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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2014 
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 – subkonto:   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  

 
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, 
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, 
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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, 
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, 
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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. 

 
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zostało zwołane na wniosek Zarządu Stowarzyszenia na dzień 28 
czerwca 2014r. Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej pracowali społecznie w ramach swoich obowiązków 
wynikających z przyjętych regulaminów władz Stowarzyszenia. 
 
Zarząd spotkał się na posiedzeniach w dniach 04.04.2014r., oraz w dn. 28.06.2014r. 

 
Komisja Rewizyjna spotkała się na spotkaniu roboczym w dniu 26.06.2014r. 
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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/2014,  

z dn. 31.01.2014r. – 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  

 Ograniczenie liczby osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi  

 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  

 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. 

 Udostępnienie pomocy dla osób korzystających z konsultacji zawodowych. 
 
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 595 godziny w tym 530 godzin dyżurów specjalistów.  Ilość godzin przepracowanych 
zgodnie z umowami: 520,  ilość godzin przepracowanych wolontaryjnie: 75. Zatrudniono 4 osób zgodnie z umowami 
zlecenie, 3 osoba pracowały wolontaryjnie zgodnie z podpisanym porozumieniem, 2 osoby pracowały społecznie na 
zasadzie umowy słownej.  
 
Udzielono 454 konsultacji, w tym 348 - indywidualnych, 32 -zawodowych, 34 godzin pracy z rodziną, 40 godzin zajęć 
psychoedukacyjnych, rozwojowych i terapeutycznych z grupami: dorosłych DDA/DDD oraz uzależnionymi.  
 
Z oferty skorzystało 110 osób, 16 rodzin, 23 osoby korzystały z konsultacji zawodowych. Pracowały dwie grupy: Przy-Studni 
– rozwojowa  dla DDA/DDD  
ODS – dla osób z zaburzeniami nastroju, chorobami przewlekłymi  i uzależnieniem 
 
Organizowaliśmy szkolenia wewnętrzne w ramach Zespołu – zrealizowano 27 godzin oraz 10 godzin wolontaryjnie. 
 
Wydrukowaliśmy materiały informacyjne, około 500 plakatów i / lub ulotek w zakresie realizowanego zadania. 
 
Zakupiliśmy niezbędne materiały biurowe, doposażyliśmy lokal zakupiliśmy ławę, półkę na ścianę, kwiaty, drzewko 
świąteczne w okresie świąt Bożego Narodzenia organizujemy spotkanie wigilijne dla osób korzystających z oferty. 
Zakupiliśmy farby do odświeżenia ścian. Doposażono lokal, wspólną łazienkę, wymalowano dwa pomieszczenie, zakupiono 
środki czystości. 
 
Prowadzona była obsługa księgowa i administracyjna zadania. Koordynowano pracę zespołu i przebieg realizacji zadania. 
 
 
 



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

                     SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2014 

 

St
ro

n
a5

 

 
 
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/2014r., z dn. 31.01.2014r. – 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 2014 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”  

 „Emocje a uzależnienia”  

 „Twórczość a profilaktyka narkomanii”  

 „Grupa szkoleniowo - superwizyjna” dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, profilaktyków  
 
Prowadziliśmy zajęcia informacyjno-edukacyjne dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli według programów. 
Przeprowadziliśmy ogółem 189 godzin zajęć profilaktycznych w których uczestniczyło 1501 dzieci, młodzieży, rodziców. 
Zrealizowano zajęcia w 93 klasach. Realizowaliśmy cele zawarte w programach na miarę możliwości klas objętych 
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działaniami, staraliśmy się angażować do zmiany i rozwoju wszystkich uczestników. Programy realizowało  
3 realizatorów. 
 
Prowadziliśmy grupowe zajęcia rozwojowe, psychoedukacyjne, warsztatowe i szkoleniowe, ogółem dla trzech grup, w tym 
dwie grup psychoedukacyjnych i jedna uczestników konferencji. Ogółem uczestniczyło 17 osób; dzieci, młodzież. Grupy 
pracowały przez 32 godzin zajęć. Realizowaliśmy cele zawarte w programach, staraliśmy się angażować do zmiany i rozwoju 
wszystkich uczestników zajęć. 
 
Zorganizowano Konferencji Szkoleniową i Forum Profilaktyczne pod nazwą „Stop Uzależnieniom Widzieć, Rozumieć, 
Przeciwdziałać. Dialog - model rozwojowy w profilaktyce narkomani”. W programie forum zawarto następujące wykłady: 
„Współczesna i lokalna scena w profilaktyce narkomanii” , „Nowe substancje psychoaktywne”, „Dialog motywujący  
w procesie zmiany”, „Otwarty dialog w kryzysie psychologicznym” . W forum udział wzięło 13 uczestników.  
 
