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

 
 
Stowarzyszenie AGRADO 
 
Siedziba:   Al. Wolności 21a 

34-100 Wadowice 
 

Biuro Stowarzyszenia AGRADO, 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  
Oboza Dorota   
Karelus Andrzej 
Rychlik Krzysztof 
Piekarska – Wymysło Alicja  
 
Skład Komisji Rewizyjnej   
Witkowski Karol  
Magiera Agnieszka  
Pietraszek Monika  

 
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, 
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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 między 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, młodzieży i 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) organizowanie 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. 
 

 
1. 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, 
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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. 
 

2. 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 

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, 
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 
2017r.oraz na dzień 25 lipca 2017r. Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej pracowali społecznie.  
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• CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI OPP W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM  
 

 
AGRADO w ramach działalności OPP w 2017r. podejmowało działania, których głównym celem było wspieranie rozwoju 
człowieka, troska o jego zdrowie, pomoc rodzinie w sprawowaniu jej podstawowych funkcji oraz działania na rzecz rozwoju  
i integracji społecznej. 
 
Podejmowaliśmy działania nieodpłatne i z tej formy naszych działań, w której zatrudnialiśmy w 2017r., specjalistów zgodnie  
z umowami zalecenia, skorzystały 2326 osoby, w tym 180 osób zależnych i zagrożonych wykluczeniem bądź wykluczonych 
społecznie. Dla realizacji naszych celów podejmowaliśmy także działania wolontaryjne i z tej formy skorzystało 811 osób. 
Podejmowaliśmy również działania odpłatnie z tej formy skorzystało 40 osób zależnych i zagrożonych wykluczeniem bądź 
wykluczonych społecznie. Ogółem z oferty AGRADO skorzystało 3177 osób, dzieci, młodzieży, dorosłych.  
Dla realizacji naszych działań podjęliśmy współpracę z trzema jednostkami samorządowymi, dwoma agendami 
państwowymi, z dwudziestoma trzema jednostkami budżetowymi w tym; dwudziestoma szkołami i placówkami 
oświatowymi, MOPS, świetlicami, z czterema przedstawicielami biznesu, z czterema NGO-sami. 
  
W Wadowicach swoją działalność prowadziliśmy poprzez Centrum Profilaktyki Społecznej, z siedzibą na ul. E.K. Wojtyłów 4, 
gdzie od 2006r. realizujemy zadania publiczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla mieszkańców gminy Wadowice.   
Naszym głównym celem jest tam wspieranie osoby i rodziny, zwłaszcza w sytuacji kryzysu oraz w przypadku wystąpienia 
problemu narkomanii, poprzez zwiększenie dostępności specjalistycznej pomocy pedagogicznej, psychologicznej, 
psychoterapeutycznej. W roku 2017 z bezpłatnej pomocy doradczej i terapeutycznej skorzystało 150 osób, a współpracę  
z terapeutą podjęło 21 rodzin.  
 
Dla mieszkańców Gminy Wadowice prowadziliśmy edukację publiczną, w ramach której realizujemy programy 
profilaktyczne w szkołach, edukacją profilaktyczną objęliśmy 1907 dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Organizowaliśmy szkolenia i konsultacje zawodowe z których w 2017r. skorzystało 10 osób.  W ramach profilaktyki 
uzależnień inicjowaliśmy alternatywne formy działań, m.in. w formie profilaktycznego konkursu artystycznego, w którym 
wzięło 141 osób. 
 
Ośrodek Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji APERIO w Andrychowie na ul. Krakowskiej 35, to placówka, gdzie udzielaliśmy 
specjalistycznej pomocy pedagogicznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz osób 
dorosłych z niepełnosprawnością.  Pomoc udzielana była w ramach konsultacji, zajęć indywidualnych oraz zajęć grupowych. 
Z oferty zajęć skorzystało 30 osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży, dorosłych.  
 
W Stajni AGRADO w Sułkowicach, która jest kolejnym miejscem, jakim opiekuje się nasze Stowarzyszenie, prowadziliśmy 
hipoterapie oraz zajęcia jeździeckie z elementami woltyżerki.  
 
AGRADO w swoich działaniach OPP dla ludzi korzystało również z pomocy zwierząt. Pomagają nam w hipoterapii klacz 
Bianka, w dogoterapii i rekreacji z psem, czyli na torze agility i w dogtrekingu berneński pies pasterski Tytus oraz seter 
irlandzki Bruno, nasi beneficjenci opiekowali się papugami nierozłączkami Figą i Figaro. 
 
W ramach Centrum Wolontariatu AGRADO realizowaliśmy cele związane z szerzeniem idei i tradycji wolontariatu poprzez 
tworzenie grup wolontaryjnych i szkolenia. 
 
Dla zapewniania ciągłości działań AGRADO prowadziliśmy Biuro AGRADO z siedzibą w Andrychowie. 
 
Realizacja zadań publicznych: 
 
Nazwa projektu: „Ośrodek Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji APERIO” 
Termin realizacji: 17.01. 2014r. – 30.03.2017r. 
Ilość odbiorców: 30 osób, mieszkańcy powiatów wadowickiego i oświęcimskiego, niepełnosprawni, dzieci, młodzież, dorośli 
Ilość zatrudnionych: 12 osób zgodnie z umowami zlecenie 
Ilość wolontariuszy: 10 osób 
Nr umowy: ZZO/000060/06/D 20.12.2013. 
Zleceniodawca: PFRON 
 
Opis zadania: 
Celem projektu było zapewnienie ciągłości całościowej rehabilitacji poprzez zapewnienie kompleksowych form wsparcia  
i kontynuowanie działań terapeutyczno-rehabilitacyjno-rekreacyjnych, służących usprawnieniu rozwoju i zwiększeniu 
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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. 
Przygotowywane zostały kolejne pomieszczenia do prowadzenia remontu, zadbano o ogród, w którym stoi budek APERIO, 
koszony był trawnik, przycięte zostały drzewa, krzewy. Systematycznie prowadzona była opieka i trening konia, werkowane 
były kopyta, zapewniona opieka weterynaryjna, zabiegi pielęgnacyjne i zdrowotne. 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.  

 
Udzielane były informacje o dostępnych formach pomocy w ramach realizacji projektu Ośrodek Wsparcia w Rozwoju  
i Rehabilitacji APERIO.  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 i grupowe według ustalonych na bieżąco 
planów uwzględniających potrzeby i możliwości beneficjentów.  
 
Prowadzony był monitoring i ewaluacja z wykorzystaniem takich metod jak; obserwacja, rozmowy z beneficjentami, z ich 
rodziną oraz realizatorami, analizowana była dokumentacja, analizowane były prace i wytwory beneficjentów, prowadzone 
były indywidualne rozmowy z terapeutami oraz spotkania zespołu, ewaluowane były cele zawarte w IPD. 
 
