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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2013 
STOWARZYSZENIE „AGRADO” 

 

 

 DANE OGÓLNE  
CELE STATUTOWE, SPOSOBY REALIZACJI ORAZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI NIEODPŁATNEJ I ODPŁATNEJ  
 

 
 
Stowarzyszenie „AGRADO” 
 
Siedziba:   Al. Wolności 21a 

34-100 Wadowice 
data utworzenia;   07.10.2009r. 
data wpisu do KRS;   06.11.2009r. 
data uzyskania OPP;   25.06.2012r. 
 

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

 
Numer konta bankowego - ogólne:   ING Bank Śląski o/Wadowice 12 1050 1100 1000 0090 7190 7225 
Numer konta bankowego - oszczędnościowe:  ING Bank Śląski o/Wadowice 46 1050 1722 1000 0090 3008 1807 
Numer konta bankowego -  dla PFRON:   ING Bank Śląski o/Wadowice 80 1050 1445 1000 0024 0478 6424 

 
Skład Zarządu   
Oboza Dorota - prezes  
Piekarska – Wymysło Alicja - w-ce prezes 
Sienkiewicz Agnieszka - w-ce prezes 
Stach Krystyna - skarbnik  
Opyrchał Magdalena - sekretarz  

 
Skład Komisji Rewizyjnej  
Wróbel Justyna – przewodniczący 
Bułka Maria – członek 
Magiera Agnieszka - członek  

 
W dniu 13 stycznia 2013r. przystąpiliśmy do Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu i prowadzimy Centrum 
Wolontariatu przy Stowarzyszeniu „AGRADO”. 
 
W dniu 25 kwietnia 2013r. zostaliśmy  przyjęci do Porozumienia AUTYZM – POLSKA. 
 
W dniu 22.07.2013r. dokonano wprowadzenia zmian we wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego dla naszego 
Stowarzyszenia. Zmiany dotyczyły zmiany danych osobowych: Skarbnik Zarządu, pani Krystyna Socała zmieniła nazwisko na 
Krystyna Stach. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, pani Justyna Landoch zmieniła nazwisko na Justyna Wróbel. 
  
 

Rozdział II – wyciąg ze statutu 
 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. 
 

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, 
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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,  
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. 
 

2. Zakres działalności nieodpłatnej Stowarzyszenia zgodnie z PKD, 
1) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 86.90.E, 
2) Działalność fizjoterapeutyczna - PKD 86.90.A, 
3) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 88.99.Z, 
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4) Opieka dzienna nad dziećmi - PKD 88.91.Z, 
5) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych - PKD 88.10.Z, 
6) Działalność wspomagająca edukację - PKD 85.60.Z, 
7) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych- PKD 85.51.Z, 
8) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej - PKD 85.52.Z, 
9) Nauka języków obcych - PKD 85.59.A, 
10) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59.B, 
11) Działalność organizatorów turystyki - PKD 79.12.Z, 
12) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych - PKD 90.01.Z, 
13) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych - PKD 90.02.Z, 
14) Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki - PKD 93.21.Z,  
15) Wynajem i dzierżawa dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 77.39.Z, 
16) Wydawanie książek - PKD 58.11.Z,  
17) Pozostała działalność wydawnicza - PKD 58.19.Z, 
18) Artystyczna i literacka działalność twórcza - PKD 90.03.Z, 
19) Działalność związana z oprogramowaniem - PKD 62.01.Z, 
20) Działalność agencji informacyjnych - PKD 63.91.Z, 
21) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi  

- PKD 59.12.Z, 
22) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - PKD 58.14.Z, 
23) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych - PKD 59.11.Z, 
24) Działalność związana z projekcją filmów - PKD 59.14.Z, 
25) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych - PKD 72.20.Z, 
26) Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z, 
27) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - PKD 82.30.Z, 
28) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 86.90.E. 
 

3. Zakres działalności odpłatnej Stowarzyszenia zgodnie z PKD, 
1) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 86.90.E, 
2) Działalność fizjoterapeutyczna - PKD 86.90.A, 
3) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 88.99.Z, 
4) Opieka dzienna nad dziećmi - PKD 88.91.Z, 
5) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych - PKD 88.10.Z, 
6) Działalność wspomagająca edukację - PKD 85.60.Z, 
7) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych - PKD 85.51.Z, 
8) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej - PKD 85.52.Z, 
9) Nauka języków obcych - PKD 85.59.A, 
10) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59.B, 
11) Działalność organizatorów turystyki - PKD 79.12.Z, 
12) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych - PKD 90.01.Z, 
13) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych - PKD 90.02.Z, 
14) Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki - PKD 93.21.Z,  
15) Wynajem i dzierżawa dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 77.39.Z, 
16) Wydawanie książek - PKD 58.11.Z,  
17) Pozostała działalność wydawnicza - PKD 58.19.Z, 
18) Artystyczna i literacka działalność twórcza - PKD 90.03.Z, 
19) Działalność związana z oprogramowaniem - PKD 62.01.Z, 
20) Działalność agencji informacyjnych - PKD 63.91.Z, 
21) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi - PKD 9.12.Z, 
22) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - PKD 58.14.Z, 
23) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych - PKD 59.11.Z, 
24) Działalność związana z projekcją filmów - PKD 59.14.Z, 
25) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych - PKD 72.20.Z, 
26) Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z, 
27) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - PKD 82.30.Z, 
28) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 86.90.E, 
29) Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach pozostałych wyrobów, takich jak: książki, gry i 

zabawki, urządzenia domowe i elektroniczne powszechnego użytku, nagrania muzyczne i nagrania wideo - 
PKD 47.89.Z, 

30) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, sprzedaż 
bezpośrednia - PKD 47.99.Z. 
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 CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI OPP W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM  
 

 
 
Realizacja zadań publicznych: 
 
 
 
Zadania publiczne realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice: 
 
Zadanie publiczne: „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”, nazwa zadania „Centrum Profilaktyki Społecznej” – określonego umową nr  OR 5/A/2013,  
z dn. 01.02.2013r. – działalność nieodpłatna. 
  
Głównymi celami realizacji zadania było:  

 Udostępnienie pomocy specjalistycznej w zakresie poradnictwa, pomocy pedagogicznej, psychologicznej, 
terapeutycznej, prawnej i w ramach pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od 
narkotyków oraz rodzin w  których występują lub mogą wystąpić problemy narkomanii . 

 Zwiększenie ilości osób zmotywowanych do pracy nad zmianą swoich dysfunkcjonalnych schematów myślenia, 
działania i emocji poprzez poradnictwo, konsultacje, psychoedukacje, terapię, zajęcia grupowe. 

 Zwiększenie ilości rodzin korzystających z pomocy w sytuacji kryzysu lub choroby. Wzmacnianie lub odbudowanie 
więzi rodzinnej u osób korzystających z pomocy. 

 Udostępnienie pomocy dla osób korzystających z konsultacji zawodowych. 

 Ograniczenie liczby osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi.  

 Zmniejszenie izolacji społecznej osób i rodzin z problemami uzależnienia od substancji psychoaktywnych. 

 Zwiększenie świadomości osób korzystających z pomocy w zakresie problematyki zdrowia psychicznego, podniesienie 
umiejętności samostanowienia, ukształtowanie postaw asertywnych i umiejętności radzenia sobie ze stresem, 
odpierania presji otoczenia, nabycie umiejętności rozpoznawania mechanizmów uzależnienia oraz strategii 
pomocnych przy radzeniu sobie z nawrotami choroby. 

 
Dyżury specjalistów Centrum Profilaktyki Społecznej pełnione były w godzinach popołudniowych oraz interwencyjnie  
w sytuacji kryzysu, po ustaleniu telefonicznym terminu z konsultantem.  
 
Dla realizacji zadania przepracowano 794 godziny w tym 701 godzin dyżurów specjalistów.  
Ilość godzin przepracowanych zgodnie z umowami: 639,  ilość godzin przepracowanych wolontaryjnie: 135, ilość godzin 
przepracowanych społecznie: 20. 
 
Dla realizacji zadania zatrudniono 5 osób zgodnie z umowami zlecenie, 1 osoba pracowała wolontaryjnie zgodnie  
z podpisanym porozumieniem, 2 osoby pracowały społecznie na zasadzie umowy słownej.  
 
Udzielono 642 konsultacji, w tym 324 - indywidualnych, 42 -zawodowych, 176 godzin pracy z rodziną, 100 godzin zajęć 
psychoedukacyjnych, rozwojowych i terapeutycznych z grupami: dorosłych DDA/DDD, rodziców osób uzależnionych oraz 
uzależnionymi.  
 
