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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2015 

STOWARZYSZENIE „AGRADO” 
 

 

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

 
 
Stowarzyszenie „AGRADO” 
 
Siedziba:   Al. Wolności 21a 

34-100 Wadowice 
 

Biuro Stowarzyszenia, adres do korespondencji: ul. Krakowska 35, 34-120 Andrychów 
 
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 do 27.06.2015r. 
Oboza Dorota - prezes  
Piekarska – Wymysło Alicja - w-ce prezes 
Sienkiewicz Agnieszka - w-ce prezes 
Stach Krystyna - skarbnik  
Opyrchał Magdalena - sekretarz  

 
Skład Zarządu od 27.06.2015r. 
Oboza Dorota - prezes  
Piekarska – Wymysło Alicja - w-ce prezes 
Wągiel Krzysztof - skarbnik  
Książek Dorota - 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, 
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4. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie z autyzmem, 
5. działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom  

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

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

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

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

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

 
§ 7 

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

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

wychowawczych, opiekuńczych, 
3) prowadzenie działalności w zakresie edukacji publicznej, współpraca z przedstawicielami mediów,  
4) inicjowanie, prowadzenie lub wspieranie twórczych i nowatorskich rozwiązań w  zakresie działalności 

wspomagającej wypoczynek dzieci i młodzieży, turnusy rehabilitacyjne i inne specjalistyczne, 
5) inicjowanie, organizowanie i wspieranie działań promujących zdrowy styl życia, pomoc społeczną oraz 

ochronę zdrowia, 
6) organizowanie, prowadzenie lub wspieranie działalności placówek informacyjno – poradnianych, 

terapeutycznych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych,  
7) tworzenie grup o charakterze terapeutyczno - rehabilitacyjnym dla osób z dysfunkcjami psychorozwojowymi 

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

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

domowego, 
11) wspomaganie działalności rodzin zastępczych i rodzin tworzących pogotowia rodzinne, 
12) organizowanie, prowadzenie i wspieranie działalności kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej,  
13) podejmowanie działań w kierunku reintegracji osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,  
14) szerzenie idei i tradycji wolontariatu poprzez tworzenie grup wolontaryjnych i szkolenia w tym zakresie,  
15) organizowanie działań charytatywnych i filantropijnych, 
16) organizowanie imprez masowych, 
17) wsparcie finansowe osób i instytucji oraz regranting, 
18) podejmowanie współpracy z instytucjami naukowymi i ośrodkami badawczymi w zakresie profilaktyki 

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

19) organizację konferencji, sympozjów, seminariów, szkoleń i konsultacji, 
20) opiniowanie, badania i analizy inicjatyw społecznych, 
21) podejmowanie współpracy z organami administracji państwowej i Samorządem Terytorialnym,  
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, 
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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 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, 
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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 27.06.2015 r., 03.07.2015 r. oraz 10.10.2015r. 

 
Komisja Rewizyjna spotkała się na spotkaniu roboczym w dniu 27.06.2015r. 
 
 

 

 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 
526.2.4.2015.A z dn. 23 lutego 2015r. 
 
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 553 godzin w ramach umowy zleceń a 42 godziny w 
ramach pracy wolontaryjnej. Zatrudniono 7 osób zgodnie z umowami zlecenie, 2 osoba pracowały wolontaryjnie 
zgodnie z podpisanym porozumieniem. Ogółem dla realizacji zadania przepracowano wolontaryjnie 115 godzin. 
 
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 124 osoby, 14 rodzin, 25 osób korzystało z konsultacji zawodowych. Pracowały dwie grupy; dla DDA 
/DDD oraz superwizyjna i wspierająca  dla pracowników MOPS. 
 
Organizowaliśmy szkolenia wewnętrzne w ramach Zespołu, praca w ramach grupy Ballinta, organizowaliśmy superwizje – 
zrealizowano 48 godzin pracy szkoleniowo - superwizyjnej. 
 