Zorganizowano profilaktyczny konkurs artystyczny „Rozwój Daje Radość Życia”. Udział wzięło 96 osób. Jury wytypowało 22 
laureatów. W dniu 16 grudnia 2014r. zorganizowano wernisaż i wystawę, na którą zostali zaproszeni laureaci wraz  
z rodzicami i opiekunami artystycznymi. W trakcie wernisażu wręczono nagrody, upominki i dyplomy.  
 
Opracowano 3 raporty z ewaluacji 
Efektywność realizowanych zajęć informacyjno-edukacyjnych 
Efektywność realizowanych zajęć psychoedukacyjnych 
Efektywność realizowanych usług w zakresie konsultacji indywidualnych, rodzinnych, zawodowych i zajęć grupowych 
 
Opracowano aktualne pomoce i materiały do zajęć profilaktycznych, prezentacje multimedialne 
 
Zakupiliśmy prenumerata roczna Remedium. Zamówiliśmy  wydawnictwa Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii 
Zamówiono wydawnictwa z KBDPN, razem, 785 szt. i rozdysponowano w miejscach użyteczności publicznej  
 
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. 
3 osoby pracowały wolontaryjnie zgodnie z podpisanym Porozumieniem o wykonywaniu świadczeń woluntarystycznych. Dla 
realizacji zadania przepracowano 118,5 godziny wolontaryjnie. 
 
 
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.032.49.2014 zawartej w dniu 29.01.2014r.  
 
Dla realizacji zadania opracowano, wydrukowano i rozmieszczono w miejscach użyteczności publicznej plakaty informacyjne 
o zadaniu publicznym „Rozwój w rytmie stuku kopyt” – 30 sztuk. 
 
W indywidualnych zajęciach hipoterapeutycznych uczestniczyło 7 osób w zajęciach grupowych 5 osób, w zawodach 17 osób 
niepełnosprawnych oraz ogółem 50 osób rodziców, przyjaciół, wolontariuszy.   
Zrealizowano 34 godzin zajęć hipoterapii i terapeutycznej jazdy konnej. Zatrudniono dwie osób, jedna osoba pracowała 
wolontaryjnie. 32 godziny zgodnie z podpisanym Porozumieniami o wykonywaniu świadczeń woluntarystycznych.  
 
Zrealizowano 34 godziny zajęć z zakresu hipoterapii, pedagogicznej jazdy konnej i grupowych zajęć o charakterze 
integracyjnym z zakresu jeździectwa z elementami woltyżerki. Zrealizowane zostały cele określone w indywidualnych  
i grupowych planach terapii/rehabilitacji/treningów – zgodnie z kartami pracy i z podpisanymi Umowami zlecenie. 
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, 

http://www.cps.org.pl/
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komunikacji, normalizacja napięcia mięśniowego, redukcja lęku, relaksacja, kształtowanie poczucia sprawstwa, budowanie 
poczucia własnej wartości, nauka elementów jazdy konnej, edukacja jeździecka. 

 
Jedna osoba pracowała wolontaryjnie. 32 godziny zgodnie z podpisanym Porozumieniami o wykonywaniu świadczeń 
woluntarystycznych. Dodatkowa praca wolontaryjna nie została ujęta w sprawozdaniu. Zaangażowaliśmy nowe trzy 
wolontariuszki. Realizacja zadania będzie odbywała się harmonijnie. 

 
Zorganizowaliśmy  jeden rajd konny na terenie Sułkowic.  

 
W ramach imprezy HUBERTUS z APERIO zorganizowaliśmy trzecie Towarzyskie Zawody Parajeździeckie, które przyczyniły się 
do integrowania różnych środowisk osób niepełnosprawnych. 

 
Zapewniliśmy optymalne utrzymanie i trening konia do hipoterapii oraz dostęp do terenów jeździeckich oraz do namiotu 
halowego. Nasza klacz Bianka była dyspozycyjna dla innych dzieci z niepełnosprawnością i ich rodzeństwa i rówieśników, 
korzystających z możliwości darmowej jazdy, dzieci uczyły się opieki i obsługi konia, również poza planowanymi zajęciami. 
Prowadzone były wolontaryjnie i nieodpłatnie zajęcia z hipoterapii, terapeutycznej jazdy konnej oraz zajęcia grupowe  
z elementami woltyżerki. Z możliwości jazdy konnej korzystali wszyscy chętni członkowie rodzin dzieci i młodzieży  
z niepełnosprawnością.  

