” - umowa darowizny  nr 33/XVIII/TV/RD/10   
Darowizna w  wysokości – 4 000,00 PLN   
 
Podpisaliśmy umowę najmu lokalu użytkowego należącego do Małopolskiego Inkubatora Przedsiębiorczości  
w Andrychowie, ul. Starowiejska 22a. Umowa zawarta w dniu 30.06.29011r. pomiędzy Gminą Andrychów – Zespołem 
Obsługi Mienia Komunalnego w Andrychowie, ul. Metalowców, reprezentowanym przez dyrektora zespołu p. Marię Dybał. 
Lokal przeznaczony została na działanie Ośrodka Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji „APERIO” w Andrychowie. 
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Podpisaliśmy  umowę  użyczenia lokalu, który stanowi część nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. E.K. Wojtyłów 4.  Umowa nr GG/16/2011 w dniu 23.11.2011r. z Gminą 
Wadowice, reprezentowaną przez Burmistrz Wadowic p. Ewę Filipiak  Lokal został przeznaczony na działalność Centrum 
Profilaktyki Społecznej w Wadowicach. 
 
 
Rozwiązaliśmy umowę najmu lokalu z dnia 5 stycznia 2010r. z p. Maria Kois, administratorem budynku na ul. Kościelnej 6  
w Wadowicach z dniem 30.12.2011r. Lokal został przeznaczony był na działalność Centrum Profilaktyki Społecznej  
w Wadowicach 

 
Z  dniem 30.11.2011r. rozwiązaliśmy umowę z Tauron Polska Energia zawartą w dniu 21.01.2010r.  
 

 
Podpisaliśmy  umowy zlecenia lub umowy o dzieło z 20 osobami zatrudnionymi przez Stowarzyszenie „AGRADO” 
oraz umowy wolontaryjne.  
 
 

 
1. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIE 

 

 
 

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zostało zwołane na wniosek Zarządu Stowarzyszenia na dzień 
27 czerwca 2011 r. i przyjęło następujące uchwały: 

 Uchwała nr 1 dotycząca zatwierdzenia protokołu z Walnego Zgromadzenia nr 4 z dn. 30-06-2010r. 

 Uchwała nr 2 dotycząca przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok. 

 Uchwała nr 3 dotycząca przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2010 rok 

 Uchwała nr 4 dotycząca zatwierdzenia sprawozdania prac Zarządu za okres od 05-01-2010 do 27-06-
2011r. 

 Uchwała nr 5 dotycząca zatwierdzenia regulaminu prac Zarządu. 

 Uchwała nr 6 dotycząca zatwierdzenia sprawozdania prac Komisji Rewizyjnej za okres od 05-01-2010 
do 27-06-2011r. 

 Uchwała nr 7 dotycząca zatwierdzenia regulaminu Komisji Rewizyjnej. 

 Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium pani Dorocie Oboza - Prezesowi Zarządu. 

 Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium pani Magdalenie Żarnowskiej – Wiceprezesowi 
Zarządu.  

 Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium pani Dorocie Kowalczyk – Sekretarzowi Zarządu. 

 Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium pani Joannie Wiercimak – Skarbnikowi Zarządu. 

 Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium panu Sławomirowi Maryon – Przewodniczącemu 
Komisji Rewizyjnej. 

 Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium pani Milenie Maryon-Nowak – Zastępcy 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

 Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium pani Agacie Socała – Sekretarzowi Komisji 
Rewizyjnej 

 Uchwała nr 15 w sprawie wyboru nowego Zarządu i odwołaniu dotychczasowego. 

 Uchwała nr 16 w sprawie wyboru nowej Komisji Rewizyjnej i odwołaniu dotychczasowej. 

 Uchwała nr 17 w sprawie zasad wpłacania składek członkowskich. 

 Uchwała nr 18 w sprawie przyjęcia zmiany nazwy Stowarzyszenia. 

 Uchwała nr 19 w sprawie przyjęcia zmian do Statutu. 
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2. PRACA ZARZĄDU 

 

 

Zarząd spotykał się systematycznie na spotkaniach. 
 