Z naszej oferty skorzystało 168 osób – mieszkańców Gminy Wadowice, w tym 74 w konsultacjach indywidualnych,  
30 rodzinnych oraz 40 osób zawodowo zajmujących prowadzeniem działalności profilaktycznej .   
 
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 odbyły się dwa spotkania Zespołu, a tematyka szkoleń obejmowała następujący zakres tematyczny: 
16.02.2013       -  Terapia systemowa rodzin – Dorota Oboza 
                             Uzależnienia, alkohol – Magdalena Opyrchał      
14.12.2013       -  Psychologiczne aspekty okresu dorastania w ujęciu E.H. Eriksona  - Dorota Oboza, Brygida Kowalówka 
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Korzystaliśmy z zewnętrznej usługi superwizyjnnej dla pracy realizowanej w ramach zadania Centrum Profilaktyki Społecznej 
przez Dorota Oboza. Superwizja prowadzona była przez psycholog Danutę Wiewióra superwizora Krajowego Biura ds. 
Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie, pracownika i członka MONAR. 
 
Prowadzona była obsługa księgowa i administracyjna zadania. Koordynowano pracę zespołu i przebieg realizacji zadania. 
Doposażono lokal, wspólną łazienkę, wymalowano jedno pomieszczenie, zakupiono środki czystości. 
  
 
 
Zadanie publiczne: „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania problemów narkomanii dla dzieci, młodzieży oraz rodziców i nauczycieli” - nazwa zadania „Przeciw 

narkotykom – do radości życia”  - określonego umową nr OR 6/A/2013, z dn. 01.02.2013r. – działalność nieodpłatna. 

 
Przygotowaliśmy ofertę programową, która została wydrukowana i przekazywana do szkół, wydrukowane zostały ankiety 
ewaluacyjne do programów, raporty, zestawienia, pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć w szkołach, szkoleń, 
warsztatów.  
 
W ofercie programowej na rok 2013 przygotowaliśmy: 31 programów dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. 
 
15 programów  profilaktycznych o charakterze informacyjno – edukacyjnym dla dzieci, młodzieży, rodziców, i nauczycieli; do 
realizowania na terenie szkół,  placówek oświatowych oraz w Centrum Profilaktyki Społecznej  

 „LOGO” – oddziały przedszkolne, klasy „0” 

 „KAROLEK”    - klasy  I - III 

 „BAJKOWA TĘCZA”    - klasy  I - III 

 „PARA-SOLO”  - klasy  I - III 

 „BĄDŹ SOBĄ”  - klasy  I – III 

 „ZIELONY AGREST”  - klasy  IV - VI  

 „TRENDY” - klasy  IV - VI  

 „ŻYCIE  W SIECI”   - klasy gimnazjum 

 „GPS” – klasy gimnazjum 

 „NARKOTYKI POZNAJ FAKTY I NIE WCHODŹ”   - klasy gimnazjum 

 „SLALOM” –  klasy ponadgimnazjalne 

 Wywiadówka profilaktyczna – „Narkomania – zasady profilaktyki domowej”  - rodzice 

 Wywiadówka profilaktyczna - „Komputer, Internet - zasady profilaktyki domowej” – rodzice 

 Wywiadówka profilaktyczna – „Rodzina, wychowanie i XXI wiek” – rodzice  

 „Współczesna i lokalna scena w profilaktyce narkomanii” – szkolenie dla pedagogów, psychologów, wychowawców, 
nauczycieli 

 
16  programów  psychoedukacyjnych,  rozwojowych,  wspierających,  szkoleniowych i warsztatowych dla  dzieci, młodzieży, 
rodziców i nauczycieli; do realizowania na terenie szkół i placówek oświatowych oraz w Centrum Profilaktyki Społecznej 
 
7 programów psychoedukacyjnych i rozwojowych  dla dzieci i młodzieży:   

 „MY” – dla dzieci z problemami wychowawczymi 

 „MIS” – dla młodzieży z problemami wychowawczymi 

 „Młodzieżowy Doradca Rówieśniczy” - dla młodzieży zainteresowanej pomaganiem 

 „HELP-er” – dla absolwentów Młodzieżowego Doradcy Rówieśniczego 

 „SMOK” -  dla młodzieży z grupy ryzyka 

 „Dorosłość poczeka” – dla młodzieży z grupy ryzyka 

 „Trening Mistrzów” – dla młodzieży z grupy ryzyka 
 
2 programy psychoedukacyjne i rozwojowe dla rodziców:   

 „PRZY-STAŃ” I  – zajęcia psychoedukacyjne i wspierające dla rodziców dzieci z uzależnieniem 

 „PRZY-STAŃ” II  – zajęcia psychoedukacyjne i wspierające dla rodziców dzieci z problemami wychowawczymi 
 
7 warsztatów szkoleniowych dla wychowawców, nauczycieli, pedagogów, psychologów 

 „Problemy współczesnej młodzieży – młodzi, piękni, zagrożeni”  

 „Terapia rodzin - wspomaga terapię uzależnień”  

 „Wychowanie, poradnictwo i terapia bez oporu”  

 „Dzieci i młodzież – rozwojowe aspekty uzależnień”  
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 „Emocje a uzależnienia”  

 „Twórczość a profilaktyka narkomanii”  

 „Grupa szkoleniowo - superwizyjna” dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, profilaktyków  
 
Zakupiliśmy prenumeratę „Remedium” za rok 2013 oraz  aktualne wydawnictwa książkowe w obszarze tematyki  
profilaktyki narkomanii. Pozyskaliśmy 720 pozycji z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii: ulotki, plakaty, 
broszury, wydawnictwa, które zostały rozdysponowane zostały  w miejscach użyteczności publicznej. 
 
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 
 
Opracowano aktualne pomoce i materiały do zajęć profilaktycznych, prezentacje multimedialne. 
 
Prowadziliśmy zajęcia informacyjno-edukacyjne dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli według programów. 
Przeprowadziliśmy ogółem 166 godzin zajęć profilaktycznych w których uczestniczyło 1301 dzieci, młodzieży, rodziców. 
Zrealizowano zajęcia w 80 klasach, w 14 szkołach. Realizowaliśmy cele zawarte w programach na miarę możliwości klas 
objętych działaniami, staraliśmy się angażować do zmiany i rozwoju wszystkich uczestników. Programy realizowało  
2 realizatorów. 
 
Prowadziliśmy grupowe zajęcia rozwojowe, psychoedukacyjne, warsztatowe i szkoleniowe, ogółem dla dziesięciu grup, w 
tym sześć grup psychoedukacyjnych, trzy grupy szkoleniowe i jedna uczestników konferencji. Ogółem uczestniczyło 
25 osób; dzieci, młodzież. Grupy pracowały przez 52 godzin zajęć. Realizowaliśmy cele zawarte w programach, staraliśmy się 
angażować do zmiany i rozwoju wszystkich uczestników zajęć. 
 
Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy szkolenia i warsztaty w których uczestniczyli pedagodzy, psycholodzy, specjaliści 
terapii uzależnienia od narkotyków, systemowi terapeuci par i rodzin, profilaktycy. realizatorów programów i innych osób 
zajmujących się problematyką związaną z profilaktyką narkomanii. Zrealizowano 2 spotkania szkoleniowe, w wymiarze  
8 godzin, a uczestniczyło w nich 16 uczestników. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia. 
 
Zorganizowano Konferencji Szkoleniową i Forum Profilaktyczne pod nazwą „STOP Uzależnieniom - Widzieć, Rozumieć, 
Przeciwdziałać”.  
 
Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy Gminny Konkurs Profilaktyczny dla Gminy Wadowice w zakresie problematyki 
związanej ze współczesną profilaktyką narkomanii pod nazwą „Inspiracje dla życia” – udział wzięło 91 uczestników,  
15 opiekunów artystycznych, a 23 uczestników otrzymało nagrody i dyplomy. Zorganizowaliśmy wernisaż i wystawę 
pokonkursową w Galerii Cafe w Wadowicach. 
 
Prowadzono edukację publiczną poprzez aktualizacje na stronie www.cps.org.pl. Odnowiliśmy domenę, aktualizowaliśmy 
treści i szatę graficzną strony. Pracę wykonano wolontaryjnie. 
 
Doposażyliśmy realizacje zadania w sprzęt i materiały biurowe, które zostały wykorzystane  w trakcie prowadzonych zajęć  
i szkoleń – zakupiono teczki na materiały dydaktyczne, nową drukarkę, cardige i inne materiały biurowe niezbędne  
do realizacji. Posiadamy dostęp do Internetu i telefonu. 
 
Prowadzona była obsługa księgowa i administracyjna zadania. Koordynowano pracę zespołu i przebieg realizacji zadania. 
 