 
Zakupiliśmy niezbędny sprzęt jeździecki, miotłę, elementy parkuru – ogrodzenia, kosę spalinową do podcinania trawy na 
parkurze. 
 
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.032.28.2014 z dnia 29.01.2014r.  – działalność nieodpłatna. 
 
Dla realizacji zadania opracowano merytorycznie i graficzne ofertę i przykazano aktualną informację do odbiorców oraz 
potencjalnych partnerów przy realizacji zadania – zrealizowano, uaktualniono plakat informacyjny, umieszczono informacje 
na stronie www.aperio-agrado.org.pl, www.agrado.org.pl. Wysłano informacje via-email do osób z listy kontaktowej. 
 
W zajęciach uczestniczyło 26 dzieci i osób dorosłych z niepełnoprawnością. Ogółem liczba osób oraz członków rodzin  
i wolontariusze uczestniczących w realizacji zadania to 50 osób. 
 
W ramach realizacji zadania przepracowano 59 godzin zajęć grupowych zgodnie z umową zlecenie. Oprócz tego dla 
realizacji zadania przepracowaliśmy wolontaryjnie 43 godzin. Zatrudniono pięć osób zgodnie z umowami zlecenie oraz pięć 
osób zgodnie z Porozumieniami o wykonywaniu świadczeń woluntarystycznych. 
 
W związku z realizowaniem celów określonych przez program dla grupowych zajęć rekreacyjno – sportowych, nastąpiło 
usprawnienie w rozwoju i wzrost umiejętności ruchowych i życiowych adresatów zadania. 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. -  ping – pong, - pływanie, 

- taniec, - łucznictwo, - jazda na łyżwach lub rolkach, - wspinaczka. 

 
W związku z realizowaniem celów określonych przez indywidualne plany zajęć rekreacyjno – rehabilitacyjnych, nastąpiło  
usprawnienie w rozwoju i wzrost umiejętności ruchowych 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.  

 
Udało nam się zaangażować w aktywnie spędzony czas, tak aby doprowadzić do rehabilitacji i integracji społeczna w trakcie 
imprez rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin takich jak: 
Rajd rodzinny po Beskidzie Małym 
Biwak i plener „APERIO na szlaku” 
Biwak i plener  „APERIO nad wodą” 
Wycieczka w Tatry „APERIO na grani” 

 
Udało nam się zaangażować w aktywnie spędzony czas, rywalizacje sportową, rehabilitacje i integracje społeczną w trakcie 
zaplanowanych zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin: - Turniej tenisa stołowego,  
-Zawody pływackie. 
 

http://www.aperio-agrado.org.pl/
http://www.agrado.org.pl/
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Zakupiliśmy niezbędny w prowadzeniu zajęć sprzęt do zajęć rekreacyjnych, plenerowych  i sportowych. Zakupiliśmy medale, 
drobne nagrody, wydrukowaliśmy dyplomy. 
 
Opracowaliśmy informacje i oraz prowadziliśmy edukacje społeczną w zakresie realizowanego projektu z wykorzystaniem 
plakatów, ulotek, treść merytorycznie ukierunkowana była na wzrost poziomu świadomości społecznej dla problemów 
związanych z sytuacją osób niepełnosprawnych. 
 
Ważnym celem było zaangażowanie do działań i przeszkolenie kolejnych osób w ramach wolontariatu. Cel został 
zrealizowany, zaangażowaliśmy i sprawdziliśmy w pracy kolejnych wolontariuszy, którzy uczestniczyli w zajęciach imprezach 
rekreacyjnych. 
 
 
Zadanie publiczne realizowane przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących dyspozycji Województwa 
Małopolskiego: 
 
Zadanie publiczne w obszarze: „Przyszłość zaczyna się dziś” – umowa nr VIII/147/PS/1868/14 z dnia 01.08.2014r.   
 
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. Cel zrealizowano poprzez przygotowanie oferty zajęć indywidualnych i grupowych w znaczący sposób 
zwiększono dostępność rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.  
 
Prowadzone były indywidualne zajęcia z zakresu: 

 terapii pedagogicznej,  

 terapii logopedycznej 

 hipoterapii 
Ogółem przeprowadzono 20 godzin zajęć indywidualnych. 
 
Prowadzone były grupowe zajęcia w zakresie: 

 Zajęcia w zakresie terapii  pedagogicznej - grupa otwarta 

 Zajęcia twórcze art.-terapia - grupa otwarta 

 Zajęcia ruchowe: gra w ping-ponga - grupa otwarta 

 Zajęcia ruchowe: zajęcia w dyscyplinie łucznictwo  - grupa otwarta 

 Zajęcia taneczne i fitness: - grupa otwarta 
Ogółem przepracowano 42 godzin zajęć grupowych,  tym 32 godzin w ramach umowy zlecenie, a 10 godzin wolontaryjnie. 
 