W dniu 05.01.2011r. podjęta  została uchwała: 

 Uchwała nr 9 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności 
Stowarzyszenia „Od-Nowa” za 2010 rok 
 

W dniu 11.01.2010r. podjęte zostały uchwały: 

 Uchwała nr 10 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności 
Stowarzyszenia „Od-Nowa” za 2010 rok. 

 Uchwała nr 11 z dn. 15.01.2011r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z inwentaryzacji 
Stowarzyszenia „Od-Nowa” za 2010 rok. 
 

W dniu 13.06.2011r. zostały podjęte następujące uchwały : 

 Uchwała nr 12  w sprawie przyjęcia nowego członka Stowarzyszenia( Barbara Wiktorska). 

 Uchwała nr 13 w sprawie przyjęcia nowego członka Stowarzyszenia( Bożena Wiktorska). 

 Uchwała nr 14 w sprawie przyjęcia nowego członka Stowarzyszenia( Alicja Piekarska-Wymysło). 

 Uchwała nr 15 w sprawie przyjęcia nowego członka Stowarzyszenia( Renata Pióro). 

 Uchwała nr 16 w sprawie przyjęcia nowego członka Stowarzyszenia( Dorota Mikuła). 

 Uchwała nr 17 w sprawie przyjęcia nowego członka Stowarzyszenia( Agnieszka Sienkiewicz). 

 Uchwała nr 18 w sprawie przyjęcia nowego członka Stowarzyszenia( Magdalena Opyrchał). 

 Uchwała nr 19 w sprawie przyjęcia nowego członka Stowarzyszenia( Krystyna Socała). 

 Uchwała nr 20 w sprawie przyjęcia nowego członka Stowarzyszenia( Maria Bułka). 

 Uchwała nr 21 o przyjęciu sprawozdania z efektów pracy Stowarzyszenia za okres od stycznia do czerwca 
2011r. 

 Uchwała nr 22 o przyjęciu sprawozdania z prac Zarządu za okres od stycznia do czerwca 2011r. 
 

W dniu 28.06.2011. podjęta została Uchwała nr 23 w sprawie przyjęcia funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia: 
Prezes – Dorota Oboza 
Wiceprezes – Ewa Wybraniec , Agnieszka Sienkiewicz  
Skarbnik – Krystyna Socała  
Sekretarz – Magdalena Opyrchał 
 
W dniu 21.10.2011r., zostały podjęte uchwały: 

 Uchwała nr 24 w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa Aleksandry Kowalczyk. 

 Uchwała nr 25 w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa Doroty Kowalczyk. 

 Uchwała nr 26 w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa Magdaleny Żarnowskiej. 

 Uchwała nr 27 w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa Joanny Wiercimak. 

 Uchwała nr 28 w sprawie obowiązującej metody informowania członków o zaistniałych  
nieprawidłowościach formalnych i konieczności prawomocnego uzupełnienia braków w dokumentacji. 

 Uchwała nr 29 w sprawie przyjęcia nowego regulaminu Zarządu Stowarzyszenia. 

 Uchwała nr 30 dotycząca podjęcia decyzji o rozpoczęciu starań o przyznanie statusu Organizacji Porządku 
Publicznego. 
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3. INFORMACJA O PRZYCHODACH Z WYODRĘBNIENIEM ICH ŹRÓDEŁ  

 

 
 

Stowarzyszenie otrzymało w 2011r. siedem  dotacji od podmiotów publiczno – prawnych, jako wsparcie 
realizacji zadań publicznych oraz  darowizna w łącznej kwocie 127 406, 51PLN,. Dotacje zostały wydatkowane  
w całości zgodnie z ich przeznaczeniem.  
Innym źródłem przychodu Stowarzyszenia były składki członkowskie w wysokości 1 320,00 PLN, 
oraz darowizny w wysokości 21 940,00PLN .  
 