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.   
 
 
Nazwa projektu: „Hipoterapia i woltyżerka” 
Termin realizacji: 20.01.2017r. - 31.12.2017r. 
Ilość odbiorców: 8 osób, mieszkańcy gminy Andrychów, niepełnosprawni, dzieci, młodzież, dorośli 
Ilość zatrudnionych: 2 osoby zgodnie z umowami zlecenie 
Ilość wolontariuszy: 2 osoby 
Nr umowy: BZP.032.59.2017 
Zleceniodawca: gmina Andrychów 
 
Opis zadania: 
Głównym celem realizacji zadania z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem integracji 
osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowych, rekreacyjno – rehabilitacyjnych, było wsparcie w rozwoju  
i rehabilitacji dzieci, młodzieży oraz dorosłych z niepełnosprawnością, poprzez umożliwienie udziału w indywidualnych  
i grupowych zajęciach z zakresu hipoterapii, pedagogicznej jazdy konnej z elementami woltyżerki. Zorganizowaliśmy 
również rekreacyjne jazdy konne w terenie. Beneficjenci korzystali z zajęć z udziałem naszej klaczy Bianka. Zajęcia odbywały 
się na naszych terenach jeździeckich w Sułkowicach, w bardzo bezpiecznych warunkach. W trakcie zajęć uczestnicy mieli 
możliwość współzawodnictwa w zakresie umiejętności jeździeckich oraz umiejętności związanych z komunikowaniem się  
z koniem. 
 
W ramach zajęć indywidualnych i grupowych udzielone zostało wsparcie i usprawnienie w rozwoju dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych, w tym z niepełnosprawnością w związku z realizowaniem celów określonych przez programy tych zajęć. 
Uczestnic zajęć angażowali się w zajęcia, wykazali zaangażowanie w realizacje zaplanowanych celów.  
 

http://www.agrado.org.pl/
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Współzawodnictwo w zakresie posiadanych umiejętności jeździeckich zorganizowaliśmy w postaci pokazu umiejętności dla 
uczestników. Zorganizowaliśmy pokaz umiejętności woltyżerskich dla uczestników zajęć. 
 
Zapewniliśmy utrzymanie i trening naszego konia do hipoterapii – Bianka. Zapewniliśmy utrzymanie i dostęp do terenów 
jeździeckich dla uczestników zajęć, modernizowaliśmy sprzęt, ogrodzenie, wyposażenie ujeżdżali i stajni. Zakupiliśmy 
niezbędny sprzęt jeździecki, wyposażenie parkuru, ujeżdżalni, sprzęt do prac stajennych, do prac związanych z utrzymaniem 
terenów jeździeckich, ujeżdżalni.  
 
Kolejny cel jakim było zaangażowanie rodzin osób niepełnosprawnych w tworzenie środowiska będącego źródłem 
prawidłowego wsparcia społecznego, poprzez zaangażowanie w realizacje zadania realizowaliśmy we współpracy  
z rodzinami, które naturalnie okazują taką inicjatywę, zrozumienie, życzliwość i podejmują konkretne działania służące 
budowaniu dobra wspólnego. Jest to według nas sposób na budowanie relacji oparty na współpracy, w których zupełnie 
wyeliminowane zostają postawy rywalizacyjne i roszczeniowe. Zamierzamy kontynuować taką formę naszej działalności. 
 
Kolejnym celem było zaangażowanie do działań i przeszkolenie kolejnych osób w ramach wolontariatu. Dwóch naszych 
beneficjentów bardzo zaangażowało się w prowadzenie zajęć dla niepełnosprawnych dzieci poprzez opiekę dla Bianki. Aby 
móc realizować to działania musieli zdecydować się na wykazanie się umiejętnościami współpracy z Bianką, 
umiejętnościami komunikacyjnymi oraz umiejętnościami wykonywania prac stajennych. Udział w tych zajęciach nie jest 
uwzględniony w rozliczeniu finansowym i pozafinansowym sprawozdania, jest to wartość dodana projektu, zamierzamy 
kontynuować taką formę wspierania w rehabilitacji społecznej naszych beneficjentów. 
 
Kolejny cel jakim jest rehabilitacja społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci, młodzieży i osób dorosłych 
z niepełnosprawnością, w których zachodzą procesy integracji z osobami niepełnosprawnymi realizowaliśmy poprzez udział 
w Międzynarodowej Konferencji Hipoterapeutycznej w Krakowie połączonej z obchodami 25-lecia Polskiego Towarzystwa 
Hipoterapeutycznego, jakie miały miejsce w dniach 18- 19 listopada 2017r w Krakowie w Nowohuckim Centrum Kultury, 
oraz poprzez udział naszych beneficjentów w prowadzonych zajęciach dla dzieci z niepełnosprawnością w okresie 
wakacyjnym. 
 
Dla realizacji zadania trwały prace związane z zarządzaniem – koordynacją oraz prace związane z obsługą księgową  
i administracyjną zadania 
 
 
Nazwa projektu: „Rozwój Daje Radość” 
Termin realizacji: 20.01.2017r. - 31.12.2017r. 
Ilość odbiorców: 8 osób, mieszkańcy gminy Andrychów, niepełnosprawni, dzieci, młodzież, dorośli 
Ilość zatrudnionych: 2 osoby zgodnie z umowami zlecenie 
Ilość wolontariuszy: 2 osoby 
Nr umowy: BZP.032.60.2017 
Zleceniodawca: gmina Andrychów 
 
Opis zadania: 
W ramach realizacji zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem integracji osób 
niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowych, rekreacyjno – rehabilitacyjnych przygotowaliśmy ofertę zajęć  
i prowadziliśmy zajęcia grupowe o charakterze rekreacyjno – rehabilitacyjnym polegającym na upowszechnianiu kultury 
fizycznej i w pewnym zakresie o charakterze sportowym, uwzględniając procesy integracji osób niepełnosprawnych. 
 
W ramach prowadzonych zajęć udzielone zostało wsparcie i usprawnienie w rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych  
z niepełnosprawnością w związku z realizowaniem celów określonych przez plan zajęć. 
 
Kolejny cel jakim była rehabilitacja społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci, młodzieży i osób dorosłych 
z niepełnosprawnością, zrealizowaliśmy poprzez nowe dla nas formy w tym szczególnie w przygotowaniu uczestników do 
aktywnej rehabilitacji społecznej poprzez wykonywanie przez nich takich działań jak zaangażowanie do przygotowania 
konkursów i wystaw artystycznych realizowanych do różnych grup społecznych, przygotowanie do wystąpień publicznych, 
udział w szkoleniach warsztatowych, przygotowanie do prowadzenia opieki i treningu w sportach kynologicznych czyli dog 
trekking, trening posłuszeństwa oraz agillity, przygotowanie do wykonywania prac służących rekreacji  w ogrodzie  
i w budynku. 
 