Wydrukowaliśmy materiały informacyjne, około 140 plakatów i ulotek informacyjnych w zakresie realizowanego zadania. 
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Zakupiliśmy niezbędne materiały biurowe i do utrzymania higieny pomieszczeń, doposażyliśmy lokal, kwiaty, drzewko 
świąteczne w okresie świąt Bożego Narodzenia organizujemy spotkanie wigilijne dla osób korzystających z oferty.  
 
Prowadzona była obsługa księgowa i administracyjna zadania. Koordynowano pracę zespołu i przebieg realizacji zadania. 
 
 
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 526.2.5.2015.A z dn. 23.02.2015r. 
 
W ramach realizacji zadania 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 2015 przygotowaliśmy: 31 programów dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. 
 
16 programów  profilaktycznych o charakterze informacyjno – edukacyjnym dla dzieci, młodzieży, rodziców, i nauczycieli; 
realizowane 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; realizowane 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 pracujących w szkołach 
„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  
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Prowadziliśmy zajęcia informacyjno-edukacyjne dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli według programów. 
Przeprowadziliśmy ogółem 187 godzin zajęć profilaktycznych w których uczestniczyło 986 dzieci, młodzieży, 6 wywiadówek 
w których uczestniczyło 196 rodziców oraz 6 szkoleń dla nauczycieli w tym 24 godzin warsztatu w których uczestniczyło 58 
nauczycieli. Realizowaliśmy cele zawarte w programach na miarę możliwości klas objętych działaniami, staraliśmy się 
angażować do zmiany i rozwoju wszystkich uczestników. Programy realizowało 5 realizatorów. 
 
Ogółem pracowano realizując projekty przez 404 godzin zajęć, a w zajęciach profilaktycznych uczestniczyło 1240 osoby 
 

Zorganizowano Forum Profilaktyczne pod nazwą zorganizowano Forum Profilaktyczne STOP UZALEŻNIENIOM - 
WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, PRZECIWDZIAŁAĆ - DIALOG – MOTYWACJA – ZMIANA. W forum udział wzięło 13 uczestników.  

 
Prowadzono monitoring realizacji programów w formie rozmów z realizatorami i uczestnikami, analizę dokumentacji. 
Zebrano wyniki, zestawiono dane, opracowano wstępnie trzy aktualne raporty z realizacji.  
 
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 
 
Dopracowano realizowane programy do aktualnych potrzeb. Opracowano trzy nowe wersje szkolenia dla nauczycieli oraz 
piec nowych propozycji szkoleń dla rad pedagogicznych. Opracowano po ewaluacji około 20 nowych materiałów w formie 
prezentacji multimedialnych.  
 
Jedna osoba uczestniczyła w szkoleniu FreD-goss net przygotowującego do prowadzenia programu w zakresie profilaktyki 
wskazującej dla młodzieży. 
 
Zorganizowano i przeprowadzono Profilaktyczny Konkurs Artystyczny „PASJA ŻYCIA” . Zgłoszono 96 pracy, w Jury konkursu 
pracowały społecznie trzy osoby. Jury wyłoniło 39 laureatów konkursu. Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy. 15 osób które 
Jury nagrodziło przyznając miejsca od I do III w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymało drobne nagrody, 
pozostałe wyróżnione osoby drobny świąteczny upominek. Oficjalne rozstrzygniecie konkursu miało miejsce podczas 
wernisażu w Galerii Cafe w dniu 17 grudnia 2015r. Udział wzięli prawie wszyscy laureaci wraz z rodzicami. Niestety 
obecnych było tylko dwóch opiekunów artystycznych, wydrukowane zostały dla nich i przekazane podziękowania. 
 
Zakupiliśmy prenumerata roczna Remedium. Zamówiliśmy  wydawnictwa Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii 
Zamówiono wydawnictwa z KBDPN, razem, 700 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 materiały biurowe, materiały dydaktyczne, materiały do prowadzenia szkoleń i wystawy w 
Profilaktycznym Konkursie Artystycznym. 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 76 godzin wolontaryjnych. 
 
 
Zadanie publiczne realizowane przy wsparciu finansowym Dzielnicy Ochota m.st Warszawy: 
 
Zadanie publiczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz ochrony i promocji zdrowia w 
Dzielnicy Ochota m.st Warszawy - nazwa zadania „Ciekawość Doświadczenie Pasja” - określonego umową nr UD-V-
WSZ/RP-B-75/2015 z dn. 27.11.2015r realizowanego w okresie od w okresie od 27.11.2015r do 31.12.2015r. 
 