  

 
4. INFORMACJA O  RACHUNKU BANKOWYM  ZE WSKAZANIEM BANKU 

 

 
 

Numer konta bankowego; ING Bank Śląski o/Wadowice 12105011001000009071907225 
 
 

 
5. INFORMACJA  O OSOBACH ZATRUDNIONYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE  

 

 

Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie zatrudniało w 2010r. następujące osoby: 
 
1. Dorota Oboza  
2. Renata Pióro  
3. Ewa Wybraniec  
4. Adam Kasprzyk 
5. Piotr Kasprzak 
6. Ewa Zaczyńska  
7. Agnieszka Mrzygłód – Nadajczyk  
8.  Agnieszka Sienkiewicz  
9. Bożena Wiktorska  
10. Krystyna Socała  
11. Barbara Wiktorska  
12. Joanna Mazurek  
13. Katarzyna Ryłko  
14. Małgorzata Michalik  
15. Bogumiła Marczyńska  
16. Opyrchał Magdalena  
17. Justyna Dwornik  
18. Głownia Edward 
19. Alicja Piekarska - Wymysło  
20. Agata Socała  
 
Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie, wolontaryjnie oprócz w/w pracowały następujące osoby:  
1. Guzik Agata 
2. Wojewodzic Dorota  
3. Kensiak Kinga 
4. Jankowska Natalia  
5. Mrajca Dominika 
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6. Bloch Ewa  
7. Radwan Bogusława  
8. Wiktorski Zdzisław  
9. Piekarski Andrzej 
10 Socała Józef  
11. Szostak Władysław  
12. Pióro Zdzisław  
13. Linke Agnieszka  
14. Linke Maciej 
15. Mika Julia  
16. Mikrut Klaudia  
17. Wiktorski Kamil 
18. Wiktorska Faustyna  
19. Socała Krzysztof  
 
 

 
6. INFORMACJA O  EFEKTACH NASZEJ PRACY 

 

 
 

1. Zadanie publiczne pod nazwą „Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków, udzielenie rodzinom, w których występują 
problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej. 
 

 Zrealizowaliśmy 668 godzin dyżurów specjalistycznych z dotacji, 110 ze środków własnych, a 254 godzin 
wolontaryjnych. 

 Z naszej oferty skorzystało 221 osób, w tym 32 rodziny i 19 osób zawodowo zajmujących prowadzeniem 
działalności profilaktycznej .  Udzielono 730 konsultacji. 
 

                Dyżury specjalistów Centrum Profilaktyki Społecznej pełnione były następująco: 
Poniedziałek      - 14.00 – 18.00  
Wtorek               - 15.00 – 19.00  
Środa                  - 14.00 – 18.00  
Czwartek            - 14.00 – 18.00  
Piątek                  - 15.00 – 19.00  

Pierwszy czwartek miesiąca – 15.00 – 19.00 dyżur prawnika. 
 
Dyżury wolontaryjne realizowaliśmy systematycznie według potrzeb. 

 
Organizowaliśmy spotkania szkoleniowo – superwizyjne Zespołu Centrum Profilaktyki Społecznej, które 
obejmowały: 

 Część I – szkoleniowa, prowadzona przez członków zespołu 

 Część II  - organizacyjna na której omawiane są bieżące sprawy związane z realizacją projektów, część 
szkoleniowa 

 Część III – grupa Ballinta, omawianie i superwizowanie pracy poradnianej, terapeutycznej, szkoleniowej 
oraz zajęć grupowych psychoedukacyjnych i informacyjno - edukacyjnych   

W trakcie roku odbyło się sześć  spotkań Zespołu. 
 

Tematyka szkoleń: 

 Nowe narkotyki – Dorota Oboza 

 Zaburzenia nastroju w rodzinie z problemem uzależnienia – Renata Pióro 

 Jak rodzice mogą chronić dzieci przed dopalaczami – Ewa Wybraniec 

 Zespół wewnętrznego porozumienia i diabelskie koło relacji międzyludzkich  - Ewa Zaczyńska 

 Przemocowe mechanizmy rodzinne u osób poszukujących pomocy – Piotr Kasprzak 
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 Mechanizmy uzależnienia, Zmiana osoby w terapii – Dorota Oboza 

 Oddziaływanie terapeutyczne wobec osób zagrożonych wirusem HIV – Ewa Wybraniec 

 Zagadnienia kozła ofiarnego – Piotr Kasprzak 

 Problemy agresji u małych dzieci – Renata Pióro 

 Zakupoholizm – Renata Pióro 
 
W ramach propagowanie idei wolontariatu zrealizowano 169 godzin wolontaryjnie. 
 