Wśród celów założyliśmy, że korzystające z oferty osoby, będą miały możliwość decydowania i organizowania zajęć  
i imprez rekreacyjnych i zawodów, a poprzez to umożliwimy im pełne uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym. 
Realizując ten cel oparliśmy się na decyzjach i możliwościach beneficjentów zadania. Uczestnicy zadania wybierali formy 
rekreacyjne a wśród nich; gra w ping-ponga, zajęcia ogólnorozwojowe i relaksujące, zajęcia treningowe z użyciem sprzętu, 
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zajęcia rekreacyjno-sportowe w ogrodzie i w terenie. Bardzo dużo czasu poświeciliśmy na zajęcia rekreacyjne związane  
z pielęgnacją krzewów i terenu w ogrodzie. Uczestnicy nabyli w tym zakresie nowe umiejętności. Realizowaliśmy zajęcia 
rekreacyjne w APERIO, w tym gry planszowe, zajęcia wokalne i muzyczne, zajęcia kulinarne, zajęcia plastyczne, zajęcia 
związane z przygotowaniem konkursów artystycznych oraz wystaw plastycznych i fotograficznych. 
 
Organizowaliśmy, zajęcia rekreacyjne w terenie wraz z opieką i treningiem dla psów, wycieczki w Beskid Mały,  
 
W ramach otrzymanych środków pokryliśmy część związaną z utrzymaniem lokalu, czyli mediami. Placówka wyposażona 
została w dodatkowy sprzęt i pomoce do odpowiedniego prowadzenia realizowanych zajęć. Wydrukowaliśmy 
okolicznościowe dyplomy, nie podjęliśmy się zakupu nagród, okolicznościowe prezenty i dodatkowe wyposażenie 
pozyskaliśmy od darczyńców.   
 
Dla realizacji zadania trwały prace związane z zarządzaniem – koordynacją oraz prace związane z obsługą księgową  
i administracyjną zadania 
 
 
Nazwa projektu: „Centrum Profilaktyki Społecznej” 
Termin realizacji: 15.02.2017r. - 31.12.2017r. 
Ilość odbiorców: 150 osób - mieszkańcy gminy Wadowice, dzieci, młodzież, dorośli 
Ilość zatrudnionych: 4 osoby zgodnie z umowami zlecenie 
Nr umowy: OR. 8030.4.2.2017, z dn. 15 lutego 2017r. 
Zleceniodawca: gmina Wadowice 
 
Opis zadania: W Centrum Profilaktyki Społecznej udzielana była pomoc specjalistyczna w zakresie poradnictwa, pomocy 
pedagogicznej, psychologicznej, terapeutycznej, psychoterapeutycznej, dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem 
od narkotyków i dopalaczy oraz rodzin w których występują lub mogą wystąpić problemy narkomanii.  
 
Prowadzone były konsultacje indywidualne, małżeńskie, rodzinne, w tym: poradnictwo, psychoedukacja, różne formy 
terapii; psychoterapia uzależnienia oraz psychoterapia indywidualna. Z oferty korzystały osoby i rodziny zagrożone 
uzależnieniem, doświadczające różnorodnych problemów psychologicznych i wychowawczych oraz osoby uzależnione  
i rodziny z osobami uzależnionymi. 
 
Udostępniona została pomoc dla osób zmotywowanych do pracy nad zmianą swoich dysfunkcjonalnych schematów 
myślenia, działania i emocji poprzez poradnictwo, konsultacje, psychoedukacje, terapię, zajęcia grupowe. Z nieodpłatnej 
oferty skorzystało 150 osób, mieszkańców Gminy Wadowice. 
 
Udostępniona została pomoc dla rodzin korzystających z pomocy w sytuacji kryzysu lub choroby. Wzmacnianie lub 
odbudowanie więzi rodzinnej u osób korzystających z pomocy. Z nieodpłatnej oferty skorzystało 21 rodzin z Gminy 
Wadowice. 
 
Podjęto współpracę z osobami zawodowo zajmującymi się podobną problematyką w Gminie Wadowice. Z oferty konsultacji 
zawodowych skorzystało 23 osoby. Osoby te otrzymały informacje w zakresie postępów w prowadzonej terapii dla 
wspólnych podopiecznych, ustalane były kierunki dalszej współpracy, konsultowane było postępowanie diagnostyczne  
i przekazywana była wiedza w zakresie oferty pomocy psychologicznej i terapeutycznej w Centrum Profilaktyki Społecznej.  
 
Prowadzono grupowe formy pomocy psychologicznej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych; narkotyków  

i dopalaczy. Organizowano spotkania okazyjnie w trakcie, zachęcano do poszukiwań w kierunku organizowania grupowych 

form rehabilitacji dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin. 

 
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 853 godzin w tym 669 godzin w ramach umowy zleceń a 194 godziny w ramach pracy 
wolontaryjnej. Zatrudniono 4 osób zgodnie z umowami zlecenie: pedagog, specjalista terapii uzależnienia od narkotyków, 
psycholodzy, psychoterapeuta psychodynamiczny i terapeuta behawioralny. 
 
Udzielono 691 konsultacji, w tym 543 - indywidualnych, 45 -zawodowych, 142 godzin pracy z rodziną, 15 godzin zajęć 
psychoedukacyjnych, rozwojowych z grupą dla osób uzależnionych od narkotyków. 
 
Organizowaliśmy szkolenia wewnętrzne w ramach Zespołu Terapeutycznego CPS, pracę w ramach grupy Ballinta, 
organizowaliśmy superwizje. 
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Wydrukowaliśmy materiały informacyjne, plakaty i ulotki informacyjne w zakresie realizowanego zadania. 
Zakupiliśmy niezbędne materiały biurowe i do utrzymania higieny pomieszczeń, doposażyliśmy lokal, fotel narożny, kwiaty, 
drzewko świąteczne w okresie świąt Bożego Narodzenia.  
Prowadzona była obsługa księgowa i administracyjna zadania. Koordynowano pracę zespołu i przebieg realizacji zadania. 
 
Nazwa projektu: „… Widzieć, Rozumieć, Przeciwdziałać, Integrować…” 
Termin realizacji: 15.02.2017r. – 31.12.2017r. 
Ilość odbiorców: 2027 osób – mieszkańcy gminy Wadowice, dzieci, młodzież, dorośli 
Ilość zatrudnionych: 4 osoby zgodnie z umowami zlecenie 
Nr umowy: OR. 8030.4.7.2017 A 
Zleceniodawca: gmina Wadowice 
 
Opis zadania: W ramach realizacji zadania przygotowaliśmy ofertę programów profilaktyki uniwersalnej z zachowaniem 
standardów jakości pierwszorzędowych programów profilaktycznych, która została wydrukowana i przekazywana do szkół, 
wydrukowane zostały ankiety ewaluacyjne do programów, raporty, zestawienia, pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć 
w szkołach, szkoleń, warsztatów.  
 