Celami realizacji zadania było: 
 Zwiększenie świadomości związanej z podejmowaniem zachowań ryzykownych wśród mieszkańców, a w szczególności 

młodzieży. 

 Ograniczenie używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych wśród mieszkańców dzielnicy Ochota, a w 
szczególności młodzieży. 

http://www.cps.org.pl/
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 Ograniczenie skutków zażywania środków psychoaktywnych i związanych z tym problemów społecznych i 
zdrowotnych. 

 
W wyniku realizacji projektu nastąpiło nabycie przez odbiorców wiedzy nt. szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z 
używania narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych co powinno się przełożyć na poprawę stanu zdrowia  
i funkcjonowania społecznego odbiorców programu. 
 
Zajęcia przyczyniły się do wzmocnienie realnej współpracy między nauczycielami i rodzicami w procesie wychowawczym. I 
jednocześnie mając na uwadze powyższe wpłyną na zmniejszenie skali zjawiska używania narkotyków i innych substancji 
psychoaktywnych. 
 
W ramach zadania zrealizowano 20 dziewięćdziesięcio-minutowych warsztatów czyli 40 godzin dydaktycznych w temacie 
„Najpierw się śmieję później płaczę… o tym jak niszczą dopalacze” oraz 3 godzinne (godzina zegarowa) szkolenia dla 
rodziców i/lub nauczycieli pt:„Dopalanie. Nie Narkotyk, co się stanie”. 
 
 
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 obejmującą realizowany projekt. Informacja została przekazana do 
potencjalnych partnerów w realizacji projektu via – email. Wydrukowane plakaty informacyjne zostały umieszczone w 
miejscach użyteczności publicznej. Prowadzone były rozmowy z rodzicami, przedstawicielami szkół i placówek 
pomocowych. 

 Opracowano i wykonano aktualizacje na stronie www.agrado.org.pl  www.aperio-agrado.org.pl w zakresie 
obejmującym tematykę projektu. Beneficjenci mieli możliwość wykonywania bieżących aktualizacji w formie tekstowej, 
fotograficznej. Aktualizacje umieszczane były na bieżąco po dopracowaniu formy i treści.  

 Dbaliśmy o utrzymanie higieny i prowadziliśmy na bieżąco modernizacje lokalu w którym prowadzone były zajęcia. 
Prace prowadzone były wolontaryjnie. 

 Na bieżąco utrzymywana była higiena pomieszczeń. Zakupiliśmy niezbędne środki i drobny sprzęt do utrzymania 
higieny.  Działanie realizowane jest wolontaryjnie. 

 Zakupiliśmy niezbędny sprzęt i materiały biurowe. 

 Zakupiliśmy niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć, głównie sprzęt do zajęć o charakterze sportowym i rekreacyjnym, 
muzykoterapii i rekreacji ruchowej, materiały do terapii pedagogicznej, terapii zajęciowej, różnych form art.-terapii. 
Zakupiliśmy drobne nagrody dla beneficjentów. 

 Udzielane były informacje o dostępnych formach pomocy w ramach realizacji projektu Ośrodek Wsparcia w Rozwoju i 
Rehabilitacji APERIO. Prowadzony był  nabór uzupełniający. Aktualizowana była  lista rezerwowa oczekujących.  

 Prowadzone były rozmowy i konsultacje z rodzicami i beneficjentami w celu diagnozowania i ewaluowania celów 
terapii i rehabilitacji określonych w IPD. Zespół, wraz z beneficjentami i ich rodzinami aktualizował cele  w prowadzonej 
terapii i rehabilitacji. 

 Prowadzone były zajęcia indywidualne według ustalonych na bieżąco planów uwzględniających potrzeby i możliwości  
beneficjentów. 

 Prowadzone były zajęcia grupowe według ustalonych na bieżąco planów uwzględniających potrzeby i możliwości  
beneficjentów. 