Zorganizowanie Towarzyskich Zawodów Prajeździeckich o zasięgu regionalnym. 
W dniu 11 listopada 2014r. zorganizowaliśmy po raz pierwszy imprezę integracyjną pod nawą HUBERTUS z APERIO.  
W ramach HUBERTUSA przeprowadziliśmy III Towarzyskie Zawody Parajeździeckie, I Towarzyskie Zawody Parałucznicze oraz 
II Integracyjne Zawody TRIAL OPEN o Puchar Bianki. 
Do udziału w zawodach jeździeckich zostało zaproszonych 23 uczestników zajęć z zakresu hipoterapii w APERIO. Zaproszono 
również osoby korzystające z hipoterapii w innych ośrodkach jeździeckich m.in. w Szkółce Jeździeckiej Konnej Tęcza  
w Libiążu. 
Spośród zaproszonych jeźdźców zgłosiło się i wystartowało 17.  
Wszyscy jeźdźcy przejechali parkur i zostali nagrodzeni. 
 
Nastąpiła integracja środowiska rodzinnego i zawodowego, pogłębienie umiejętności oraz rozwijanie kompetencji 
społecznych i zawodowych. Członkowie rodzin otrzymali zaproszenie do udziału w poszczególnych zajęciach, tym sposobem 
naturalnie mogli się poznawać i integrować oraz rozwijać swoje kompetencje społeczne. Omawianie zajęć i superwizowanie 
pomagało uzyskać pełniejsze zrozumienie i motywacje do dalszych wysiłków. Osoby pracujące w zespole, wolontariusze  
i praktykanci mieli możliwość uczestniczenia wspólnie w prowadzonych zajęciach i tym sposobem poznawać różne metody 
pracy oraz rozwijać swoje kompetencje zawodowe. 
 
Do zadania zrekrutowano 18 osób z niepełnosprawnością, które w różnym wymiarze korzystały z zajęć. W zajęciach  
o charakterze integracyjnym czyli w III Towarzyskich Zawodach Prajeździeckich uczestniczyło około 50 osób, członkowie 
rodzin, wolontariusze. 
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Zakupiliśmy niezbędny w prowadzeniu zajęć sprzęt do zajęć terapeutycznych, rekreacyjnych i sportowych, który będzie 
wykorzystywany w kolejnych działaniach, które realizujemy po zakończeniu tego zadania. 

 
Opracowana została informacja w zakresie realizowanego projektu. Informacja została udostępniona na stronie 
www.aperio-agrado.org.pl www.agrado.org.pl. 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. Opracowany został krótki raport z realizacji zadania. 
 
Prowadzona była obsługa księgowa i administracyjna. Prowadzona była koordynacja realizacji zadania 
 
 
Zadanie publiczne realizowane przy wsparciu finansowym ze środków PFRON w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
 
Nazwa projektu „Ośrodek Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji APERIO” Nr i data umowy zawartej z PFRON 
ZZO/000060/06/D  20.12.2013. Termin realizacji projektu  od 17 styczeń 2014r. do 01 marzec 2017r. Cel programowy 2: 
zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, typ projektu prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych  
w różnych typach placówek. 
 
Celem projektu jest zapewnienie ciągłości całościowej rehabilitacji poprzez zapewnienie kompleksowych form wsparcia  
i kontynuowanie działań terapeutyczno-rehabilitacyjno-rekreacyjnych, służących usprawnieniu rozwoju i zwiększeniu 
samodzielności w podejmowaniu aktywności życiowej dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością, szczególnie  
z autyzmem w Ośrodku Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji APERIO” 
 
Opracowano merytorycznie i graficznie ofertę obejmująca realizowany projekt. Informacja została przekazana do 
potencjalnych partnerów w realizacji projektu: czyli urzędów, szkół, przedszkoli, poradni, Kościoła, rodziców i osób 
korzystających z pomocy Stowarzyszenia. Informacja o realizacji projektu umieszczona została na stronach www.aperio-
agrado.org.pl, www.agrado.org.pl  na stronie Urzędu Miejskiego w Andrychowie, w mediach o zasięgu lokalnym, które 
okazały zainteresowanie projektem. 
 
W trakcie realizacji opracowano i wykonano aktualizacje na stronie www.aperio-agrado.org.pl w zakresie obejmującym 
tematykę projektu. Beneficjenci mają możliwość wykonywania bieżących aktualizacji. 
 