Dopracowano program profilaktyczny pn.: „WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, PRZECIWDZIAŁAĆ I INTEGROWAĆ”. 
W ofercie programowej na rok 2017 przygotowaliśmy: 37 programów dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. 

• 20 programów profilaktycznych o charakterze informacyjno – edukacyjnym dla dzieci, młodzieży, rodziców  
i nauczycieli; realizowane na terenie szkół, placówek oświatowych oraz w Centrum Profilaktyki Społecznej  

• 17 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:   

• 2 programy psychoedukacyjne i rozwojowe dla rodziców:   

• 8 warsztatów szkoleniowych dla wychowawców, nauczycieli, pedagogów, psychologów 
Zrealizowano programy profilaktyczne w szkołach w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane ze szkół.  
Zrealizowano 231 godzin zajęć profilaktycznych adresowanych do dzieci w i młodzieży w szkołach Gminy Wadowice.  
Zrealizowano 2 wywiadówki profilaktyczne. 
 
W trakcie każdego realizowane programu uczestniczył w zajęciach nauczyciel, wychowawca lub pedagog. 
Realizatorzy omawiali zajęcia, prosili również o udzielenie informacji zwrotnej w zakresie jakości i adekwatności 
realizowanych zajęć zarówno od uczestników jak i od nauczycieli. Informacje zwrotne od pracowników oświaty wyrażały 
zrozumiecie, akceptacje i zadowolenie z przebiegu zajęć. Programy realizowane były w 121 klasach, odbyło się więc około 
120 rozmów z nauczycielami, wychowawcami lub dyrektorami szkoły. W trakcie każdej rozmowy dbaliśmy o udzielenie 
rzetelnych informacji w zakresie profilaktyki uzależnień oraz udzielaliśmy wsparcia poprzez wskazywanie mocnych stron 
klasy i wzmacnianie motywacji. Tak aktywnie realizowaliśmy doszkalanie nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień. 
 
Prowadziliśmy zajęcia informacyjno-edukacyjne dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli według programów. 
Przeprowadziliśmy ogółem 233 godzin zajęć profilaktycznych w których uczestniczyło 1907 dzieci, młodzieży i rodziców.  
 
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 
 
Doposażyliśmy realizacje zadania w sprzęt i materiały biurowe, które zostały wykorzystane w trakcie prowadzonych zajęć  
i szkoleń zakupiono materiały biurowe, materiały do prowadzenia zajęć 
Prowadzona była obsługa księgowa i administracyjna zadania. Koordynowano pracę zespołu i przebieg realizacji zadania. 
 
Nazwa projektu: „Dialog, porozumienie, współpraca” 
Termin realizacji: 15.02.2017r. – 31.12.2017r. 
Ilość odbiorców: 7 osób, mieszkańcy gminy Wadowice, dorośli 
Ilość zatrudnionych: 4 osoby zgodnie z umowami zlecenie 
Nr umowy: OR. 8030.4.5.2017 A 
Zleceniodawca: gmina Wadowice 
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Opis zadania: W ramach realizacji zadania „Prowadzenie superwizji pracowników MOPS, GKRPA, ZI oraz punktu 
konsultacyjnego w zakresie pracy z osobami uzależnionymi i/lub stosujących przemoc” opracowano program w zakresie 
superwizji, który był modyfikowany w trakcie realizacji zadania. Opracowano i wydrukowano materiały szkoleniowe 
przydatne w prowadzeniu do superwizji. Opracowano i wydrukowano materiały informacyjno – edukacyjne dla osób i / lub 
rodzin korzystających z pomocy konsultantów. 
 
Udostępniono pomoc w formie superwizji dla pracowników punktu konsultacyjnego, niektórych członków GKRPA oraz 
niektórych osób pracujących w ZI. Osoby korzystające z superwizji podniosły swoje kompetencje zawodowe, a następnie 
wzmocniły efektywność prowadzonej przez siebie pracy w poradnictwie, psychoedukacji oraz terapii. 
 
Zakupiono sprzęt do podnoszenia efektywności superwizji: kamerę oraz mikrofon.  
Prowadzona była obsługa księgowa i administracyjna zadania. Koordynowano pracę zespołu i przebieg realizacji zadania. 
 
Nazwa projektu: „Barwy Życia” 
Termin realizacji: 24.02.2017r. 15.12.2017r. 
Ilość odbiorców: 84 osoby, mieszkańcy powiatu wadowickiego, dzieci, młodzież, dorośli 
Ilość zatrudnionych: 2 osoby zgodnie z umowami zlecenie 
Ilość wolontariuszy: 5 osób 
Nr umowy: SON.032.85.2017 
Zleceniodawca: powiat wadowicki 
 
Opis zadania: W ramach realizacji zadania z zakresu Wsparcie realizacji zadań w dziedzinie kultury, odbyło się spotkanie 
zespołu realizującego, gdzie omówiono zakresu zadań przy organizacji konkursu. Koordynator na bieżąco koordynował 
przebieg realizacji zadania. Pozyskaliśmy do realizacji zadania kilku wolontariuszy. 
 
Informacja i zaproszenie do udziału w konkursie wykonane zostało w dniach od 13 do 14 września 2017r. z użyciem via 
email. Zaproszenie skierowano do szkół, placówek oświatowych i ośrodków kultury w Powiecie Wadowickim. Informacja i 
zaproszenie do udziału w Profilaktycznym Konkursie Artystycznym Barwy Życia umieszczona została również na stronie 
www.agrado.org.pl. 
 
W okresie do 6 października 2017r. organizatorzy odbierali prace, porządkowali je według kategorii, sporządzili listę 
uczestników i listę opiekunów oraz przygotowali do oceny przez Jury Konkursu. 
 
W dniu 9 października 2017r. Jury Konkursu pracowało w składzie: p. Monika Grabowska - Pniak– artysta plastyk, p. Danuta 
Wysogląd – plastyk, p. Dorota Oboza – pedagog. Jury wyłoniło laureatów: 39 prac plastycznych spośród 84 nadesłanych 
oraz 2 prac fotograficznych spośród 10 nadesłanych. Opiekę artystyczną dla uczestników konkursu podjęło 28 nauczycieli, 
pedagogów i rodziców z powiatu wadowickiego. 
 