 Systematycznie prowadzona była opieka i trening konia, werkowane były kopyta, zapewniona opieka weterynaryjna, 
zabiegi pielęgnacyjne i zdrowotne. Pielęgnowane były tereny jeździeckie, koszona trawa na padokach, modernizowane 
było ogrodzenie.   

 Prowadzony jest 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, prowadzone są indywidualne rozmowy z terapeutami oraz 
spotkania superwizyjne zespołu, ewaluujemy cele zawarte w IPD. 

http://www.agrado.org.pl/
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 Na bieżąco wolontaryjnie modernizujemy pomieszczenia w których prowadzona jest terapia i rehabilitacja. 
Przygotowywane zostały kolejne pomieszczenia do prowadzenia remontu. Dbamy o ogród w którym stoi budek 
APERIO, koszony jest trawnik, przycięte zostały drzewa, krzewy.  

 Zarządzanie obejmowało kontakt z beneficjentami i ich rodzinami, z pracownikami, opracowanie harmonogramu zajęć 
koordynowanie realizacji zajęć, zakupy i inne. Przeprowadzona została rekrutacja uzupełniająca, prowadzone były 
rozmowy kwalifikacyjne. 

 Prowadzona była na bieżąco obsługa księgowa i kadrowo-administracyjna. Przygotowane zostały umowy, prowadzona 
była dokumentacja personalna, na bieżąco dokonywane były płatności, prowadzona była księgowość.   

 
 
Realizacja zadań własnych: 
 
Zadania realizowane były wolontaryjnie i nieodpłatnie. 
 
1. Zadanie własne „Rozwój w Rytmie Stuku Kopyt” zrealizowaliśmy organizując:  

 Prowadziliśmy indywidualne zajęcia w ramach hipoterapii oraz pedagogicznej jazdy konnej.  

 Prowadziliśmy grupowe zajęcia z zakresu jeździectwa z elementami woltyżerki.  

 W trakcie wakacji zorganizowaliśmy rajd konny o charakterze rodzinnym na Czarny Groń.  
 
2. W dniu 11 listopada 2015r. zorganizowaliśmy imprezę integracyjną pod nawą HUBERTUS z APERIO. Impreza HUBERTUS 

i towarzyszące jej zawody były kolejną dobra forma sprzyjająca integracji i rehabilitacji osób korzystających i ich rodzin. 
W ramach HUBERTUSA przeprowadziliśmy:  

 IV Towarzyskie Zawody Parajeździeckie - do udziału w zawodach jeździeckich zostało zaproszonych 20 uczestników 
zajęć z zakresu hipoterapii w APERIO. Spośród zaproszonych jeźdźców zgłosiło się i wystartowało 12. Wszyscy jeźdźcy 
przejechali parkur i zostali nagrodzeni. 

 II Towarzyskie Zawody Parałucznicze - do udziału w II Towarzyskich Zawodach Parałuczniczych zaproszono 12 osób 
korzystających z zajęć w dyscyplinie łucznictwo w APERIO. Spośród zaproszonych łuczników zgłosiło się i wystartowało 
10. Wszyscy łucznicy ukończyli zaplanowane konkurencje i zostali nagrodzeni. 

 III Integracyjne Zawody TRIAL OPEN o Puchar Bianki - do udziału w III Integracyjnych Zawodach TRIAL OPEN o Puchar 
Bianki zaproszono osoby uczestniczące w HUBERTUSIE z APERIO. Wystartowało około 50 zawodników.  Zawodnicy 
startowali w kilkunastu konkurencjach: m.in. rzut kapeluszem kowbojskim, rzut lassem, gra na trąbicie, skoki przez 
przeszkody, skoki w worku, strzelanie z łuku, strzelanie do celu, wbijanie gwoździ, kręcenie hula – hop, rzut podkową, 
rzut marchewką i rzut do tarczy. Wszyscy zawodnicy zaangażowali się w pokonanie samego siebie w ramach 
konkurencji.  Puchar Bianki otrzymała tegoroczny zwycięzca TRIAL OPEN dla Bianki – Dorota Książek – członek 
AGRADO. Konkurencje TRIAL OPEN są rozgrywane jako wyraz wdzięczności dla Bianki naszej klaczy, która pomaga 
dzieciom i dorosłym w rehabilitacji. 