Dla realizacji projektu pozyskaliśmy nowy lokal w Andrychowie na ul. Krakowskiej 35. Podpisaliśmy umowę użyczenia lokalu, 
obejmującą dwa budynki i ogród, do dnia 31 grudnia 2021r. 
Jeden budynek, w którym prowadzone są aktualnie zajęcia wyremontowaliśmy gruntownie pracując wolontaryjnie  
w miesiącu styczniu i lutym. Nadal wykonywane są drobne prace modernizacyjne. Zakupiliśmy materiały niezbędne do 
remontu. 
 
Na bieżąco utrzymywana jest higiena pomieszczeń. Zakupiliśmy niezbędne środki i drobny sprzęt do utrzymania higieny. 
Działanie realizowane jest wolontaryjnie. 
 
Zakupiliśmy niezbędny sprzęt i materiały biurowe. Zakupiliśmy częściowo niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć 
terapeutycznych, rehabilitacyjnych, rekreacyjnych i warsztatów terapii zajęciowej 
 
Rekrutacja uczestników projektu. Ewentualny nabór uzupełniający. Prowadzony został pierwszy nabór w styczniu i lutym 
2014r oraz nabór uzupełniający w lipcu i sierpniu 2014. Zrekrutowano ogółem 37 osób w tym 25 dzieci i młodzieży oraz 12 
osób dorosłych. Prowadzone były konsultacje w celu diagnozowania i ustalanie form terapii i rehabilitacji oraz dookreślanie 
celów w prowadzonej terapii i rehabilitacji na bieżąco. 
 
Prowadzone były zajęcia indywidualne według ustalonych na bieżąco planów uwzględniających potrzeby  
i możliwości beneficjentów. Prowadzone były grupowe zajęcia o charakterze uspołeczniającym, usprawniającym, 
terapeutycznym, rehabilitacyjnym, warsztatowym, rekreacyjnym i turystycznym. Prowadzone zajęcia grupowe według 
ustalone były na bieżąco uwzględniając potrzeby i możliwości  beneficjentów oraz sytuacje organizacyjne.  
 
Zapewniliśmy dla prowadzenia hipoterapii nowe bezpieczne miejsce w Sułkowicach. Bianka żyje w małym stadzie, co 
znacznie poprawia funkcjonowanie psychiczne konia, który ma zaspokojone podstawowe potrzeby.  
Podpisaliśmy umowę najmu boksu dla konia z dostępem do terenu zielonego - padoku. 
Podpisaliśmy umowę użyczenia gruntu, na którym mamy ogrodzony padok do prowadzenia zajęć hipoterapeutycznych oraz 
postawioną halę namiotową umożliwiającą prowadzenie hipoterapii w czasie trudnych warunków pogodowych. Posiadamy 
i zakupiliśmy częściowo sprzęt usprawniający prowadzenie hipoterapii. Tym sposobem zapewniliśmy bezpieczeństwo  

http://www.aperio-agrado.org.pl/
http://www.agrado.org.pl/
http://www.aperio-agrado.org.pl/
http://www.aperio-agrado.org.pl/
http://www.agrado.org.pl/
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w trakcie prowadzonych zajęć oraz uzyskaliśmy niezależność od lokalnego biznesu związanego z jeździectwem. Mamy 
nadzieje zbudować w przyszłości własną stajnie i podjąć starania w kierunku uruchomienia Ośrodka Hipoterapeutycznego. 
 
Prowadzony był monitoring i ewaluacją z wykorzystaniem takich metod jak; obserwacja, rozmowy z beneficjentami, z ich 
rodziną oraz realizatorami, analizowana jest dokumentacja, częściowo korzystamy z rejestracji fotograficznej i zapisów 
video, analizujemy prace i wytwory beneficjentów, powstały pierwsze ankiety i formularze umożliwiające dokonanie analiz  
zakresie określenia realizacji celów terapeutycznych i rehabilitacyjnych. 
 
Prowadzona była koordynacja oraz obsługa księgowa i kadrowo-administracyjna projektu. 

 
 
Realizacja działalności odpłatnej:  
 
Nie realizowaliśmy działalności odpłatnej. 
 
 
Realizacja zadań własnych: 
 
Zadania realizowane były wolontaryjnie i nieodpłatnie. 

 
1. Przeprowadziliśmy remont i adaptacje budynku na ul. Krakowskiej 35 do realizacji projektu „Ośrodek Wsparcia  

w Rozwoju i Rehabilitacji APERIO” w Andrychowie w miesiącu styczniu i lutym 2014. W przeprowadzeniu remontu 
pracowało 20 osób, przepracowaliśmy wolontaryjnie i społecznie w ciągu dwóch miesięcy ponad 700 godzin.  
 