W ramach realizacji zadania pracowało 8 osób zatrudnionych zgodnie z umowami zlecenie. 
1 osoba pracowała wolontaryjnie zgodnie z podpisanym Porozumieniem o wykonywaniu świadczeń woluntarystycznych. 
Dla realizacji zadania przepracowano 92 godziny wolontaryjnie. 
Jedna osoba realizowała praktyki studenckie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cps.org.pl/
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Zadania publiczne realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Andrychów: 
 
Zadanie publiczne w obszarze „Terapia i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin z terenu 
Gminy Andrychów”, nazwa zadania „Terapia i rehabilitacja indywidualna, rodzinna, zajęcia grupowe, interwencje 
profilaktyczne w terenie” – umowa nr BZP.032.21.2013 z dnia 08.02. 2013 oraz w aneks nr 1 z dnia 22.02.2013.  
– działalność nieodpłatna. 
 
Głównymi celami realizacji zadania było: 

 Udostępnienie pomocy specjalistycznej w zakresie poradnictwa, pomocy pedagogicznej, psychologicznej, 
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu oraz rodzin,  
w  których występują lub mogą wystąpić problemy uzależnienia od substancji psychoaktywnych. 

 Zwiększenie ilości osób zmotywowanych do pracy nad zmianą swoich dysfunkcjonalnych schematów myślenia, 
działania i emocji poprzez poradnictwo, konsultacje, psychoedukacje, terapię, zajęcia grupowe. 

 Zwiększenie ilości rodzin korzystających z pomocy w sytuacji kryzysu lub choroby, jaką jest uzależnienie. 

 Wzmacnianie lub odbudowanie więzi rodzinnej u osób korzystających z pomocy – jako wynik efektywnie udzielanej 
pomocy. 

 Przeprowadzenie interwencji profilaktycznych w terenie.  

 Zmniejszenie izolacji społecznej osób i rodzin z problemami z zakresu zdrowia psychicznego, wynikających  
z problemów uzależnienia. 

 Zwiększenie świadomości osób korzystających z pomocy w zakresie problematyki zdrowia psychicznego poprzez 
podniesienie umiejętności samostanowienia, ukształtowanie postaw asertywnych i umiejętności radzenia sobie ze 
stresem, odpierania presji otoczenia, nabycie umiejętności rozpoznawania mechanizmów uzależnienia oraz strategii 
pomocnych przy radzeniu sobie z nawrotami choroby. 

 
Dla właściwej realizacji zadania opracowano, wydrukowano i rozmieszczono w miejscach użyteczności publicznej plakaty 
informacyjne o zadaniu publicznym Opracowano, wydrukowano i rozmieszczono w miejscach użyteczności publicznej 
plakaty informacyjne o zadaniu publicznym „Terapia i rehabilitacja indywidualna, rodzinna, zajęcia grupowe, interwencje 
profilaktyczne w terenie” – 30 sztuk. Umieszczono informacje o realizacji zadania na stronie www.cps.org.pl oraz 
www.agrado.org.pl. 
 
Dla realizacji zadania zatrudniono trzy osoby na umowę zlecenie, a jedna osoba pracowała wolontaryjnie zgodnie  
z podpisanym Porozumieniami o wykonywaniu świadczeń woluntarystycznych. 
 
Ilość godzin zajęć i dyżurów realizowanych odpłatnie – 46, ilość godzin dyżurów realizowanych wolontaryjnie – 20 , ilość 
godzin prac administracyjnych realizowanych wolontaryjnie – 18  
 
Terminy realizowanych dyżurów: środy – godz. 17.00 – 19.00, piątki -  godz. 17.00 – 20.00 do dnia 22.03.2013r. 
W trakcie dyżurów udzielano porad i konsultacji w zakresie problematyki związanej z używaniem i uzależnieniem od 
alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. 
 
Ilość udzielonych konsultacji - 43, ilość udzielonych konsultacji dla rodzin – 8, ilość konsultacji zawodowych – 5, ilość godzin 
pracy z grupą - 6 
 
Ofertą objętych zostało 23 osób, w tym 4 rodziny. Udzielano konsultacji indywidualnych, zawodowych i rodzinnych oraz 
pracowała grupa psychoedukacyjna według programów „Świadomi Siebie”. 
 
 
Zadanie publiczne w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem integracji osób 
niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowych rekreacyjno-rehabilitacyjnych”,  nazwa zadania „Zajęcia  
w zakresie hipoterapii, pedagogicznej jazdy konnej, jazdy konnej z elementami woltyżerki – Rozwój w rytmie stuku 
kopyt” - umowa nr BZP.032.57.2013 zawartej w dniu 08.02.2013 oraz w aneks nr 1 z dnia 22.02.2013r. – działalność 
nieodpłatna. 
 
Dla realizacji zadania opracowano, wydrukowano i rozmieszczono w miejscach użyteczności publicznej plakaty informacyjne 
o zadaniu publicznym „Rozwój w rytmie stuku kopyt” – 30 sztuk. 
 
W zajęciach hipoterapeutycznych uczestniczyło 12 dzieci i osób dorosłych z niepełnoprawnością.  
Zrealizowano 73 godzin zajęć hipoterapii i terapeutycznej jazdy konnej.   
Przepracowaliśmy wolontaryjnie 119,5  godzin – zgodnie z podpisanymi Porozumieniami o wykonywaniu świadczeń 
woluntarystycznych.  

http://www.cps.org.pl/
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Zatrudniono dwie osoby zgodnie z umowami zlecenie oraz trzy osoby zgodnie z Porozumieniami o wykonywaniu świadczeń 
woluntarystycznych, oprócz tego pięć osób pracowało społecznie.  
  
W trakcie zajęć realizowane były cele rehabilitacji w tym np.: kształtowanie relacji do konia,  poprawa integracji 
sensorycznej, stymulowanie zmysłów: dotyku, słuchu, czucia głębokiego, równowagi/układu przedsionkowego, poprawa 
wzorca ruchu, poprawa postawy ciała, usprawnianie w zakresie orientacji przestrzennej oraz własnego ciała, wspieranie 
rozwoju mowy, komunikacji, normalizacja napięcia mięśniowego, redukcja lęku, relaksacja, kształtowanie poczucia 
sprawstwa, budowanie poczucia własnej wartości, nauka elementów jazdy konnej, edukacja jeździecka. 
 
Zapewniliśmy optymalne utrzymanie i trening  konia do hipoterapii, naszej klaczy Bianki. Opiekę i trening zapewniała pani 
Dorota Oboza - hipoterapeuta. 
 
Uczestnicy zajęć mieli zapewniony dostęp do krytej ujeżdżalni w Ośrodku jeździeckim „Pod Dębami”, gdzie Bianka stała  
w pensjonacie.  
Bardzo często wyjeżdżaliśmy w teren, po to by w pełnym wymiarze korzystać z walorów jakie dostarcza jazda konna.  
 
Zrealizowaliśmy dwie imprezy plenerowe o charakterze rodzinnym w formie wycieczek, rajdów konnych z Bianką 
połączonych z ogniskiem w miesiącu sierpniu. W pierwszym plenerze uczestniczyło 7 osób, w drugim 24 osoby. 
 
W dniu 26 października 2013r., który był Narodowym Dniem Sportu,  zorganizowaliśmy kolejny raz Towarzyskie Zawody  
w Paraujeżdżeniu, które miały ważny wymiar integracyjny. Do organizacji zawodów zaangażowały się rodziny.  
 
Do udziału zaproszono wszystkie osoby korzystające z zajęć w ramach hipoterapii w roku 2013r. 
Zaproszono: 18 jeźdźców niepełnosprawnych, wystartowało: 11 jeźdźców. 
  
Program przejazdu dla zawodników niepełnosprawnych obejmował: - wjazd,  - ukłon, - wolta - przejazd stępem prezentacja 
postawy, - przejazd nad czterema drągami, - przeniesienie piłki z koszyka wiszącego na tyczce do kapelusza wiszącego na 
tyczce, - slalom pomiędzy tyczkami, - przejazd przez bramkę - otwarcie, przejście i zamknięcie bramki z konia,  
- jazda na wprost, prezentacja postawy, - ukłon. 
  
TRIAL OPEN o puchar BIANKI to konkurencja, którą dedykowaliśmy, jako wyraz naszej wdzięczności dla naszej klaczy Bianki, 
okazała się świetnym pomysłem na integracje i zabawę dla całych rodzin.  
 
Konkurencje w TRIAL OPEN o puchar BIANKI: - strzelanie z łuku do tarczy, - rzut kapeluszem do celu, - rzut lassem do celu,   
-  wbijanie gwoździ, - rzut marchewką, jabłkiem do koszyka, - rzut podkową do celu, - przejazd hulajnogą po desce   
  
W  konkurencjach TRIAL OPEN o puchar BIANKI 2013 startowało 30 uczestników.  
 