 Zorganizowaliśmy pokaz grupy para woltyżerskiej – udział wzięło siedem niepełnosprawnych pasjonatów woltyżerki, 
dwie osoby asekurujące oraz klacz Bianka. 

 
3. Zadanie własne „Autentyczni i Fascynujący” – zadanie własne zrealizowaliśmy organizując: 

 Indywidualne, grupowe zajęcia dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych z niepełnosprawnością i ich rodzin w dyscyplinach 
ping-pong, fitness, nordic wolking. 

 Zorganizowaliśmy plenerowe zajęcia dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych z niepełnosprawnością i ich rodzin: rajd po 
Beskidzie Małym, rejs „APERIO pod żaglami” , biwak „APERIO na szlaku”.  

 W dniu 28 listopada 2015r. Zorganizowaliśmy III Turniej Tenisa Stołowego AGRADO odbył się w listopadzie 2015r. w 
Ośrodku Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji APERIO w Andrychowie. W turnieju wzięło udział 14 zawodników: - 5 
dzieci, - 3 młodzieży,  - 6 osób dorosłych. Wszyscy zawodnicy zostali nagrodzeni. 

 6 grudnia 2015r. zorganizowaliśmy III Integracyjne Zawody w Sportach Wodnych tradycyjnie już na basenie w Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Kętach. Dzięki uprzejmości dyrektora oraz pomocy wyrozumiałych pracowników tej placówki w 
zawodach uczestniczyli beneficjenci projektu APERIO, rodzice, rodzeństwo, wolontariusze oraz terapeuci. Zawodnicy 
startowali w czterech dyscyplinach: - Zjazd na zjeżdżalni, - Pływanie, - Nurkowanie, - Skoki do wody. Zawodom 
towarzyszył wspaniały klimat wzajemnego wsparcia w pokonywaniu swoich rekordów. Każdy czuł się w tych 
zmaganiach prawdziwym sportowcem i każdy odniósł sukces. 

 
4. Prowadziliśmy na bieżąco remont i adaptacje budynku na ul. Krakowskiej 35, który służy nam jako biuro AGRADO oraz 

używanego do realizacji projektu „Ośrodek Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji APERIO” w Andrychowie. 
Pielęgnowaliśmy ogród oraz teren jeździecki niezbędny do prowadzenia hipoterapii. W prace zaangażowało się  
i pracowało wolontaryjnie lub społecznie około 30 osób. 
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5. W dniu 1 lutego wystawiliśmy w kościele pw. Św. Macieja w Andrychowie„Jasełka z APERIO”. Inscenizacje tworzyły 
dzieci i osoby niepełnosprawne, ich rodzice i rodzeństwo, terapeuci, wolontariusze i praktykanci. Swoją gościnnością  
i zrozumieniem wspierał nas ksiądz proboszcz Stanisław Czernik. 

 
6. W dniu 7 października zorganizowaliśmy spotkanie integracyjne „VI Urodziny AGRADO” dla członków oraz 

pracowników AGRADO. 
 
7. W dniu 6 grudnia zorganizowaliśmy dla osób korzystających z zajęć w „APERIO” w Andrychowie „Spotkanie  

z Mikołajem”. Na tą okoliczność przygotowaliśmy paczki mikołajowe, a do grona dobroczyńców Mikołajowych w 2015r. 
oprócz członków AGRADO dołączyły osoby korzystające z zajęć w APERIO. Udział wzięło około 50 osób, dzieci, rodziny, 
członkowie Stowarzyszenia, pracownicy, wolontariusze i przyjaciele. 

 
8. 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. 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. 

 
9. Przeprowadziliśmy konkurs plastyczny „Autentyczni, Unikalni, Twórczy, Inspirujący, Samodzielni, Myślący” oraz 

zorganizowaliśmy wystawę pokonkursową. Wpłynęło 98 prac. Jury konkursu wyłoniło 71 prac, które zostały 
nagrodzone drobnymi upominkami i dyplomami, które zostały wręczone w trakcie wystawy pokonkursowej i wernisażu 
w dniu 21 grudnia w szkole Podstawowej w Woźnikach.  