2. Przygotowaliśmy teren jeździecki do prowadzenia hipoterapii. 
 

3. Przeprowadziliśmy konkurs plastyczny „Autentyczni, Unikalni, Twórczy, Inspirujący, Samodzielni, Myślący” oraz 
zorganizowaliśmy wystawę pokonkursową. Wpłynęło 90 prac. Prace 30 uczestników zostały nagrodzone drobnymi 
upominkami i dyplomami, które zostały wręczone w trakcie wystawy pokonkursowej w szkole Podstawowej  
w Woźnikach. 

 
4. Zorganizowaliśmy kampanie społeczno - informacyjną 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 – działanie nieodpłatne, praca wolontaryjna. 

 
5. Zorganizowaliśmy dla osób korzystających z zajęć w „APERIO” w Andrychowie „Bajkowe Spotkanie Z Mikołajem Na 

Lodzie” - Przygotowaliśmy paczki mikołajowe, a do grona dobroczyńców Mikołajowych w 2014r. dołączył PFRON oraz 
osoby prywatne. Udział wzięło około 50 osób, dzieci, rodziny, członkowie Stowarzyszenia  i wolontariusze. 

 
6. Zorganizowaliśmy dwa Spotkania Wigilijne. W Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach w Spotkaniu Wigilijnym 

uczestniczyły osoby z AGRADO, terapeuci którzy pomagają i osoby, które korzystały  z pomocy, uzależnieni i ich rodziny. 
W Ośrodku Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji APERIO w Andrychowie w spotkaniu uczestniczyli członkowie AGRADO, 
terapeuci którzy pomagają i osoby które korzystały  z pomocy, chorzy, niepełnosprawni oraz ci którzy im towarzyszą na 
co dzień w rodzinach. 

 
7. W dniu 11 listopada 2014r. zorganizowaliśmy imprezę integracyjną pod nawą HUBERTUS z APERIO. W ramach 

HUBERTUSA przeprowadziliśmy: III Towarzyskie Zawody Parajeździeckie, I Towarzyskie Zawody Parałucznicze oraz II 
Integracyjne Zawody TRIAL OPEN o Puchar Bianki. Do udziału w zawodach jeździeckich zostało zaproszonych 23 
uczestników zajęć z zakresu hipoterapii w APERIO. Zaproszono również osoby korzystające z hipoterapii w innych 
ośrodkach jeździeckich. Spośród zaproszonych jeźdźców zgłosiło się i wystartowało 17. Wszyscy jeźdźcy przejechali 
parkur i zostali nagrodzeni. III Towarzyskie Zawody Parajeździeckie – medale. Do udziału w I Towarzyskich Zawodach 
Parałuczniczych zaproszono 12 osób korzystających z zajęć w dyscyplinie łucznictwo w APERIO. Spośród zaproszonych 
łuczników zgłosiło się i wystartowało 12. Wszyscy łucznicy ukończyli zaplanowane konkurencje i zostali nagrodzeni.  
I Towarzyskie Zawody Parałucznicze – medale. Do udziału w II Integracyjnych Zawodach TRIAL OPEN o Puchar Bianki 
zaproszono osoby uczestniczące w HUBERTUSIE z APERIO. Wystartowało 50 zawodników. HUBERTUS z APERIO. 
Zawodnicy startowali w 11 konkurencjach: rzut kapeluszem kowbojskim, gra na trąbicie, skoki przez przeszkody, skoki  
w worku, strzelanie z łuku, wbijanie gwoździ, kręcenie hula – hop, przejazd hulajnoga po desce, rzut podkową, rzut 
marchewką i rzut do tarczy. Wszyscy zawodnicy zaangażowali się w pokonanie samego siebie w ramach konkurencji. 
 Puchar Bianki otrzymał tegoroczny zwycięzca TRIAL OPEN dla Bianki – Krzysztof Socała – wolontariusz i członek 
AGRADO. Konkurencje TRIAL OPEN są rozgrywane jako wyraz wdzięczności dla Bianki naszej klaczy, która pomaga 
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dzieciom i dorosłym w rehabilitacji. Impreza HUBERTUS i towarzyszące jej zawody były kolejną dobra forma sprzyjająca 
integracji i rehabilitacji osób korzystających i ich rodzin. 
 

8. Przeprowadziliśmy kampanie społeczną w ramach „Tygodnia Autyzmu” Andrychów 2014, 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.  