W dalszej części realizacji zadania wolontariusze zakupili nagrody i przygotowali paczki oraz dyplomy. Wykonana została 
dokumentacja fotograficzna prac laureatów konkursu. 
Zakupiono nagrody dla 41 laureatów konkursu. Przygotowano 41 dyplomów dla laureatów konkursu oraz 28 podziękowań 
dla opiekunów uczestników konkursu.  
 
W okresie od 14 października do 21 października 2017r. pani Dorota Oboza osobiście przekazała dyplomy i nagrody do 
szkół, w których uczyli się laureaci konkursu „Barwy Życia”. 
Dla realizacji zadania trwały prace związane z zarządzaniem – koordynacją oraz prace związane z obsługą księgową i 
administracyjną zadania 
 
 
Zadania własne realizowane odpłatnie. 
 
Nazwa projektu: „Prowadzenie zajęć z hipoterapii dla dzieci z niepełnosprawnością”. 
Termin realizacji: 03.07.2017 – 31.12.2017 
Ilość odbiorców: 40 osób, mieszkańcy Polski, niepełnosprawni, dzieci 
Ilość pracowników: 1 
Ilość wolontariuszy: 4 
Nr umowy: 1/2017 
Opis zadania: Głównym celem była rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością, poprzez umożliwienie udziału  
w indywidualnych zajęciach z zakresu hipoterapii. W zajęciach często brali udział rodzice lub rodziny tych dzieci. Hipoterapia 
prowadzona była w ramach rehabilitacji w placówce prowadzącej turnusy rehabilitacyjne Wesoła Kraina w Sułkowicach. 
 

http://www.agrado.org.pl/
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Zadania realizowane wolontaryjnie i nieodpłatnie. 
 
Nazwa projektu: „Biuro AGRADO” 
Termin realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2017 
Ilość odbiorców: bez limitu 
Ilość wolontariuszy: 4 
Opis zadania: W ramach realizacji zadania wykonywaliśmy prace związane z bieżąca obsługa administracyjną zapewniającą 
działalność AGRADO. Prowadzona była korespondencja, prowadzono prac związane z realizacją planu rozwoju 
Stowarzyszenia, prowadzano prace związane z polityką finansową stowarzyszenia, prowadzano sprawy administracyjne  
i personalne związane z działalnością stowarzyszenia. Prace wykonywane były wolontaryjnie i społecznie, przez członków 
AGRADO oraz wolontariuszy. 
 
Nazwa projektu: „Centrum Wolontariatu AGRADO” 
Termin realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2017 
Ilość odbiorców: 20 
Ilość wolontariuszy: 2 
Opis zadania: 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.  
Ważnym celem, jaki osiągnęliśmy było zaangażowanie do działań i przeszkolenie osób niepełnosprawnych, którzy okazali się 
zainteresowani podejmowaniem działań wolontaryjnych. Cztery osoby spośród uczestników zajęć zawarły z nami 
porozumienia wolontaryjne i zostały przygotowane do podejmowania prac wolontaryjnych w zakresie prac biurowych, prac 
związanych z utrzymaniem higieny pomieszczeń, prac związanych z pielęgnacja kwiatów w budynku oraz krzewów  
i trawinka w ogrodzie, prac związanych z opieką, pielęgnacją i elementami treningu posłuszeństwa oraz treningu agility  
i dogtrekingu dla psów Tytusa i Bruna , prac związanych z opieką i treningiem dla klaczy Bianki, prac związanych z opieką dla 
papug Figą i Figaro. W znacznej części zakres prac wolontaryjnych może być aktualnie wykonywany przez niektórych 
uczestników samodzielnie, odpowiedzialnie i bardzo starannie. 
 
Nazwa projektu: „Centrum Profilaktyki Społecznej” 
Termin realizacji: 01.01.2017 - 14.02.2017 
Ilość odbiorców: 30 
Ilość wolontariuszy: 3 
Opis zadania: W ramach realizacji zadania zapewniliśmy ciągłość pracy Centrum Profilaktyki Społecznej, gdzie udzielana była 
pomoc specjalistyczna w zakresie poradnictwa, pomocy pedagogicznej, psychologicznej, terapeutycznej, 
psychoterapeutycznej, dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków i dopalaczy oraz rodzin  
w których występują lub mogą wystąpić problemy narkomanii.  
Prowadzone były konsultacje indywidualne, małżeńskie, rodzinne, w tym: poradnictwo, psychoedukacja, różne formy 
terapii; psychoterapia uzależnienia oraz psychoterapia indywidualna. Z oferty korzystały osoby i rodziny zagrożone 
uzależnieniem, doświadczające różnorodnych problemów psychologicznych i wychowawczych oraz osoby uzależnione  
i rodziny z osobami uzależnionymi.  Z nieodpłatnej oferty skorzystało 17 osób, mieszkańców Gminy Wadowice. Dla realizacji 
zadania przepracowano wolontaryjnie 88 godzin.  
 
Nazwa projektu: „Ogród APERIO” 
Termin realizacji: 01.04.2017 – 31.12.2017 
Ilość odbiorców: 50 
Ilość wolontariuszy: 30 
Opis zadania: W ramach realizacji zadania wykonywaliśmy prace związane z pielęgnacją ogrodu APERIO. Przycięte zostały 
krzewy, wyczyszczony teren wokół drzew i krzewów, systematycznie koszony był trawnik. W okresie jesiennym 
porządkowaliśmy teren z liści. Odpadki, czyli stare gałęzie i liście zostały wywiezione. Zaprojektowaliśmy wstępnie takie 
elementy jak ogrodzenie, przestrzeń użytkową terenu zielonego.  
 
Nazwa projektu: „Stajnia AGRADO” 
Termin realizacji: 01.04.2017 – 31.12.2017 
Ilość odbiorców: 60 osób, mieszkańcy Polski, Anglii, niepełnosprawni, dzieci, młodzież, dorośli 
Ilość wolontariuszy: 10 
Opis zadania: W ramach realizacji zadania wykonaliśmy prace związane z utrzymanie czystości w boksie, gdzie mieszka 
Bianka.  Pielęgnowaliśmy padok oraz teren jeździecki, który używany jest do prowadzenia hipoterapii. Koszony był trawnik, 
modernizowane było ogrodzenie. Dbaliśmy o trening kondycyjny i higienę dla Bianki, werkowaliśmy jej kopyta, 
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zapewniliśmy jej opiekę weterynaryjną. Prace wykonywane były wolontaryjnie i społecznie, przez członków AGRADO oraz 
wolontariuszy. 
 