2. Zadanie publiczne pod nazwą „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej  
i szkoleniowej  w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii dla dzieci, młodzieży  
oraz rodziców  i nauczycieli”  
Przygotowaliśmy  poszerzoną oferta, która  została wydrukowana /16-20 kompletów/ i przekazana do szkół, 
wydrukowane zostały ankiety ewaluacyjne do programów, raporty, zestawienia, pomoce dydaktyczne do 
prowadzenia zajęć w szkołach, szkoleń, warsztatów. 

 
Przeprowadziliśmy  badania w celu aktualizacji diagnozy dla gminy Wadowice według metodologii ESPAD lub 
innej zaleconej przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Wyydrukowano 500 ankiet, wykonano 
badania ankietowe w wylosowanych szkołach /20 klas/, dokonano zestawienia danych ankietowych, 
opracowana jest diagnoza w formie raportu z aktualnej diagnozy porównawczej „Opinie uczniów z Gminy 
Wadowice na temat uzależnień oraz używanych przez nich substancji psychoaktywnych” W-ce 2011 

 
Zakupiono prenumeratę „Remedium” za rok 2010 i 2011, zakupiono  8 pozycji aktualnych wydawnictw 
książkowych, pozyskano 18 pozycji książkowych z KBdPN . 

 
Prowadzony był monitoring  i ewaluacja realizowanych programów informacyjno – edukacyjnych oraz 
psychoedukacyjnych  
i szkoleniowych dostępne są trzy raporty; 

 Efektywność realizowanych usług w zakresie konsultacji indywidualnych, rodzinnych, zawodowych i zajęć 
grupowych 

 Efektywność realizowanych zajęć informacyjno-edukacyjnych  

 Efektywność realizowanych zajęć psychoedukacyjnych 
 

Prowadziliśmy zajęcia informacyjno-edukacyjne dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli według programów 
– realizowane będą w szkołach, placówkach oświatowych, w trakcie zorganizowanych form wypoczynku lub dla 
zorganizowanych grup w naszej placówce – zrealizowano 6 programów, w wymiarze 62 godzin, w 46 klasach,  
a uczestniczyło w nich 708 uczestników, realizowało 3 realizatorów.  

 
Prowadziliśmy grupowe zajęcia rozwojowe, psychoedukacyjne, psychokorekcyjne oraz wspierające  dla grup 
dzieci, młodzieży i dorosłych według programów – zrealizowano 7 programów, w wymiarze196 godzin,  
a uczestniczyło w nich 52 uczestników.  

 
Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy szkolenia i warsztaty dla pedagogów, wychowawców, nauczycieli, 
trenerów, funkcjonariuszy policji, realizatorów programu i innych osób zajmujących się problematyką związaną 
z profilaktyką narkomanii oraz umożliwienie udziału w szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe  
w zakresie wychowania, profilaktyki i terapii narkomanii – zrealizowano 9 spotkań szkoleniowych, w wymiarze 
21 godzin, a uczestniczyło w nich 142 uczestników.  

 
Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy Gminny Konkurs Profilaktyczny dla Gminy Wadowice w zakresie 
problematyki związanej ze współczesną profilaktyką narkomanii – udział wzięło 128 uczestników, 17 dzieci 
otrzymało nagrody i dyplomy. 

 
Zorganizowaliśmy Forum Profilaktyczne dla pedagogów, nauczycieli i pracowników innych instytucji  
i organizacji partnerskich zaangażowanych w profilaktykę uzależnień. W Forum pod nazwą „STOP 
Uzależnieniom - Widzieć, rozumieć, wzmacniać i integrować”, udział wzięło 28 osób z 20 instytucji. 
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Doposażyliśmy placówkę w sprzęt i materiały biurowe, w tym projektor multimedialny i ekran, które są 
wykorzystane  trakcie prowadzonych zajęć i szkoleń. 