 
Zadanie publiczne w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem integracji osób 
niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowych rekreacyjno-rehabilitacyjnych”,  nazwa zadania „Autentyczni  
i Fascynujący” - umowa nr BZP.032.58.2013 z dnia 08.02.2013 oraz aneks nr 1 z dnia 22.02.2013r. – działalność 
nieodpłatna. 
 
Dla realizacji zadania opracowano, wydrukowano i rozmieszczono w miejscach użyteczności publicznej plakaty informacyjne 
o zadaniu publicznym „Autentyczni i Fascynujący” – 30 sztuk oraz inne materiały niezbędne do realizacji zadania. Informacje 
o realizacji zadnia umieszczono na stronie www.aperio-agrado.org.pl, www.agrado.org.pl  oraz wysłano emailem do 
potencjalnych odbiorców i partnerów w realizacji zadania.  
 
W zajęciach uczestniczyło 15 dzieci i osób dorosłych z niepełnoprawnością. Ogółem liczba osób oraz członków rodzin  
i wolontariusze uczestniczących w realizacji zadania to 40 osób. 
W ramach realizacji zadania przepracowano 45 godzin zajęć grupowych zgodnie z umową zlecenie.  
Oprócz tego dla realizacji zadania przepracowaliśmy wolontaryjnie 407,5  godzin zgodnie z podpisanymi Porozumieniami  
o wykonywaniu świadczeń woluntarystycznych.  
Zorganizowano i przeprowadzono letni turnus rekreacyjno – integracyjny. 
Zatrudniono cztery osoby zgodnie z umowami zlecenie oraz dziewięć osób zgodnie z Porozumieniami o wykonywaniu 
świadczeń woluntarystycznych, oprócz tego pięć osób pracowało społecznie.  
 

 Głównym celem realizacji tego zadania było wsparcie w rozwoju i rehabilitacji dzieci, młodzieży oraz dorosłych  
z niepełnosprawnością – ten cel zrealizowaliśmy poprzez przygotowanie oferty i prowadzenie indywidualnych  
i grupowych zajęć o charakterze rekreacyjno – sportowym.  

http://www.aperio-agrado.org.pl/
http://www.agrado.org.pl/
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 W ramach prowadzonych zajęć udzielone zostało wsparcie i usprawnienie w rozwoju dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych z niepełnosprawnością w związku z realizowaniem celów określonych przez  programy zajęć. 

 Innym celem realizacji zadania publicznego była rehabilitacja społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością, tworzenie nowych form rehabilitacji, w których w oparciu  
o zajęcia rekreacyjno – sportowe zachodzą procesy integracyjne.  

 Kolejnym celem było zaangażowanie rodzin osób niepełnosprawnych w tworzenie środowiska będącego źródłem 
prawidłowego wsparcia społecznego, Celem rehabilitacyjnym było korygowanie nieprawidłowych wzorców i zachowań 
społecznych,  źródłem których może być nadmiernie i niewłaściwie przeżywane cierpienie związane z chorobą  
i niepełnosprawnością, które przyczynia się do narastania postaw bezradności lub postaw roszczeniowych. 

 Ważnym celem było zaangażowanie do działań i przeszkolenie kolejnych osób w ramach wolontariatu.  
 
W związku z realizowaniem celów określonych przez program dla zajęć rekreacyjno – sportowych, nastąpiło usprawnienie  
w rozwoju i wzrost umiejętności ruchowych i życiowych adresatów zadania. Indywidualne zajęcia prowadzone były głównie 
na basenie, gdzie wymagana była indywidualna opieka dla osób korzystających. W trakcie zajęć grupowych dbaliśmy, aby 
praca była dostosowana do indywidualnych potrzeb osób korzystających. Zajęcia grupowe prowadzone były ze szczególnym 
uwzględnieniem włączania do planowanie i współpracy osób korzystających. Zawsze w planowaniu zajęć uwzględniane były 
wspólnie wypracowane formy, czas i zakres zajęć. Działania nastawione były na zwiększenie poczucia sprawstwa, 
odpowiedzialności i umiejętności współpracy wśród uczestników zajęć. 
 
Udało nam się zaangażować osoby niepełnosprawne i członków ich rodzin w aktywnie spędzony czas, tak aby doprowadzić 
do rehabilitacji i integracji społecznej w trakcie imprez rekreacyjno - sportowych takich jak: 
 
Prowadzenie grupowych zajęć o charakterze rekreacyjno – sportowym 
 

 Wyjazdy na ściankę wspinaczkową 
Wspaniałą forma rekreacji, a zarazem kolejną szansą na rehabilitacje społeczną były wyjazdy na ściankę 
wspinaczkową. Bielski TOTEM okazał się dla nas bardzo przyjazny. Swoja troskę i pomoc zawsze okazali nam 
pracownicy. Inni wspinacze byli zawsze bardzo wyrozumiali dla różnych zachowań naszych podopiecznych. W naszych 
wjazdach towarzyszy nam Beryl. 
 

 Wyjazdy i trening na siłowni 
Nasza młodzież,  chłopcy z autyzmem, zaplanowali dla siebie trening i wyjazdy na siłownie. Dzięki ich inicjatywie  
z treningu siłowego skorzystali wolontariusze. Wyjeżdżaliśmy na siłownie w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kętach, gdzie 
jesteśmy zawsze bardzo mile i z troską przyjmowani. 
 

 Wyjazdy na  basen.  
Wielu z naszych podopiecznych, wolontariuszy, rodziców i terapeutów uwielbia wodne igraszki, zabawy i pływanie. 
Bardzo odpoczywamy w środowisku wodnym. Zwykle w piątkowe popołudnia organizowaliśmy wyjazdy na basen. 
Najczęściej wybieraliśmy  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętach, gdzie jesteśmy zawsze bardzo mile i z troską 
przyjmowani. Basen w Andrychowie udało nam się poznać w trakcie turnusu 
 

 Graliśmy ping-pong ;)  
Systematycznie odbywały się również zajęcia, podczas których, najczęściej dwaj zawodnicy odbijają piłeczkę rakietką 
na drugą stronę stołu takim sposobem, aby zawodnik przeciwny nie był w stanie jej odbić. Zajęcia odbywały się we 
wtorki i czwartki w godzinach wieczornych. 

 
Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy imprezy rekreacyjne  dla osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin: 
 

 Wycieczka nad Jezioro Żywieckie połączona z rejsem „APERIO Pod Żaglami”  
Okolice Beskidu Małego i żywiecczyzny oferują wyśmienite warunki dla uprawiających sporty wodne, dlatego udało 
nam się zorganizować wyjazdy nad Jezioro Żywieckie. Pierwszy w celu przygotowania wycieczki, tak aby na 
zaplanowanej wycieczce nad Jezioro połączonej z rejsem APERIO POD ŻAGLAMI wypoczywało razem 23 osoby.  Płynąc 
statkiem zwiedziliśmy Jezioro Żywieckie i spoglądaliśmy na górskie okolice z jeziora… ;) 
 

 Rajd po Beskidzie Małym  
Trasa: Przełęcz Kocierska – Potrójna – Przełęcz Kocierska, 6 września 2013r.  W słoneczne piątkowe popołudnie 
doszedł do skutku nasz dawno planowany rajd po Beskidzie Małym. Spakowaliśmy nasze plecaki i wszyscy w dobrych 
humorach wyruszyliśmy na szlak. Dla niektórych z nas był to zwyczajnie pierwszy raz ;) Pogoda  
i niebo jak zwykle nam sprzyjały i ze szczytu Potrójnej udało nam się podziwiać nie tylko piękną Babią, ale również 
pogodne tego dnia Tatry Bielskie. Dobrze było nam razem wędrować wśród ciszy beskidzkich drzew, traw i ziół. 
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 Wyjazd na lodowisko - zorganizowaliśmy wyjazd na lodowisko połączony z „Bajkowym Spotkaniem z Mikołajem na 
Lodzie” w dniu 6 grudnia 2013r. 

 
Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy towarzyskie zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin. 
 

 Turniej tenisa stołowego  
„I Turniej Ping-Ponga Stowarzyszenia AGRADO” odbył się w dniu 4 grudnia 2013r. o godz. 18-stej, dzięki uprzejmości 
dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. profesora Tadeusza Kotarbińskiego w Andrychowie oraz pomocy wyrozumiałych 
pracowników tej placówki.  
W turnieju wzięło udział 15 zawodników: - 4 dzieci, - 3 młodzieży,  - 8 osób dorosłych.  
 