 
9. Prowadziliśmy Centrum Wolontariatu AGRADO, udzielaliśmy tam bezpłatnego poradnictwa w zakresie wolontariatu. 

Skorzystać mogli wolontariusze, organizacje pozarządowe, placówki i instytucje publiczne, każdy zainteresowany 
wolontariatem. Informowaliśmy o możliwości pracy wolontarystycznej, prawach i obowiązkach organizacji korzystającej 
i wolontariuszy, aspektach prawnych wynikających ze znowelizowanej Ustawy o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie. Prowadziliśmy szkolenia w zakresie wolontariatu, m.in. dla Powiatowego Urzędu Pracy, Filia  
w Andrychowie. 

 
10. Prowadziliśmy strony www.agrado.org.pl oraz wortal informacyjno–edukacyjny obejmujący tematykę 

niepełnosprawności  www.aperio-agrado.org.pl – wykorzystujemy w nich takie formy przekazu jak tekst, fotografia, 
film, grafika. 
 

11. Braliśmy udział w konferencjach w zakresie problematyki narkomanii, ochrony zdrowia psychicznego, autyzmu, 
hipoterapii, wolontariatu. 

 
12. Prowadziliśmy praktyki studenckie. 

 
 

 
3. PRZYCHODY I KOSZTY ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

 

 
 
Stowarzyszenie otrzymało w 2014r. siedem dotacji od podmiotów publiczno – prawnych, jako wsparcie realizacji zadań 
publicznych w łącznej kwocie 217 862,73 PLN.  
 
Sześć dotacji zostało wydatkowane w całości zgodnie z ich przeznaczeniem, natomiast siódma,   
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 częściowo jeszcze w roku 2015 – do 
31.03.2015. 
 
Kolejnym źródłem przychodu Stowarzyszenia były składki członkowskie w wysokości 1 360,00 PLN.  
Innym źródłem przychodu były darowizny w wysokości 20 177,45 PLN.  
Przychody ze statutowej działalności odpłatnej wyniosły 0,00 PLN.  
Do przychodów zaliczono również dodatni wynik finansowy z roku 2013 w kwocie 203 331,07 PLN.  
Korekta przychodów ze źródeł publicznych PFRON na realizację zadań w 2015r. - 160 044,86 PLN 
Przychody z tytułu 1% podatku 2 440,00 PLN 
Pozostałe przychody 0,00 PLN 
Łącznie przychody stowarzyszenia za rok 2014 wyniosły: 285 126, 39 PLN  
 
W związku z realizacją swoich celów Stowarzyszenie poniosło następujące koszty:  
 
Koszty realizacji zadań statutowych w ramach działalności nieodpłatnej – 283 424,07 PLN  
Koszty realizacji zadań statutowych w ramach działalności odpłatnej – 0, 00 PLN  
Koszty administracyjne – usługi obce 49,20 PLN  
Koszty administracyjne – podatki i opłaty – 730,40 PLN  
Koszty administracyjne pozostałe – 43,41 PLN  
Koszty finansowe - odsetki – 25,02  
Pozostałe koszty nie wymienione powyżej – 854,29 
Łącznie koszty za rok 2014 wyniosły – 285 126, 39 PLN 
 
 
 

http://www.agrado.org.pl/
http://www.aperio-agrado.org.pl/
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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,  dwa lokale o łącznej powierzchni 367, 16 m2 oraz teren 
zielony o powierzchni 2353,00 m2 położony w Andrychowie na ul. Krakowskiej 35, przeznaczone na działanie Ośrodka 
Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji „APERIO” w Andrychowie.  
 
 

 
 

5. CZŁONKOWIE I PERSONEL ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO 
 

 
 
Stowarzyszenie w roku sprawozdawczym tworzyło 18 członków zwyczajnych.  
 
Członkowie Stowarzyszenia podejmowali pracę społeczną służącą realizacji celów statutowych. 
 
Do realizacji niektórych celów statutowych Stowarzyszenie zatrudniało w ramach umów zleceń oraz umów o dzieło 21 
osoby.  
 
Do realizacji niektórych celów statutowych Stowarzyszenie podpisało porozumienia o wykonywaniu świadczeń 
woluntarystycznych z 12 osobami.  
 
 

 
6. INFORMACJA O WYNAGRODZENIACH  

 

 
 
Łączna kwota wynagrodzeń – 199 862,62 PLN  
Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – 199 862,62 PLN 
Wysokość przeciętnego wynagrodzenia brutto za godzinę pracy zleceniobiorcy – 51,27 PLN 
Wysokość najwyższego wynagrodzenia – 3 960,00 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 2014r. nie udzieliło pożyczek pieniężnych. 
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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  OR 
5/A/2014, z dn. 31.01.2014r. 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/2014r., z dn. 31.01.2014r. – działalność nieodpłatna – dotacja 
20 000,00 PLN . Zadanie były realizowane przy wsparciu finansowym ze środków Gminy Wadowice. 
 