Nazwa projektu: „Autentyczni i Fascynujący” 
Termin realizacji: 01.04.2017r. 31.12.2017r. 
Ilość odbiorców: 8 osób, mieszkańcy powiatu wadowickiego, niepełnosprawni, dzieci, młodzież, dorośli 
Ilość wolontariuszy: 2 osoby 
Zadanie zrealizowaliśmy organizując indywidualne i grupowe zajęcia dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych  
z niepełnosprawnością i ich rodzin w dyscyplinach: fitness, bieganie, siatkówka, łucznictwo, ping – pong, nordic walking, 
badminton, trening na siłowni, zajęcia plastyczne, fotografia, zajęcia z rękodzieła, zajęcia kulinarne, zajęcia wokalne  
i muzyczna, zajęcia rekreacyjne w ogrodzie, zajęcia związane z przygotowaniem konkursów artystycznych oraz wystaw 
plastycznych i fotograficznych. Organizowaliśmy, zajęcia rekreacyjne w terenie wraz z opieką i treningiem dla psów, 
wycieczki w Beskid Mały.  
 
Nazwa projektu: „Poznajmy się” piknik dla organizacji pozarządowych w Wadowicach 
Termin realizacji: 03.07.2017 – 31.12.2017 
Ilość odbiorców: około 400 
Ilość wolontariuszy: 50 
Opis zadania: W ramach realizacji zadania przygotowaliśmy rożne formy dla prezentacji działań AGRADO w sposób, który 
umożliwiałby korzystanie z naszej oferty w ramach pikniku, w którym uczestniczyli mieszkańcy Gminy Wadowice. 
Przygotowaliśmy wystawę prac laureatów Profilaktycznego Konkursu Artystycznego „Brawy Życia” 2016, wystawę fotografii 
„APERIO w Andrychowie”, wystawę „Stowarzyszenie AGRADO”, wystawę „Centrum Wolontariatu AGRADO”, materiały 
informacyjne w zakresie profilaktyki narkomanii i innych uzależnień wraz z dyżurek psycholog, psychoterapeuty, tor agillity  
z udziałem pokazu pracy psów Tytus i Bruno, sprzęt jeździecki i klacz dla przejażdżek konnych wraz z opieką dla Bianki  
i korzystających, stoiska łucznicze wraz ze sprzętem i opieką dla korzystających, sprzęt muzyczny wraz z zespołem 
wokalnym, gry i zabawy dla każdego. 
 
Nazwa projektu: „Drogami hipoterapii” – konkurs plastyczny 
Termin realizacji: 01.10.2017 – 29.11.2017 
Ilość uczestników: 113  
Ilość wolontariuszy: 5 
Opis zadania: Zadanie realizowaliśmy uzupełniając pracę Polskiego Towarzystwa Hipoterapii Oddział Małopolska w związku  
z przygotowaniem do Międzynarodowej Konferencji Hipoterapeutycznej w Krakowie połączonej z obchodami 25-lecia 
Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego w Krakowie. Przygotowaliśmy regulamin konkursu, odebraliśmy od 
uczestników konkursu prace, pracowaliśmy w Jury Konkursu, przygotowaliśmy dyplomy, doręczyliśmy lub wysłaliśmy część 
nagród. Wykonaliśmy dokumentacje fotograficzną prac, wykonaliśmy prezentacje multimedialną. Przygotowaliśmy 
wystawę dla prac laureatów, która była prezentowana w trakcie Konferencji w Krakowie w Nowohuckim Centrum Kultury. 
To co jest istotne to fakt, że wiele prac wykonały osoby z niepełnosprawnością korzystające z hipoterapii. 
 
Nazwa projektu: „Międzynarodowa Konferencja Hipoterapeutyczna w Krakowie połączonej z obchodami 25-lecia 
Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego” 
Termin realizacji: 01.11.2017 – 18.11.2017 
Ilość uczestników: 120 
Ilość wolontariuszy: 8 
Opis zadania:   
Braliśmy aktywny udział w przygotowaniach Międzynarodowej Konferencji Hipoterapeutycznej w Krakowie połączonej  
z obchodami 25-lecia Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego, jakie miały miejsce w dniach 18- 19 listopada 2017r.  
w Krakowie w Nowohuckim Centrum Kultury.  
Przygotowaliśmy na to wydarzenie trzy wystawy: „Drogami Hipoterapii” – wystawa laureatów konkursu plastycznego. 
„Konie Hipoterapii” -  wystawa fotografii koni pracujących w hipoterapii. „25 lat PTHIP” – wystawa fotografii Ośrodków 
Hipoterapii. Dla uzupełnienia wystaw przygotowaliśmy prezentacje multimedialne.  
Pani Dorota Oboza i Katarzyna Chowaniec przygotowały prezentowały wykład oraz prowadziły warsztaty umiejętności 
zawodowych dla hipoterapeutów pod nazwą „Możliwości budowania dialogu i porozumienia poprzez komunikacje 
międzygatunkową w hipoterapii “.  
AGRADO i hipoterapie w gminie Andrychów reprezentowali na konferencji Wiktoria Skrzypiec, Tomasz Socała, Paweł Krzak, 
Kamil Ogarek wraz z p. Dorota Oboza i p. Katarzyna Chowaniec. Nasi podopieczni, uczestnicy zajęć hipoterapii po raz 
pierwszy w historii PTHiP uczestniczyli w organizacji konferencji, aktywnie brali udział przez dwa dni w przebiegu 
konferencji, a co najważniejsze mieli swoją sesje w drugim dniu konferencji.  W trakcie sesji „Oczami uczestników 
hipoterapii” odpowiadali na pytania zgromadzonych na konferencji hipoterapeutów oraz wygłosili swoje krótkie refleksje w 
zakresie swoich doświadczeń z korzystania z hipoterapii. Sesja okazała się niezwykle wartościowym doświadczeniem 
zarówno dla naszych niepełnosprawnych jeźdźców jak i dla zgromadzonych uczestników konferencji. 
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Nazwa projektu: „Spotkanie z Mikołajem” 
Termin realizacji: 03.11.2017 – 06.12.2017 
Ilość odbiorców: 40 
Ilość wolontariuszy: 5 
Opis zadania: 
W dniu 6 grudnia zorganizowaliśmy dla osób korzystających z zajęć w „APERIO” oraz rodzin korzystających z terapii  
w ramach Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach „Spotkanie z Mikołajem”. Na tą okoliczność uczniowie pod opieką 
p. Beaty Kowalczyk z Centrum Kształcenia zawodowego w Andrychowie przygotowali paczki mikołajowe. W spotkaniu 
uczestniczyli dzieci, rodziny, członkowie Stowarzyszenia, wolontariusze i przyjaciele. Częśc paczek została rozdana po 
spotkaniu dla dzieci korzystających z oferty AGRADO. 
 