 Zawody pływackie  
„Towarzyskie zawody w pływaniu i innych sportach wodnych” odbyły się w dniu 9  grudnia 2013r. na basenie  
w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kętach, dzięki uprzejmości dyrektora oraz pomocy wyrozumiałych pracowników tej 
placówki.  
 
W zawodach wzięło udział 13 zawodników: - 4 dzieci, - 3 młodzieży,  - 6 osób dorosłych.  
Zawodnicy startowali w trzech dyscyplinach: 

 Zjazd na zjeżdżalni 

 Pływanie 

 Nurkowanie 
 
Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy letni turnus rekreacyjno - integracyjny pt. „Autentyczni i Inspirujący”. 
 
Letni turnus rekreacyjno – rehabilitacyjny był czasem w którym zadbaliśmy o różnorodność zajęć tak aby w ciekawy sposób  
zadbać o usprawnienie usprawnianie w rozwoju i wzrost umiejętności życiowych oraz rehabilitację społeczną osób 
korzystających. Letnią przygodę rozpoczęliśmy od wycieczki do Warowni Inwałd, gdzie czekało na nas wiele mniej lub 
bardziej historycznych atrakcji.  Kolejne nasze wycieczki odbyły się  po terenach rekreacyjnych Andrychowa, udało nam się 
dwukrotnie zdobyć  Pańską Górę.  
 
Maszerowaliśmy również kilkakrotnie do Inwałdu, aby mile spędzić wakacyjny czas z naszą Bianką. Wraz z Bianką 
wybraliśmy się na wycieczkę połączoną z ogniskiem, prowadzone również były zajęcia z łucznictwa.  Na kolejnej wycieczce 
zorganizowano gry i zabawy na leśnej polanie oraz konkurs łuczniczy.  
 
Naszym największym osiągnięciem turystycznym, było zorganizowanie biwaku  na Przełęczy Gibasy. W biwaku uczestniczyli 
najbardziej odważni. Spacerowaliśmy szlakami Beskidu Małego, wieczorem mile spędziliśmy czas przy prawdziwie górskim 
ognisku, patrzyliśmy na gwiazdy i światełka  w beskidzkich wioskach, które migotały u naszych stóp. Noc spędziliśmy  
w ciepłych śpiworach. Jedni spali w samodzielnie rozłożonych  namiotach, a niektórzy spali przy ognisku pod gwiazdami. 
 
Ponieważ pogoda była wyśmienita, część czasu spędziliśmy bawiąc się w wodzie i na plaży basenu w Andrychowie. Basen  
z otwartością przyjmował wielu spragnionych wodnych igraszek. Również i my odnaleźliśmy tam swoje miejsce pomimo 
różnych naszych zachowań, które czasami kierowały na nas uwagę i spojrzenia innych. 
 
 Andrychów, a szczególnie Park Miejski, jest bardzo przyjazny dla wypoczywających.  My uwielbiamy wodę, a niektórzy z nas 
nie potrafili zapanować nad tą ochotę i pluskali się w fontannach. Smakowały nam lody włoskie. 
 W trakcie naszych spacerów uczyliśmy się jazdy rolkach i wyszedł nam  cudny „ROLKI SHOW”. 
  
Na kortach tenisowych uczyliśmy się swoich pierwszych szlemów. Różnie to było, niektórzy zdecydowali się na gry i zabawy. 
Po powrocie do APERIO zdecydowaliśmy się na trening ping-ponga. 
 
Dla oddechu i refleksji w ramach zajęć art.-terapii wyrażaliśmy swoje uczucia i pragnienia. 
Czas turnusu był dla nas świetną okazją, aby lepiej się poznać i wspierać. Było nam ze sobą miło i bezpiecznie. Wspólnym 
planom nie było końca, zwiedzając Andrychów zapragnęliśmy odnaleźć, nasze nowe miejsce dla APERIO. 
 
Dla sprawnej realizacja zadania zakupiliśmy niezbędny w prowadzeniu zajęć sprzęt do zajęć rekreacyjnych i sportowych – 
stół do ping – ponga, rakiety, piłki, sprzęt do rehabilitacji w wodzie.  
Zakupiliśmy i wręczyliśmy medale, drobne nagrody, wydrukowaliśmy i wręczyliśmy dyplomy  
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Zadanie publiczne realizowane przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących dyspozycji Województwa 
Małopolskiego: 
 
 
Zadanie publiczne w obszarze: Zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej. 
Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: - mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie 
umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, - rozwijają umiejętności 
sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością 
intelektualną, - usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w 
różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach; nazwa zadania „Przyszłość zaczyna się dziś” – umowa nr 
VIII/146/PS/1843/13 z dnia 25.07.2013r.  – działalność nieodpłatna. 
 
Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności rehabilitacji społecznej, rozwijanie aktywnych form wyrównywania 
szans edukacyjnych, zawodowych i społecznych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami, 
szczególnie z autyzmem /ASD/, mutyzmem, niepełnosprawnościami ruchowymi, intelektualnymi, sensorycznymi oraz 
sprzężonymi. 
 
Do zadania zrekrutowano w pierwszym terminie 15 osób, a po pierwszym terminie dodatkowo jeszcze dwie osoby, czyli 
łącznie 17 osób. Z zajęć w różnym wymiarze korzystało 15 osób. W zajęciach o charakterze integracyjnym uczestniczyło 
około 40 osób, członkowie rodzin, wolontariusze. 
 

Poszczególne osoby korzystały z zajęć na zasadach równości dostępu. Rodzice, którzy wykazali największą mobilizacje  
i  zainteresowanie pomocą dla swoich dzieci skorzystali w najszerszym zakresie.  
 
Koordynator okresowo mobilizował pozostałych rodziców dzieci i osoby dorosłe do podejmowania wysiłku związanego  
z korzystaniem z zajęć.  
 
Cel główny zrealizowaliśmy poprzez przygotowanie oferty zajęć indywidualnych i grupowych o charakterze terapeutycznym, 
rehabilitacyjnym, edukacyjno – wychowawczym, ruchowym i integracyjnym. W ramach prowadzonych zajęć udzielone 
zostało wsparcie i usprawnienie w rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością w związku  
z realizowaniem celów określonych przez  programy zajęć.  
 
Kolejnym celem było zaangażowanie rodzin osób niepełnosprawnych w tworzenie środowiska będącego źródłem 
prawidłowego wsparcia społecznego. Rodzice nie spotykali się systematycznie, tak jak planowaliśmy w druga środę miesiąca 
na spotkaniach grupy psychoedukacyjnej, ale wybrali kontakt naturalny.   
 
Celem rehabilitacyjnym dla tej grupy było korygowanie dysfunkcyjnych wzorców i zachowań społecznych,  źródłem których 
może być nadmiernie i niewłaściwie przeżywane cierpienie związane z chorobą i niepełnosprawnością, które przyczynia się 
do narastania postaw bezradności lub postaw roszczeniowych. 
 
Prowadzone były indywidualne zajęcia z zakresu: 

 terapii pedagogicznej,  

 muzykoterapii 

 hipoterapii,  

 zajęcia edukacyjno – wychowawcze,  

 konsultacje diagnostyczne. 
Ogółem przeprowadzono 137,5 godzin zajęć indywidualnych,  tym 100 godzin w ramach umowy zlecenie, a 37,5 godziny 
wolontaryjnie. 
 
Prowadzenie zajęć grupowych dla osób z niepełnosprawnością i dla rodziców w zakresie: 

 terapii pedagogicznej – grupa dla dzieci,  

 muzykoterapii – grupa otwarta  

 zajęć ruchowo – integracyjne – grupy otwarte.  
Ogółem przepracowano 112,5 godzin zajęć grupowych, tym 70 godzin w ramach umowy zlecenie, a 42,5 godziny 
wolontaryjnie. 
 
Prowadzona była bardzo dobra opieka i trening Bianki, naszego konia do hipoterapii. Większość zajęć indywidualnych 
prowadzona była w ramach hipoterapii. Te zajęcia dają w naszym przypadku mnóstwo możliwości w zakresie usprawniania  
i wspierania w rozwoju ruchowym, emocjonalnym, społecznym oraz sensorycznym. 
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Prowadzony był w ramach koordynacji monitoring realizacji zadania. Przygotowane zostały arkusze do prowadzenia 
dokumentacji. Prowadzone były dzienniki zajęć, listy obecności. W trakcie niektórych zajęć prowadzona była foto-
rejestracja. 
 