 
10. 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. Przynależymy do Małopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu.  

 
11. W dniach 21-31 października uczestniczyliśmy w Małopolskim Tygodniu Wolontariatu organizując Dni Otwarte 

Wolontariatu w AGRADO. W trakcie zaprezentowaliśmy nasze działania wolontaryjne, zorganizowaliśmy spotkanie  
z wolontariuszem, zorganizowaliśmy dwa warsztaty szkoleniowe „Oblicza wolontariatu”. Dni otwarte organizowaliśmy 
w Wadowicach i w Andrychowie.  

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

niepełnosprawności  www.aperio-agrado.org.pl oraz www.cps.org.pl obejmujący tematykę związaną z profilaktyką 
uzależnień – wykorzystujemy w nich takie formy przekazu jak tekst, fotografia, grafika. 

 
13. Braliśmy udział w konferencjach i szkoleniach w zakresie problematyki narkomanii, ochrony zdrowia psychicznego, 

autyzmu, hipoterapii, wolontariatu. 
 
14. Prowadziliśmy praktyki studenckie. 

 
 

 

 
3. PRZYCHODY I KOSZTY ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

 

 
 
Stowarzyszenie otrzymało w 2015r. trzy dotacje od podmiotów publiczno – prawnych, jako wsparcie realizacji zadań 
publicznych w łącznej kwocie 309.488,00 PLN (PFRON Warszawa 249.488,00 PLN, Gmina Wadowice – 40.000,00 PLN i 
20.000,00 PLN)oraz jedną dotacje jako powierzenie realizacji  zadania  w kwocie 7.495,00 PLN. 
  
Trzy dotacje zostało wydatkowane w całości zgodnie z ich przeznaczeniem, natomiast czwarta 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 2016 – do 
31.03.2016. 
 Kolejnym źródłem przychodu Stowarzyszenia były składki członkowskie w wysokości 1.000,00 PLN. 
Innym źródłem przychodu były darowizny w wysokości 32.219,75 PLN. 
Przychody ze statutowej działalności odpłatnej wyniosły 1.000,00 PLN. 
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Do przychodów zaliczono również część dotacji  z 2014r dot. Umowy ZZO/000060/06/D o zlecenie realizacji zadań w ramach 
art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z „PFRON”, dla której okres 
realizacji przypadał od 01.01.2015r do 31.03.2015r  w kwocie 149.033,83 PLN. 
Z przychodów wyłączono również część dotacji  z 2015r dot. Umowy ZZO/000060/06/D o zlecenie realizacji zadań w ramach 
art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z „PFRON”, dla której okres 
realizacji przypada od 01.01.2016r do 31.03.2016r  w kwocie 77.432,21 PLN. 
Przychody z tytułu 1% podatku 2.000,00 PLN 
Pozostałe przychody 0,00 PLN 
Łącznie przychody stowarzyszenia za rok 2015 wyniosły: 424.804,37 PLN 
  
W związku z realizacją swoich celów Stowarzyszenie poniosło następujące koszty: 
  
Koszty realizacji zadań statutowych w ramach działalności nieodpłatnej – 416.613,16 PLN 
Koszty realizacji zadań statutowych w ramach działalności odpłatnej – 1.000, 00 PLN 
Koszty administracyjne – usługi obce -  652,80 PLN 
Koszty administracyjne – zużycie materiałów – 166,70  PLN 
Koszty administracyjne – podatki i opłaty – 0,00  PLN 
Koszty administracyjne pozostałe – 348,40 PLN 
Koszty finansowe - odsetki – 14,71 PLN                         
Łącznie koszty za rok 2015 wyniosły – 418.795,77 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,  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  
23 osoby.  
 