 
Prowadzona była koordynacja realizacji zadania oraz dokumentacja księgowa i administracyjna dla zadania. 

 
W ramach propagowanie idei wolontariatu zrealizowano 179 godzin wolontaryjnych 
 
 
3.  Zadanie publiczne pod nazwą „Zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii medialnej dotyczącej 
problematyki alkoholowej i narkotykowej dla członków społeczności lokalnej (TV lokalna, strona 
internetowa, plakaty, ulotki) 
Opracowaliśmy merytorycznie i graficznie folder informacyjno –edukacyjny w zakresie profilaktyki i leczenia 
uzależnień głównie na terenie Gminy Wadowice. Folder – „Uzależnienia” Wydrukowaliśmy w nakładzie 2200 
szt. Foldery zostały rozprowadzone w miejscach użyteczności publicznej. 

 
Zamówiliśmy w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii i otrzymaliśmy i rozdysponowaliśmy  
w miejscach użyteczności publicznej, dwa razy w trakcie roku, następujące materiały do edukacji publicznej: 

 Broszura informacyjno-edukacyjna przeznaczona dla starszej młodzieży – 300 szt. 

 Ulotka - Narkotyki - Niebezpieczne związki – 300 szt. 

 Ulotka „Nasze dzieci i zagrożenie, dopalacze - wypalacze” – 100 szt. 

 Ulotka – „Twój super odjazd” – 100 szt. 

 Foldery informacyjno – edukacyjne dla rodziców Szukaj porozumienia ze swoim dzieckiem. Bliżej siebie - 
dalej od narkotyków – szt. 350 szt. 

 Plansze edukacyjne w zakresie substancji psychoaktywnych – 26 szt. 

 Razem: 1176 sztuk 
 

 Plakat A3 - Brałeś? Nie jedź! Po alkoholu i narkotykach rozum wysiada – 70 szt. 

 Plakat A1 - Brałeś? Nie jedź! Po alkoholu i narkotykach rozum wysiada – 10 szt. 

 Plakat - Łatwo zacząć - trudno skończyć – 70 szt.  

 Razem: 150 sztuk 
 
Prowadziliśmy obsługę stanowiska z dostępem do Internetu, opłacono domenę oraz zakupiono doładowania 
PLAY do stanowiska z dostępem do Internetu. 
 
Prowadziliśmy obsługę wortalu „Profilaktyka Uzależnień” www.cps.org.pl. Wortal aktualizowany był 
systematycznie w trakcie roku – wykorzystano do tego takie formy przekazu jak;  tekst, prezentacje, fotografie, 
klipy filmowe. 
 
Przygotowaliśmy klipy filmowe informacyjno – edukacyjnych; nagranie, zdjęcia, montaż – od marca do 
listopada – minimum trzy tematy filmowe – zrealizowano 14 klipów filmowych w pięciu obszarach 
tematycznych; uzależnienie i jego mechanizmy, edukacja w zakresie zdrowia psychicznego, procedura 
postępowania w sprawie zobowiązania do terapii uzależnienia, oferta Centrum profilaktyki Społecznej oraz 
przedstawienie osoby i oferty dwóch nowych osób pracujących w zespole CPS. 
 
Wykonaliśmy  prezentacje multimedialne,  plansze reklamowych do telewizji. Napisane zostały artykuły  
i informacje do prasy lokalnej i zawodowej. 
 
Zamówiliśmy emisje w lokalnej telewizji kablowej w różnorodnym zakresie tematycznym, całościowo 
obejmującym problematykę alkoholową i narkotykową. 
  
W ramach propagowanie idei wolontariatu zrealizowano 92 godzin wolontaryjnie. 