Prowadzona była obsługa księgowa i administracyjna. Jedna osoba pracowała w ramach umowy zlecenia, a dwie pracowała 
wolontaryjnie. Prowadzona była koordynacja realizacji zadania 
 
Zespół realizatorów spotkał się na spotkaniu i omówił główne zadania, jakie są konieczne do wykonania w trakcie realizacji 
zadania. Kolejne spotkania i ustalenia, odbyły się po dokonaniu rekrutacji i obejmowały omówienie możliwości związanych  
z planowaniem terapii i rehabilitacji oraz rodzaju zajęć, w których będą uczestniczyć rekrutowani beneficjenci zadania.  
W trakcie realizacji zadania Zespół spotykał się i konsultował na spotkaniach superwizyjnych. 
Ilość osób zatrudnionych zgodnie z umowami zlecenie – 4 osoby 
Ilość wolontariuszy – 6 osób 
4 osoby pracowały wolontaryjnie zgodnie z podpisanym Porozumieniem o wykonywaniu świadczeń woluntarystycznych. 
2 osoby pracowały społecznie. 
 
Opracowana została informacja w zakresie realizowanego projektu. Informacja została udostępniona na stronie 
www.aperio-agrado.org.pl www.agrado.org.pl oraz Urzędu Miejskiego w Andrychowie.  
W informacji wykorzystano opracowany plakat informacyjny o realizacji zadania, który został również wdrukowany w ilości 
50 sztuk i rozmieszczony w miejscach użyteczności publicznej.  
Informacje o realizacji zadania przekazano również poczta e-mailową na około 250 adresów e-mailowych. 
 
Cel realizowaliśmy poprzez udostępnienie i informacji o ofercie w społeczeństwie, motywowanie do udziału i pomoc  
w korzystaniu z zajęć i integracji dla osób zakwalifikowanych w sytuacji braku siły, braku możliwości dojazdu na zajęcia, 
nadmiernego cierpienia, okresowego braku motywacji. 
 
 
Realizacja działalności odpłatnej:  
 
1. Prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnością w Ośrodku 

Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji „APERIO” w Andrychowie – korzystało 1 dziecko – działanie odpłatne, zatrudniona 
jedna osoba. 
 

2. Zlecenie określone umową nr 23/2013 zawarta w dniu 02.09.2013r. z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  
w Wadowicach. Zamówienie polegało na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć hipoterapeutycznych dla 1 osoby 
niepełnosprawnej – zlecenie było komponentem projektu: „Damy sobie radę” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.1 PO KL. 
 

3. Realizacja programów profilaktyki uzależnień w Gimnazjum w Gminie Lanckorona we współpracy z Urzędem Gminy  
w Lanckoronie. 

 
 
Realizacja zadań własnych: 
 
Zadania realizowane były wolontaryjnie i nieodpłatnie. 

 
1. Prowadzenie grupowych zajęć o charakterze rozwojowym dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych  

z niepełnosprawnością w Ośrodku Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji „APERIO” w Andrychowie – w zajęciach 
grupowych uczestniczyło 12 dzieci – działanie nieodpłatne, praca wolontaryjna. 
 

2. Prowadzenie grupowych zajęć o charakterze psychoedukacyjnym i integracyjnym dla wolontariuszy w Ośrodku 
Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji „APERIO” w Andrychowie – w zajęciach uczestniczyło 12 osób kandydatów na 
wolontariuszy lub  wolontariuszy – działanie nieodpłatne, praca wolontaryjna. 

 
3. Zorganizowanie kampanii społeczno - informacyjnej w ramach obchodów Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie w dniu 

2 kwietnia. Kampania przebiegała pod hasłem „Zaświeć z Nami na Niebiesko dla Autyzmu”. 
Opracowaliśmy i wydrukowaliśmy plakaty, które zostały umieszczone w miejscach użyteczności publicznej oraz 
przesłane drogą via-email do naszych współpracowników, partnerów. 

 
4. Zorganizowanie dla dzieci korzystających z zajęć w „APERIO” w Andrychowie „Bajkowego Spotkania Z Mikołajem Na 

Lodzie” – zadanie zrealizowano we współpracy z Ośrodkiem „Czarny Groń”, „ODRA” SA – Brzeg. Przygotowano 120 
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paczek mikołajowych, zorganizowano Bajkowe Spotkanie z Mikołajem w Kolibie w „Czarnym Groniu” oraz wejście  
i zabawę na lodowisku. Udział wzięło około 30 osób, dzieci, rodziny, członkowie Stowarzyszenia  i wolontariusze – 
działanie nieodpłatne, praca wolontaryjna. 

 
5. Przeprowadzenie konkursu plastycznego „Autentyczni, Unikalni, Twórczy, Inspirujący, Samodzielni, Myślący”  oraz 

organizacja wernisażu i wystaw pokonkursowych. Wpłynęło 116 prac. Prace 60 uczestników zostały nagrodzone 
drobnymi upominkami i dyplomami, które zostały wręczone w trakcie wernisażu. Wernisaż został połączony  
z projekcją filmu  animowanego „Ryś i spółka” w kinie Beskid. W wernisażu wzięło udział około 100 osób. Prace 
zostały zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w dolnym kościele parafii pw. Św. Stanisława w Andrychowie. 
Konkurs zorganizowano we współpracy z „ODRA”, Parafią pw. Św. Macieja i Parafią pw. Św. Stanisława  
w Andrychowie – działanie nieodpłatne, praca wolontaryjna. 

 
6. Przeprowadzenie kampanii społecznej w ramach „Tygodnia Autyzmu” Andrychów 2013, pod hasłem "Autentyczni, 

Unikalni, Twórczy, Inspirujący, Samodzielni, Myślący”. Celem naszego "Tygodnia Autyzmu" było przybliżenie 
społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych, zwłaszcza z ASD oraz okazją do realizowania konkretnych działań 
w obszarze integracji społecznej, poprzez wspólnie spędzony czas oraz troskę o zwiększenie świadomości publicznej  
o korzyściach płynących z integracji osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia. Kampanie realizowaliśmy we 
współpracy z Stowarzyszenie naszymi przyjaciółmi oraz, „ODRA” SA – Brzeg,  Ośrodkiem „Czarny Groń”, Gminą 
Andrychów, Parafią pw. Św. Macieja, Parafia pw. Św. Stanisława, Zespołem Szkół nr 1 im. prof. T. Kotarbińskiego w 
Andrychowie – działanie nieodpłatne, praca wolontaryjna. 
 
W ramach Tygodnia Autyzmu” zrealizowaliśmy następujące działania: 
1 grudnia Konkurs "Autentyczni, Unikalni, Twórczy, Inspirujący, Samodzielni, Myślący” - spotkanie Jury  
                       i rozstrzygnięcie Konkursu  
2 grudnia Wieczór z filmem o autyzmie 
3 grudnia     Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych   
4 grudnia     „Towarzyski turniej tenisa stołowego”  Zespół Szkół nr 1 im. prof. T. Kotarbińskiego  
5 grudnia     Międzynarodowy Dzień Wolontariusza - spotkanie dla wolontariuszy AGRADO „Czarny Groń”  
6 grudnia     „Bajkowe Spotkanie Z Mikołajem Na Lodzie” Koliba i lodowisko w Ośrodku „Czarny Groń”  
7 grudnia Konkurs "Autentyczni, Unikalni, Twórczy, Inspirujący, Samodzielni, Myślący”  Uroczyste rozstrzygnięcie  
                       i wręczenie nagród dla laureatów konkursu. Film animowany „Ryś i spółka” Kino „Beskid” 
7–8 grudnia Konkurs "Autentyczni, Unikalni, Twórczy, Inspirujący, Samodzielni, Myślący”.  Wystawa pokonkursowa 
                      Kino „Beskid” w Andrychowie  
9 grudnia     „Towarzyskie zawody w pływaniu i innych konkurencjach wodnych” OSiR Kęty  
9–15grudnia Konkurs "Autentyczni, Unikalni, Twórczy, Inspirujący, Samodzielni, Myślący” Wystawa pokonkursowa 
                       Salka w dolnym kościele parafii pw. Św. Stanisława  

 
7. Prowadzenie opieki dla dwóch praktykantek: jedna w Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach, druga  

w Ośrodku Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji APERIO w Andrychowie. 
 

8. Prowadzenie strony www.agrado.org.pl oraz wortalu informacyjno–edukacyjnego obejmującego tematykę 
niepełnosprawności  www.aperio-agrado.org.pl – wykorzystujemy takie formy przekazu jak tekst, fotografia, film, 
grafika – działanie nieodpłatne, praca wolontaryjna. 
 

9. W ramach działalności na rzecz integracji społecznej, budowania społeczeństwa obywatelskiego, rozwijania 
kontaktów, rozwoju wspólnoty i społeczności lokalnej oraz promocji wolontariatu nadaliśmy 33 Certyfikaty 
Dobroczynności Stowarzyszenia AGARDO za rok 2012, w czterech kategoriach:  wsparcie organizacyjne, rzeczowe, 
finansowe, praca wolontaryjna. 
 