 
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 nr 
BZP.032.49.2014 zawartej w dniu 29.01.2014r. – działalność nieodpłatna – dotacja wspierająca 6 000,00 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.032.28.2014 z dnia 29.01.2014r. - działalność nieodpłatna – dotacja wspierająca 8 000,00 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/147/PS/1868/14 z dnia 
01.08.2014r.  – działalność nieodpłatna – dotacja wspierająca 9 130,73 PLN.  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” – projektu 
„Ośrodek Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji APERIO” NR I DATA UMOWY ZAWARTEJ Z PFRON ZZO/000060/06/D  20.12.2013. 
– działalność nieodpłatna – dotacja wspierająca 9 130,73 PLN. Zadanie było realizowane przy wsparciu finansowym ze 
środków PFRON. 
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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 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. 
 

4. 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. 
 

5. 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. 

 
6. Umowa z dnia 03.01.2014r. z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. Z o. o. z siedzibą przy ul. Batorego 24  

w Andrychowie, dotycząca wywozu nieczystości.  
 

7. Umowa  z dnia 02.01.2014 z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Batorego 68 w Andrychowie  
o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.  

 
8. Umowa kompleksowa dostarczania energii  z Tauron Polska Energia nr PP/365/2014 z dn. 23.01.2014r. 

 
9. Umowa najmu pomieszczenia na boks dla konia z dostępem do nieruchomości gruntowej gruntu rolnego  

w Sułkowicach z dn. 01.01.2014r. zawarta z p. J. Chmiel. 
 

10. Umowa użyczenia nieruchomości gruntowej w Sułkowicach z dn. 07.06.2014r. zawarta z p. E. Kieć. 
 

11. Umowa nr 2/2014 z dn. 01.07.2014r. dotycząca usług medycznych z Pracownią Badań Psychotechnicznych MATEST 
 w Andrychowie. 

 
12. Umowa 7/2014 z dnia 11.12.2014r. z Gabinetem Medycyny Pracy lek. Med. A. Zawiła-Gąska. 

 
13. Umowa najmu hali namiotowej na potrzeby realizacji zadania publicznego pn: „Przyszłość zaczyna się dziś” zgodnie  

z umową nr VIII/147/PS/1868/14 z dnia 01.08.2014. 
 
14. Umowa użyczenia namiotu halowego na potrzeby realizacji projektu pn:. „Ośrodek Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji 

APERIO”, zgodnie z umową nr ZZO/000060/06/D z dnia 20.12.2013 z PFRON.  
 
15. Umowa użyczenia przyczepy ciężarowej do przewozu żywych zwierząt marki: WESTERIA PT135 z dnia 23.06.2014r.  

 
16. Podpisaliśmy  umowy zlecenia lub umowy o dzieło z 22 osobami zatrudnionymi przez Stowarzyszenie „AGRADO”. 
 
17. Podpisaliśmy porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych z 12 wolontariuszami.  
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9. INFORMACJA  O REALIZOWANYCH ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH   

 

 
 

Stowarzyszenie nie realizowało zamówień publicznych.  
 
 

 
10.  INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

 

 
 
Stowarzyszenie i jego działalność była kontrolowana przez: 
 

 Przedstawiciela  Urzędu Miejskiego w  Wadowicach, pana Ireneusza Pogockiego w dniu 18.02.2014r. 
Kontrolą objęto prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej przez Gminę Wadowice zgodnie z umową nr OR 
6/A/2013, z dn. 01.02.2013r.na realizację zadania publicznego pn.: „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”. 
 

 Przedstawiciela  Urzędu Miejskiego w  Wadowicach, pana Ireneusza Pogockiego w dniu 03.10.2014r. 
Kontrolą objęto prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej przez Gminę Wadowice zgodnie z umową nr OR 
5/A/2014, z dn. 31.01.2014r.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. 
 

 Przedstawiciele PFRON OPP Oddział Małopolski p. E. Paś i p. Z. Zębala przeprowadzili wizytę monitoringową dla 
realizacji projektu „Ośrodek Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji APERIO”, nr i data umowy zawartej z PFRON 
ZZO/000060/06/D  20.12.2013.  
 

Na podstawie przedłożonej dokumentacji  i wizyty nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń pokontrolnych oraz nie 
wydano środków pokontrolnych.  
 
 
Wadowice, 27.06.2015 