 
 
 
 

http://www.cps.org.pl/
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4. Zadanie publiczne „ Przeciw narkotykom – do radości życia – Trening Mistrzów” 

W ramach realizacji zadania publicznego przygotowano ofertę zajęć o i przeprowadzenie zajęć  
o charakterze psychoedukacyjnym, psychokorekcyjnym, rozwojowym, socjoterapeutycznym z uwzględnieniem 
form i procesu twórczego oraz rekreacyjno-sportowego dla grupy młodzieży z grupy ryzyka zaktualizowanego. 
Młodzież ta w część z nich korzystała już z oferty Centrum Profilaktyki Społecznej w zakresie konsultacji 
indywidualnych, lub grupowych form spotkaniowych. Są to dziewczęta i chłopcy i zagrożeni demoralizacją, 
eksperymentujący z narkotykami i /lub popełniający czyny karalne, zagrożeni wykluczeniem społecznym, 
doświadczający trudności szkolnych – objęci kuratelą sądową. Pozyskaliśmy nowe młode osoby do współpracy. 
Z zajęć korzystała młodzież w wieku 15 – 19 lat. 

5. Zadanie publiczne pod nazwą „OTWIERAMY SERCA, UMYSŁY I ZMYSŁY” skierowane do dzieci i młodzieży  
z orzeczeniem o niepełnosprawności, głównie z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w wieku od 4 do 16 lat. 

 Głównym celem zadania publicznego było wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych poprzez 
realizację programów rewalidacji o charakterze interdyscyplinarnym  

 Na terenie gminy Andrychów  utworzony został Ośrodek Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji APERIO, który 
oferuje bezpłatne zajęcia edukacyjne, opiekuńczo – wychowawcze, terapeutyczne i rehabilitacyjne dla 
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. 

 Placówka została wyposażona w podstawowy sprzęt i pomoce do  zajęć terapeutycznych, edukacyjnych, 
rehabilitacyjnych, niezbędne do prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych. Zakupiliśmy klacz do 
hipoterapii. 

 Z oferty skorzystało 16 dzieci  

 Zrealizowaliśmy 260 godzin zajęć indywidualnych oraz 100 godzin zajęć grupowych 

 Opracowano, wydrukowano i rozmieszczono w miejscach użyteczności publicznej plakaty informacyjne:  
O zadaniu publicznym „Otwieramy serca umysły i zmysły” realizowanym w Ośrodku Wsparcia w Rozwoju  
i Rehabilitacji  „APERIO” – 50 sztuk 
O Letnim Turnusie Rehabilitacyjnym „Podróż dookoła świata” – 50 sztuk 

 Opracowano, wydrukowano i rozmieszczono w miejscach użyteczności publicznej ulotki informacyjne:  
O zadaniu publicznym „Otwieramy serca umysły i zmysły” realizowanym w Ośrodku Wsparcia w Rozwoju  
i Rehabilitacji  „APERIO” – 60 sztuk 

 Napisano i umieszczono w prasie lokalnej „Nowiny Andrychowskie” artykuł o działaniach Ośrodka 
”APERIO”. 

 Rodziny korzystające z oferty otrzymały wsparcie w zależności od  potrzeb.   

6. Zadanie publiczne pod nazwą „Rozwój Daje Radość – Radość Tworzy Rozwój” skierowane do dzieci  
i młodzieży z orzeczeniem o niepełnosprawności, głównie z autyzmem, zespołem Aspergera, 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w wieku od 4 do 16 lat. 

 Nadrzędnym celem zadania publicznego było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży 
z trudnościami rozwojowymi i niepełnosprawnością.    

 Z oferty skorzystał 18 dzieci w wieku od 4 do 16 lat głównie z autyzmem, upośledzeniem umysłowym oraz 
niepełnosprawnościami sprzężonymi 

 Zrealizowano 150 godz. zajęć indywidualnych oraz 30 godzin zajęć grupowych  
 Zakupione zostało dodatkowe wyposażenie, a także materiały niezbędne do prowadzenia zajęć 

indywidualnych i grupowych. 