Nazwa projektu: „Edukacja medialna” 
Termin realizacji: 01.12.2017 – 31.12.2017 
Ilość odbiorców: bez limitu 
Ilość wolontariuszy: 1 
Opis zadania: 
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. Zapewniona został dostęp do serwera, wybrane zostały nowe 
templatki w technologii Joomla, przygotowana jest nowa szata graficzna, fotografie i teksty do udostepnienia na www. 
 
Nazwa projektu: „LEVEL UP” 
Termin realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2017 
Ilość uczestników: 3 
Opis zadania: 
Braliśmy udział w konferencjach i szkoleniach w zakresie problematyki psychoterapii, narkomanii, ochrony zdrowia 
psychicznego, autyzmu, hipoterapii, wolontariatu organizowanych poza działaniami naszego Stowarzyszenia oraz 
konsultacjach społecznych w gminie Wadowice. 

 
 

 
3. PRZYCHODY I KOSZTY ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

 

 
 
Stowarzyszenie otrzymało w 2017r. dotacje od podmiotów publiczno – prawnych, jako wsparcie realizacji zadań publicznych 
w łącznej kwocie 96.000,00 zł, w tym: Gmina Wadowice 80 000,00 zł, Gmina Andrychów 15 000,00 zł, Starostwo Powiatowe  
1 000,00 zł. 
Dotacje zostały wydatkowane w całości zgodnie z ich przeznaczeniem. 
Dotacja w kwocie 138.127,79r. przyznana 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 wpłynęła w 2016r ale 
ze względu na okres realizacji zadania, który przypadał od 01.01.2017r. do 31.03.2017r. - została rozliczona w przychodach 
2017r. 
Łączna kwota przychodów ze źródeł publicznych w 2017r. wyniosła 234.127,79 zł. 
Kolejnym źródłem przychodu Stowarzyszenia były składki członkowskie w wysokości 420,00 zł. 
Innym źródłem przychodu były darowizny w wysokości 30 410,05 zł. 
Przychody ze statutowej działalności odpłatnej wyniosły 6 160,00 zł. 
Przychody z tytułu 1% podatku 1 358,90 zł. 
Pozostałe przychody – nadwyżka przychodów nad kosztami z 2016r – 13.115,39 zł. 
Łącznie przychody stowarzyszenia za rok 2017 wyniosły 285.592,13 zł. 
W związku z realizacją swoich celów Stowarzyszenie poniosło następujące koszty: 
Koszty realizacji zadań statutowych w ramach działalności nieodpłatnej – 271 737,43 zł. 
Koszty realizacji zadań statutowych w ramach działalności odpłatnej –  6 360,00 zł. 
Koszty administracyjne – podatki i opłaty – 594,67 zł. 
Koszty administracyjne – świadczenia pracownicze – 2 289,87 zł. 
Koszty operacyjne pozostałe – 523,51 zł. 
Koszty finansowe - odsetki – 225,19 zł.                        
Łącznie koszty za rok 2017 wyniosły – 281 730,67 zł. 
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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 dziewiętnastu członków zwyczajnych oraz dwóch członków honorowych. 
 
Członkowie Stowarzyszenia podejmowali pracę społeczną służącą realizacji celów statutowych. 
 
Do realizacji niektórych celów statutowych Stowarzyszenie zatrudniało w ramach umów zleceń oraz umów o dzieło  
piętnaście osób.  
 
Do realizacji niektórych celów statutowych Stowarzyszenie podpisało porozumienia o wykonywaniu świadczeń 
woluntarystycznych z trzynastoma wolontariuszami.  
 

 
6. INFORMACJA O WYNAGRODZENIACH  

 

 
 
Łączna kwota wynagrodzeń wraz z narzutami – 207 033,82 zł. 
Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – 207 033,82 zł z narzutami, 189 883,73 bez narzutów. 
Wysokość przeciętnego wynagrodzenia brutto za godzinę pracy zleceniobiorcy – 60,00 zł. 
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. 
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą organizacji: nie dotyczy. 
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego organizacji, 
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne: 3 008,14 zł. 
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub nadzoru, 
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne: nie dotyczy. 
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu zarządzającego, 
kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne: nie dotyczy. 
 
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej: 1 217,20 zł.  
Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne: 8 388,00 zł. 
Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne: nie dotyczy. 
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Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu zarządzającego, 
kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne: nie dotyczy. 
 
Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego osobom  
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej: 8 388,00 zł. 
Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń: brak.  
 
 

 
7. INFORMACJA O UDZIELONYCH POŻYCZKACH PIENIĘŻNYCH   
 

 
 

Stowarzyszenie w 2017r. nie udzieliło pożyczek pieniężnych. 
 
Stowarzyszenie zobowiązane było umową pożyczkową w wysokości 50 000,00 zł. Pożyczki udzieliła p. Dorota Oboza. 

 
 

 
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. Zadanie publiczne: „Realizacja programów pomocy psychologicznej i terapii dla osób uzależnionych od narkotyków i 

dopalaczy”, nazwa zadania „Centrum Profilaktyki Społecznej” – określonego umową nr OR. 8030.4.2.2017, z dn. 15 
lutego 2017r., działalność nieodpłatna – dotacja wspierająca 50 000,00PLN. Zadanie było realizowane przy wsparciu 
finansowym ze środków Gminy Wadowice. 

 
2. Zadanie publiczne: „Realizacja w szkołach programów profilaktyki uniwersalnej z zachowaniem standardów jakości 

pierwszorzędowych programów profilaktycznych, opracowanych przez Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka 
Rozwoju Edukacji”, nazwa zadania … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, PRZECIWDZIAŁAĆ I INTEGROWAĆ… -  określonego umową nr OR. 
8030.4.7.2017 A,  z dn. 15.02.2017r. – działalność nieodpłatna – dotacja 20 000,00 PLN . Zadanie było realizowane przy 
wsparciu finansowym ze środków Gminy Wadowice. 

 
3. Zadanie publiczne: „Prowadzenie superwizji pracowników MOPS, GKRPA, ZI oraz punktu konsultacyjnego w zakresie 

pracy z osobami uzależnionymi i/lub stosujących przemoc” , nazwa zadania  „Dialog, porozumienie, współpraca.”– 
określonego umową nr  OR. 8030.4.5.2017 A , z dn. 15 lutego 2017r. – działalność nieodpłatna – dotacja 10 000,00 PLN 
. Zadanie było realizowane przy wsparciu finansowym ze środków Gminy Wadowice. 

 
4. Zadanie publiczne z zakresu: „Wsparcie realizacji zadań w dziedzinie kultury” nazwa zadania „Barwy Życia”-  

określonego umową nr SON.032.85.2017, z dn. 24.02.2017r. – działalność nieodpłatna – dotacja 1 000,00 PLN . 
Zadanie było realizowane przy wsparciu finansowym Powiatu Wadowickiego. 

 
 
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. 
 