10. Zorganizowaliśmy spotkanie wigilijne dla osób korzystających z oferty Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach. 
Wspólnie ubieraliśmy drzewko – „Świąteczną choinkę”. 
 

 
Udział w konferencjach szkoleniowych 

 „Krajowy, regionalny i lokalny monitoring problemu narkotyków i narkomanii – wyzwania i osiągnięcia w Europie”- 
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawie w dniach 19-20. 03.2013r.– Dorota Oboza 

 „Autyzm. Interakcje – porozumienie – dialog” - Fundacja SYNAPSIS, Warszawa, 15-16.11.2013 – Dorota Oboza 

 „Wolontariat – wielki oręż czy szabelka w polityce społecznej”  Fundacja BIS Kraków, SURSUM CORDA Nowy Sącz SPES 
–Associaziojne Promozione e Soliderieta Rzym, Kraków, 25.09.2013r. – Dorota Oboza 

 Narkomania – leczenie i profilaktyka o czym warto wiedzieć - Ekspert Wojewódzki do Spraw Informacji o Narkotykach i 
Narkomanii Województwa Małopolskiego, Kraków,  19-20.09.2013r. – Dorota Oboza 

http://www.agrado.org.pl/
http://www.aperio-agrado.org.pl/
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Udział szkoleniach zawodowych organizowanych przez placówki zewnętrzne 

 „Poradnictwo i pomoc psychologiczna”, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii - Magdalena Opyrchał 

 Superwizja kliniczna prowadzona przez  superwizora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii,  
08 -12.2013r., Warszawa – Dorota Oboza  

 „Jeździectwo Naturalne bez Tajemnic” Relations – Level 1 -3, Western City, Karpacz,  25.01 – 02.02.2013r. – Dorota 
Oboza 

 Autyzm i Zespół Aspergera – hipoterapia i codzienność - PTHiP, Ośrodek Hipoterapeutyczny PADOK - 15.09.2013r.  
– Dorota Oboza 

 „Model neurofizjologiczny hipoterapii – nie taki straszny. Teoretyczne podstawy oraz praktyczne możliwości 
zastosowania” - PTHiP o/małopolska , 19.10.2013r. – Dorota Oboza 
 
 

 
3. PRZYCHODY I KOSZTY ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

 

 
 
 
Stowarzyszenie otrzymało w 2013r. siedem dotacji od podmiotów publiczno – prawnych, jako wsparcie realizacji zadań 
publicznych w łącznej kwocie 302 603,00 PLN.  
 
Sześć dotacji zostało wydatkowane w całości zgodnie z ich przeznaczeniem, natomiast siódma w kwocie 202 098,00 PLN,  
w ramach umowy nr ZZO/000060/06/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z „PFRON” będzie realizowana w roku 2014. 
 
Kolejnym źródłem przychodu Stowarzyszenia były składki członkowskie w wysokości 1 240,00 PLN.  
Innym źródłem przychodu były darowizny w wysokości 12 155,72 PLN.  
Przychody ze statutowej działalności odpłatnej wyniosły 1 735,00 PLN.  
Do przychodów zaliczono również dodatni wynik finansowy z roku 2012 w kwocie 321,19 PLN.  
Przychody z tytułu 1% podatku 1 660,40 PLN 
Pozostałe przychody 0,02 PLN 
Łącznie przychody stowarzyszenia za rok 2013 wyniosły: 319 715,33 PLN  
 
W związku z realizacją swoich celów Stowarzyszenie poniosło następujące koszty:  
 
Koszty realizacji zadań statutowych w ramach działalności nieodpłatnej – 113 430, 48 PLN  
Koszty realizacji zadań statutowych w ramach działalności odpłatnej – 1 735, 00 PLN  
Koszty administracyjne – usługi obce 500,80 PLN  
Koszty administracyjne – podatki i opłaty – 473,00 PLN  
Pozostałe koszty – 244,98 PLN  
Łącznie koszty za rok 2013 wyniosły – 116 384,26 PLN 
 
 
 

 
4. KORZYSTANIE Z UPRAWNIEŃ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

 

 
 

Stowarzyszenie AGRADO korzystało ze zwolnienia od podatku dla nieruchomości, które są wynajmowane przez 
nas dla prowadzenia działalności OPP. 
 
Dla działalności OPP prowadzonej w Gminie Wadowice, w nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pomieszczenia nr 0.2 i 0.10 o łącznej powierzchni 44,40m2 na ul. Wojtyłów 4  
w Wadowicach przeznaczony na działalność Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach. 

 
Dla działalności OPP prowadzonej w Gminie Andrychów, w lokalach użytkowych należących MIP w Andrychowie, dwa 
pomieszczenia o łącznej powierzchni 33,40 m2 na ul. Starowiejskiej 22a, przeznaczone na działanie Ośrodka Wsparcia  
w Rozwoju i Rehabilitacji „APERIO” w Andrychowie. 
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5. CZŁONKOWIE I PERSONEL ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO 
 

 
 
Stowarzyszenie w roku sprawozdawczym tworzyło 19 członków zwyczajnych.  
Członkowie Stowarzyszenia podejmowali pracę społeczną służącą realizacji celów statutowych. 
 
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zostało zwołane na wniosek Zarządu Stowarzyszenia na dzień 24 czerwca 
2013r. W trakcie obrad przyjęto uchwały od numeru 38 / 2013 do numeru  51 / 2013. 
 
Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej pracowali społecznie w ramach swoich obowiązków wynikających z przyjętych 
regulaminów władz Stowarzyszenia. 
 
Zarząd spotkał się na trzech posiedzeniach w dniach 24.05.2013r., 24.06.2013r., 23.12.2013r. 

 W posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia „AGRADO” w dniu 24.01.2012r. uczestniczyli wszyscy jego członkowie. 
Sporządzono protokół numer 18, w trakcie obrad podjęte zostały jednomyślną zgodą uchwały od numeru 59/2013 do 
numeru 62/2013. 

 W posiedzeniu w dniu 24.06.2013r., uczestniczyły Dorota Oboza, Alicja Piekarska – Wymysło, Krystyna Stach.  

 W posiedzeniu Zarządu AGRADO w dniu 23.12.2013r. uczestniczyli wszyscy jego członkowie. W trakcie obrad przyjęto 
zostały jednomyślną zgodą uchwałę numer  63/2013. 
 

Komisja Rewizyjna pracowała zgodnie z przyjętym regulaminem i spotkała się na jednym spotkaniu roboczym. 

 Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 17.06.2013r przyjęto trzy uchwały, numer 11 w sprawie przyjęcia 
sprawozdania finansowego za rok 2012, uchwałę numer 12 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego za rok 
2012 oraz uchwałę numer 13 w sprawie przyjęcia wniosków o udzielenie absolutorium dla poszczególnych członków 
Zarządu. 

 
Do realizacji niektórych celów statutowych Stowarzyszenie zatrudniało w ramach umów zleceń oraz umów o dzieło 
następujące osoby: 

1. Dorota Oboza  
2. Magdalena Opyrchał 
3. Alicja Piekarska - Wymysło  
4. Agata Socała 
5. Krystyna Stach 
6. Monika Biłka 
7. Bogumiła Kowalczyk 
8. Renata Turek 
9. Małgorzata Szydłowska 
10. Agnieszka Zacny 
11. Agnieszka Sienkiewicz 
12. Brygida Kowalówka 

 
Do realizacji niektórych celów statutowych Stowarzyszenia, pracowały wolontaryjnie zgodnie z podpisanymi 
porozumieniami o wykonywaniu świadczeń woluntarystycznych następujące osoby:  

1. Dorota Oboza  
2. Alicja Piekarska - Wymysło  
3. Agata Socała 
4. Krystyna Stach 
5. Krzysztof Socała 
6. Sebastian Wymysło 
7. Andrzej Piekarski 
8. Weronika Jodłowska 
9. Monika Biłko 
10. Damian Łądka 
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6. INFORMACJA O WYNAGRODZENIACH  

 

 
 
Łączna kwota wynagrodzeń – 80 855,00 PLN  
Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – 79 755,00 PLN 
Wysokość przeciętnego wynagrodzenia za godzinę pracy zleceniobiorcy – 63,70 PLN 
Wysokość najwyższego wynagrodzenia – 3 360,00 PLN 
Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę – nie dotyczy. 
Wynagrodzenia członków Zarządu w ramach pełnionych funkcji  – nie dotyczy. 
Wynagrodzenia członków Komisji Rewizyjnej w ramach pełnionych funkcji  – nie dotyczy. 
 