 Opracowano, wydrukowano i rozmieszczono w miejscach użyteczności publicznej plakaty informacyjne:  
O zadaniu publicznym „Rozwój Daje radość - Radość Tworzy Rozwój” realizowanym w Ośrodku Wsparcia  
w Rozwoju i Rehabilitacji  „APERIO” – 30 sztuk 

 Opracowano, wydrukowano i rozmieszczono w miejscach użyteczności publicznej ulotki informacyjne:  
O zadaniu publicznym „Rozwój Daje radość - Radość Tworzy Rozwój” realizowanym w Ośrodku Wsparcia  
w Rozwoju i Rehabilitacji  „APERIO” – 30 sztuk 

 Opracowano i wydrukowano zaproszenia na imprezę integracyjną „Spotkanie ze Świętym Mikołajem” dla 
dzieci, rodziców, terapeutów i zaproszonych gości. 

 Przygotowano prezenty Mikołajkowe dla dzieci wraz z życzeniami 
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 Przygotowano drobne słodkie upominki wraz z życzeniami dla rodziców, terapeutów, wolontariuszy oraz 
zaproszonych gości 

 Nagrano i zmontowano krótki materiał filmowy ze „Spotkania ze Świętym Mikołajem” 

 Rodziny korzystające z oferty otrzymały wsparcie w zależności od  potrzeb.   
 
7. Zadanie publiczne „AUTentycznie inspirująca informacja” – edukacja publiczna w obszarze 
niepełnosprawności 
Celem zadania było zwiększenie dostępności do informacji na temat niepełnosprawności takich jak autyzm, 
Zespół Aspergera, niepełnosprawności ruchowe, intelektualne, sprzężone i sensoryczne 
 
Stworzono stronę internetową www.aperio-agrado.org.pl. 
 
Opracowano, wydrukowano i rozmieszczono plakaty, foldery informacyjno. Przygotowano artykuły do prasy 
oraz klipy filmowe w ilości; 

Plakaty – 220 szt 
Foldery informacyjno – edukacyjne – 2200 szt 
Projekt strony www – 1 szt 
Treści na stronę www – około 40 artykułów 
Klipy filmowe – 11 szt 
Artykuły do prasy - 4 

 
 

 
7. INFORMACJA O KONTROLI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 

 

 

 
Stowarzyszenie i jego działalność była kontrolowana przez przedstawiciela  Urzędu Miejskiego w  Wadowicach, 
pana Ireneusza Pogockiego  w dniu  04.03.2011r. Kontrolą objęto prawidłowość wykorzystania dotacji 
przekazanej przez Gminę Wadowice zgodnie z umową nr OR.9/A/2010 z dnia 23.02.2010r. na realizację zadania 
publicznego pn.: „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania problemów narkomanii dla dzieci, młodzieży oraz rodziców  i nauczycieli”. 
Według  protokołu nr 20/2011 badane w toku kontroli zagadnienia ujęto w następujące punkty: 

1. prawidłowość dowodów księgowych stanowiących podstawę rozliczenia dotacji 
2. zgodność poniesionych wydatków z ustaleniami umowy 
3. udokumentowanie udziału finansowego przy realizacji zadania 
4. prawidłowość sporządzenia częściowego sprawozdania z wykorzystania dotacji 

Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono uchybień w dotychczasowej realizacji zadania 
publicznego. 
 
Kolejna kontrola prowadzona przez przedstawiciela  Urzędu Miejskiego w  Wadowicach, pana Ireneusza 
Pogockiego  w dniu  24.08.2011r. Kontrolą objęto prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej przez Gminę 
Wadowice zgodnie z umową nr OR.12/A/2011 z dnia 01.02.2011r. na realizację zadania publicznego pn.: 
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych 
uzależnieniem od narkotyków, udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy 
psychospołecznej i prawnej 
Według  protokołu nr 20/2011 badane w toku kontroli zagadnienia ujęto w następujące punkty: 

1. prawidłowość dowodów księgowych stanowiących podstawę rozliczenia dotacji 
2. zgodność poniesionych wydatków z ustaleniami umowy 
3. udokumentowanie udziału finansowego przy realizacji zadania 
4. prawidłowość sporządzenia częściowego sprawozdania z wykorzystania dotacji 

Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono uchybień w dotychczasowej realizacji zadania 
publicznego. 
 
 

http://www.aperio-agrado.org.pl/