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

                     SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2017 

 

St
ro

n
a1

5
 

 

5. Zadanie publiczne z zakresu: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. „Upowszechnianie kultury fizycznej ze 
szczególnym uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowych, rekreacyjno – 
rehabilitacyjnych”, nazwa zadania „Rozwój Daje Radość”-  określonego umową nr BZP.032.60.2017, z dn. 20.07.2017r. 
- działalność nieodpłatna – dotacja wspierająca 10 000,00PLN. Zadanie było realizowane przy wsparciu finansowym ze 
środków Gminy Andrychów. 

 
6. Zadanie publiczne z zakresu: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. „Upowszechnianie kultury fizycznej ze 

szczególnym uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowych, rekreacyjno – 
rehabilitacyjnych”, nazwa zadania „Hipoterapia i woltyżerka” - określonego umową nr BZP.032.59.2017, z dn. 
20.07.2017r. - działalność nieodpłatna – dotacja wspierająca 6 000,00PLN. Zadanie było realizowane przy wsparciu 
finansowym ze środków Gminy Andrychów. 

 
7. 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” NR I DATA UMOWY 

ZAWARTEJ Z PFRON ZZO/000060/06/D 20.12.2013. – działalność nieodpłatna – dotacja wspierająca 138.127,79r.  
Zadanie było realizowane przy wsparciu finansowym ze środków PFRON. 
 
 

Inne obowiązujące nas umowy o skutkach prawnych:  
8. 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. 
9. 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. Lokal został przeznaczony na działalność Centrum Profilaktyki 
Społecznej w Wadowicach. Umowa zawarta została na czas nieoznaczony. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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.  

13. 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.  

14. Umowa kompleksowa dostarczania energii  z Tauron Polska Energia nr PP/365/2014 z dn. 23.01.2014r. 
15. 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. 
16. Umowa użyczenia nieruchomości gruntowej w Sułkowicach z dn. 07.06.2014r. zawarta z p. E. Kieć. 
17. Umowa z ING Bank Śląski S.A. dotycząca Rachunku bankowego ING Direct Business. 
18. Umowa nr 2/2014 z dn. 01.07.2014r. dotycząca usług medycznych z Pracownią Badań Psychotechnicznych MATEST 

 w Andrychowie. 
19. Umowa 7/2014 z dnia 11.12.2014r. z Gabinetem Medycyny Pracy lek. Med. A. Zawiła-Gąska. 
20. Umowa 2/2014 z dnia 01.07.2014r. z Pracownią Badań Psychotechnicznych „Matest” mgr. Psycholog pracy Gądor 

Magdalena 
21. 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.  
22. Umowa użyczenia przyczepy ciężarowej do przewozu żywych zwierząt marki: WESTERIA PT135 z dnia 23.06.2014r.  
23. Umowy zlecenia lub umowy o dzieło z 15 osobami. 
24. Porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych z 13 wolontariuszami.  
 
 

 
9. INFORMACJA O REALIZOWANYCH ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH   

 

 
 

Stowarzyszenie nie realizowało zamówień publicznych.  
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10.  INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

 

 
 

Stowarzyszenie i jego działalność była kontrolowana przez: 
 
1. Inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oddział Chrzanów, panią Magdalenę Kuźma, od dnia 

23.02.2017r. przez okres jednego miesiąca. Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono uchybień, nie 
wydano zaleceń pokontrolnych oraz nie wydano środków pokontrolnych. 

2. Przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Wadowicach, pana Ireneusza Pogockiego w dniu 24.02.2017r. 
Kontrolą objęto prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej przez Gminę Wadowice określonego umową nr OR 
526.2.8.2016.A, z dn. 15.02.2016r., na realizację zadania publicznego pn.: „Realizacja w szkołach programów 
profilaktyki uniwersalnej z zachowaniem standardów jakości pierwszorzędowych programów profilaktycznych, 
opracowanych przez Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji”, nazwa zadania … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, 
PRZECIWDZIAŁAĆ I INTEGROWAĆ…  
Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń pokontrolnych oraz nie 
wydano środków pokontrolnych. 

3. Przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Wadowicach, pana Ireneusza Pogockiego w dniu 24.02.2017r. 
Kontrolą objęto prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej przez Gminę Wadowice określonego umową nr OR 
526.2.6.2016.A, z dn. 15.02.2016r., na realizację zadania publicznego pn.: „Prowadzenie poradnictwa i treningów w 
zakresie podejmowania skutecznej interwencji domowej wobec osób uzależnionych i/lub stosujących przemoc dla 
klientów i pracowników MOPS, GKRPA, ZI oraz punktu konsultacyjnego”, nazwa zadania „DIALOG – MOTYWACJA – 
ZMIANA”. 
Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń pokontrolnych oraz nie 
wydano środków pokontrolnych. 

4. Przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Wadowicach, pana Ireneusza Pogockiego w dniu 27.02.2017r. 
Kontrolą objęto prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej przez Gminę Wadowice określonego umową nr OR 
526.2.5.2016.A, z dn. 15.02.2016r., na realizację zadania publicznego pn.: „Realizacja programów pomocy 
psychologicznej i terapii dla osób uzależnionych od narkotyków i dopalaczy”, nazwa zadania „Centrum Profilaktyki 
Społecznej”.  
Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń pokontrolnych oraz nie 
wydano środków pokontrolnych. 

5. Przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Wadowicach, pana Ireneusza Pogockiego w dniu 27.02.2017r. 
Kontrolą objęto prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej przez Gminę Wadowice określonego umową nr OR 
526.2.7.2016.A, z dn. 15.02.2016r., na realizację zadania publicznego pn.: „Realizacja programów profilaktyki przemocy 
dla dorosłych (np. warsztaty umiejętności rodzicielskich, programy dla rodziców na temat radzenia sobie z trudnymi 
sytuacjami wychowawczymi, rozwiązywania konfliktów itp.)”, nazwa zadania „Dialog, porozumienie, współpraca, 
wychowanie i XXIw.”  
Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń pokontrolnych oraz nie 
wydano środków pokontrolnych. 

6. Przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Wadowicach, pana Ireneusza Pogockiego w dniu 14.11.2017r. 
Kontrolą objęto prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej przez Gminę Wadowice określonego umową nr OR 
8030.4.2.2017.A, z dn. 15.02.2017r., na realizację zadania publicznego pn.: „Realizacja programów pomocy 
psychologicznej i terapii dla osób uzależnionych od narkotyków i dopalaczy”, nazwa zadania „Centrum Profilaktyki 
Społecznej”.  
Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono uchybień, nie wydano zaleceń pokontrolnych oraz nie 
wydano środków pokontrolnych. 

 
 

Wadowice, 28.03.2018r. 