 

 
7. INFORMACJA O UDZIELONYCH POŻYCZKACH PIENIĘŻNYCH   
 

 
 

 Stowarzyszenie w 2013r. nie udzieliło pożyczek pieniężnych. 
 
 

 
8. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO PRZEZ 

ADMINISTRACJE PUBLICZNĄ ORAZ ZAKRES PODJĘTYCH UMÓW O SKUTKACH PRAWNYCH 
 

 
 
Dla  realizacji niektórych naszych celów zrealizowaliśmy zadania publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia,  
działalności na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 
działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania i opieki oraz działalności w zakresie pomocy społecznej, w tym 
pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalności na rzecz promocji  
i organizacji wolontariatu. 
  
1. „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”, nazwa zadania „Centrum Profilaktyki Społecznej” – określonego umową  nr  określonego 
umową nr  OR 5/A/2013, z dn. 01.02.2013r. – działalność nieodpłatna – dotacja wspierająca 40 000,00PLN. Zadanie 
były realizowane przy wsparciu finansowym ze środków Gminy Wadowice. 
 

2. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania 
problemów narkomanii dla dzieci, młodzieży oraz rodziców i nauczycieli”   - nazwa zadania „Przeciw narkotykom – do 
radości życia”  - określonego umową nr OR 6/A/2013, z dn. 01.02.2013r – działalność nieodpłatna – dotacja 20 000,00 
PLN . Zadanie były realizowane przy wsparciu finansowym ze środków Gminy Wadowice. 
 

3. „Terapia i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin z terenu Gminy Andrychów”, nazwa 
zadania „Terapia i rehabilitacja indywidualna, rodzinna, zajęcia grupowe, interwencje profilaktyczne w terenie”  
– umowa nr BZP.032.21.2013 z dnia 08.02.2013 oraz w aneks nr 1 z dnia 22.02.2013. – działalność nieodpłatna – 
dotacja wspierająca 5 000,00 PLN. Zadanie były realizowane przy wsparciu finansowym ze środków Gminy Andrychów. 

 
Dla  realizacji niektórych naszych celów zrealizowaliśmy zadania publiczne z zakresu działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych, szczególnie z autyzmem, działalności na rzecz aktywnego spędzania czasu wolnego, krajoznawstwa, 
rekreacji, sportu i wypoczynku dzieci, młodzieży i rodzin, działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia, działalności  
w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania i opieki,  działalności w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc 
rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalności na rzecz promocji  
i organizacji wolontariatu. 
 
1. „Upowszechnianie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych poprzez 

organizację zajęć sportowych rekreacyjno-rehabilitacyjnych”,  nazwa zadania „Zajęcia w zakresie hipoterapii, 
pedagogicznej jazdy konnej, jazdy konnej z elementami woltyżerki – Rozwój w rytmie stuku kopyt” - umowa  



STOWARZYSZENIE „AGRADO” 
34-100 WADOWICE 
AL. WOLNOŚCI 21A 
KRS; 0000341302 

                     SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2013 

 

St
ro

n
a1

7
 

nr BZP.032.57.2013 zawartej w dniu 08.02.2013 oraz w aneks nr 1 z dnia 22.02.2013r. – działalność nieodpłatna – 
dotacja wspierająca 8 000,00 PLN. Zadanie było realizowane przy wsparciu finansowym ze środków Gminy Andrychów. 
 

2. „Upowszechnianie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych poprzez 
organizację zajęć sportowych rekreacyjno-rehabilitacyjnych”, nazwa zadania „Autentyczni i Fascynujący” - umowa nr 
BZP.032.58.2013 z dnia 08.02.2013 oraz aneks nr 1 z dnia 22.02.2013r. - działalność nieodpłatna – dotacja wspierająca 
10 000,00 PLN. Zadanie było realizowane przy wsparciu finansowym ze środków Gminy Andrychów. 
 

3. „Zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Prowadzenie grupowych  
i indywidualnych zajęć, które: - mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do 
samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, - rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się  
z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, - usprawniają  
i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych  
i w różnych środowiskach”,  nazwa zadania „Przyszłość zaczyna się dziś” – umowa nr VIII/146/PS/1843/13 z dnia 
25.07.2013r.  – działalność nieodpłatna – dotacja wspierająca 17 505,00PLN.  Zadanie było realizowane przy wsparciu 
finansowym ze środków PFRON będących dyspozycji Województwa Małopolskiego. 
 

4. Projekt dotyczący celu programowego 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego 
następujące zadanie: 1) prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w placówce. Nazwa zadania „Ośrodek 
wsparcia w Rozwoju i rehabilitacji „APERIO”,  umowa nr ZZO/000060/06/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z „PFRON” będzie 
realizowana w roku 2014. 
 

5. Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć hipoterapeutycznych dla 1 osoby niepełnosprawnej – zlecenie było 
komponentem projektu: „Damy sobie radę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach działania 7.1 PO KL. Zlecenie określone umową nr 23/2013 zawarta w dniu 02.09.2013r. z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach – działalność nieodpłatna –  wartość usługi 1 000,00 PLN - projekt 
współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
 

Obowiązujące nas umowy o skutkach prawnych:  
 
1. Obowiązywała nas umowa użyczenia lokalu w Wadowicach, Al. Wolności 21a, należącego do Państwa Zuzanny  

i Edwarda Głownia z dnia 11.10.2009r. Lokal przeznaczony jest na siedzibę Stowarzyszenia AGRADO. 
 

2. Obowiązywała nas umowa 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. Umowa zawarta została na czas nieoznaczony. 
 

3. Obowiązywała nas umowa najmu lokalu użytkowego należącego do Małopolskiego Inkubatora Przedsiębiorczości  
w Andrychowie, ul. Starowiejska 22a. Umowa zawarta w dniu 30.06.2011r. pomiędzy Gminą Andrychów – Zespołem 
Obsługi Mienia Komunalnego w Andrychowie, ul. Metalowców, reprezentowanym przez dyrektora zespołu p. Marię 
Dybał. Lokal przeznaczony był na działanie Ośrodka Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji „APERIO” w Andrychowie. 
Umowa została rozwiązana na mocy porozumienia stron ze skutkiem na dzień 31.12.2013r. 
 

4. Obowiązywała nas umowa użyczenia lokalu użytkowego 7151.2.17.2013 z dnia 23 grudnia 2013r. pomiędzy Gminą 
Andrychów – Zespołem Obsługi Mienia komunalnego w Andrychowie, reprezentowanym przez dyrektora zespołu mgr 
inż. Grzegorza Górę. Lokal wraz z terenem zielonym położony jest w Andrychowie na ul. Krakowskiej 35. Umowa 
zawarta została na okres od dnia 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2021r. 
 

5. Umowa nr 1006/NW/2014 z dnia 30.12.2013r. z Agencją Ochrony Legion Spółka z o.o. w Andrychowie o nadzór  
i interwencje w systemie elektronicznego monitorowania lokalu w Andrychowie przy ulicy Krakowskiej 35. 
 

6. Umowa z dnia 30.12.2013r. z PFROFER Sp. z o.o. w Andrychowie o konserwacje systemu alarmowego w lokalu  
w Andrychowie przy ulicy Krakowskiej 35. 
 

7. Podpisaliśmy  umowy zlecenia lub umowy o dzieło z 12 osobami zatrudnionymi przez Stowarzyszenie „AGRADO” oraz 
porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych z 10 wolontariuszami.  
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8. Korzystaliśmy z pomocy de mimnimis, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie 
udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL. w ramach umowy zlecenia nr MOWES/DBPES/10/SUB5 z dnia 
30.08.2013r. z Towarzystwem Oświatowym Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie na realizacje doradztwa biznesowego 
dla podmiotu ekonomii społecznej. 

 
 

 
9. INFORMACJA  O REALIZOWANYCH ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH   

 

 
 

Stowarzyszenie nie realizowało zamówień publicznych.  
 
 

 
10.  INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

 

 
 
Stowarzyszenie i jego działalność była kontrolowana przez: 

 Inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oddział Chrzanów, panią Ewę Krawczyk w dniach 13.05.2013r. do 
11.06.2013r. 

 
Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie wydano zaleceń pokontrolnych oraz nie wydano środków pokontrolnych.  
 

 Przedstawiciela  Urzędu Miejskiego w  Wadowicach, pana Ireneusza Pogockiego w dniu 23.08.2013r. 
Kontrolą objęto prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej przez Gminę Wadowice zgodnie z umową nr OR 
5/A/2013, z dn. 01.02.2013r.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. 

 
Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono uchybień w dotychczasowej realizacji zadania publicznego. 
 
 
 
Wadowice, 25.03.2014r. 
 