Do realizacji niektórych celów statutowych Stowarzyszenie podpisało porozumienia o wykonywaniu świadczeń 
woluntarystycznych z 10 osobami.  
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6. INFORMACJA O WYNAGRODZENIACH  

 

 
 
Łączna kwota wynagrodzeń wraz z narzutami – 354 397,75 PLN 
Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – 354 397,75  PLN 
Wysokość przeciętnego wynagrodzenia brutto za godzinę pracy zleceniobiorcy – 54,47 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 2015r. 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  OR 526.2.4.2015.A, z dn. 23 lutego 
2015r., działalność nieodpłatna – dotacja wspierająca 40 000,00PLN. Zadanie było 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 526.2.5.2015.A, z dn. 23.02.2015r., – działalność nieodpłatna – dotacja 

20 000,00 PLN . Zadanie było realizowane przy wsparciu finansowym ze środków Gminy Wadowice. 
 
3. Zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz ochrony i promocji zdrowia w Dzielnicy 

Ochota m.st Warszawy - nazwa zadania „Ciekawość Doświadczenie Pasja” - określonego w umowie nr UD-V-WSZ/RP-B-
75/2015 z dn. 27.11.2015r – działalność nieodpłatna – dotacja 7 495,00 PLN . Zadanie było realizowane przy wsparciu 
finansowym ze środków Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy 

 
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. Projekt dotyczący celu programowego 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego 

następujące zadanie: 1) prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w placówce. Nazwa zadania „Ośrodek 
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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 149.033,83 PLN. Zadanie było realizowane przy wsparciu finansowym 
ze środków PFRON. 
 
 
 

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. Umowy zlecenia lub umowy o dzieło z 23 osobami zatrudnionymi przez Stowarzyszenie „AGRADO”. 
 
17. Porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych z 10 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 12.03.2015r. 
Kontrolą objęto prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej przez Gminę Wadowice zgodnie z umową nr OR. 
6/A/2014, z dn. 31.01.2014r.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”. Na podstawie przedłożonej 
dokumentacji  nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń pokontrolnych oraz nie wydano środków pokontrolnych. 
 

 Przedstawiciele PFRON OPP Oddział Małopolski p. B. Kowalska, E.Jodłowska, B. Grucel przeprowadzili kontrolę dla 
realizacji projektu „Ośrodek Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji APERIO”, nr i data umowy zawartej z PFRON 
ZZO/000060/06/D z dn. 20.12.2013. W zaleceniach pokontrolnych zobowiązano scisłego przestrzegania zapisów 
zawartych w umowie z PFRON i do uzyskania od beneficjentów ostatecznych podpisów wymaganych zgodnie z zapisem 
umowy ( §7 ust. 5)  
 

 Przedstawiciela  Urzędu Miejskiego w  Wadowicach, pana Ireneusza Pogockiego w dniu 17.09.2015r. 
Kontrolą objęto prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej przez Gminę Wadowice zgodnie z umową nr 
OR.526.2.4.2015.A, z dn. 23.02.2015r.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, nie wydano zaleceń pokontrolnych oraz nie wydano środków pokontrolnych.  
 

 Przedstawiciel Urzędu Stołecznego Warszawy, Wydział Spraw Społecznych dzielnicy Ochota J.  Wichlińska  w dniu 
07.12.2015r.przeprowadził kontrolę nr umowy UD-V-WSZ/RP-B-75/2015 z dnia 27.11.2015 na realizację zadania 
publicznego pod nazwą ,,Ciekawość doświadczenie, pasja’’. Realizacja zgodnie z warunkami umowy, zalecono 
wyjaśnienia co do harmonogramu realizacji, kwalifikacje realizatorów, udzielenia informacji o finansowym wsparciu 
przez M. St. Warszawę. 
 

 Przedstawiciel Urzędu Stołecznego Warszawy, Wydział Spraw Społecznych dzielnicy Ochota J.  Wichlińska  w dniu 
15.12.2015r.przeprowadził kontrolę nr umowy UD-V-WSZ/RP-B-75/2015 z dnia 27.11.2015 na realizację zadania 
publicznego pod nazwą ,,Ciekawość doświadczenie, pasja’’. Realizacja zgodnie z warunkami umowy, zaleca się 
konsultowanie materiałów – logotyp na certyfikatach ze zleceniodawcą. 
  

 
Wadowice, 25.06.2016 


