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

 
 
Stowarzyszenie AGRADO 
 
Siedziba AGRADO:   Al. Wolności 21a, 34-100 Wadowice 

 
Biuro AGRADO,  
adres do korespondencji:               ul. E.K. Wojtyłów 4, 34-100 Wadowice 
 
data utworzenia;   07.10.2009r. 
data wpisu do KRS;   06.11.2009r. 
data uzyskania OPP;   25.06.2012r. 

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

Numer konta bankowego - ogólne:   ING Bank Śląski o/Wadowice 12 1050 1100 1000 0090 7190 7225 
Numer konta bankowego - subkonto:   ING Bank Śląski o/Wadowice 46 1050 1722 1000 0090 3008 1807 

 
 

Skład Zarządu   
Oboza Dorota – prezes 
Katarzyna Chowaniec - w-ce prezes 
Krzysztof Rychlik - w-ce prezes 

 
Skład Komisji Rewizyjnej  
Małgorzata Mirek 
Ewa Hojny 
Kamil Ogarek 

 
Rozdział II – wyciąg ze statutu 

Cele i sposoby działania 
 

§ 6 
1. Głównym celem Stowarzyszenia AGRADO jest wspieranie rozwoju człowieka, troska o jego zdrowie, pomoc rodzinie 

w sprawowaniu jej podstawowych funkcji oraz działania na rzecz rozwoju i integracji społecznej. 
 

2. Celami Stowarzyszenia są: 
1. działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, 
2. działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania i opieki,  
3. działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie 

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

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

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

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

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, 
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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 obradowało w dniu 28 czerwca 2019r.  
 
Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej pracowali społecznie w ramach swoich obowiązków wynikających  
z przyjętych regulaminów władz Stowarzyszenia. 
 
 
 

 

 CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI OPP W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM  
 

 
 
AGRADO w ramach swojej działalności OPP podejmowało w 2019r. różnorodne działania dla realizacji celu, którym jest  
wspieranie rozwoju człowieka, troska o jego zdrowie, pomoc rodzinie w sprawowaniu jej podstawowych funkcji oraz działania 
na rzecz rozwoju i integracji społecznej.  
 
Nasze działania kierowaliśmy do kilku grup odbiorców, a były to osoby niepełnosprawne i ich rodziny, osoby uzależnione 
głównie od narkotyków oraz ich rodziny, osoby bezdomne, osoby zainteresowane pracą wolontaryjną,  osoby zainteresowane 
rozwojem osobistym i zawodowym oraz osoby i rodziny ceniące sobie wspólnie spędzany czas rozmów, pracy i odpoczynku. 
 
Poprzez AGRADO współtworzymy otwartą i kreatywną społeczność, opartą na życzliwym dialogu, bliskości w relacjach, pasji 
i wytrwałości w działaniu oraz wrażliwości w myśleniu.  
 
Społeczności te budujemy poprzez wypracowane przez nas w trakcie dziesięciu lat działalności  formy i metody działania, 
gdzie poprzez twórczą integracje umacniamy więzi społeczne i obywatelskie zaangażowanie oraz poczucie odpowiedzialności 
za siebie i innych. 
 
W 2019 roku wspieraliśmy relacje i społeczności klubowe dla osób, których łączą podobne pasje lub zainteresowania. 
Kontynuował swoje działania APERIOCLUB dla osób niepełnosprawnych zainteresowanych rozwojem, treningiem i 
mentoringiem, wzmocnił  swoje działania AGRADOCLUB dla osób, których pasją jest dobroczynność, rozwijał się AKMECLUB 
dla osób ceniących twórcze myślenie i kreatywne działania. W 2019 roku zainicjowaliśmy działanie ANIMALSCLUB dla 
miłośników zwierząt. 
 
AGRADO prowadziło swoją działalność, angażując w nią społeczność lokalną, w następujących miejscach: 
Biuro AGRADO w Wadowicach 
Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach 
Centrum Wolontariatu AGRADO w Wadowicach 
Ośrodek Wsparcia Rozwoju APERIO w Andrychowie 
AGRADO ARTHAUSE w Sidzinie 
Stajnia Pod Dębami w Międzyrzeczu Górnym 
Stajnia AGRADO w Sułkowicach 
Stania u Bianki w Sidzinie 
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Prowadząc Biuro AGRADO w Wadowicach realizowaliśmy projekt AKMECLUB w którym podejmowaliśmy działania w zakresie 
budowania zasobów oraz partnerstw dla zarządzania naszym rozwojem.  
 
W Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach realizowaliśmy w ramach działalności nieodpłatnej we współpracy z Gminą 
Wadowice zadanie publiczne: „Realizacja programów pomocy psychologicznej i terapii dla osób uzależnionych od narkotyków 
i nowych substancji psychoaktywnych”. Dla uzupełnienia tej oferty zrealizowaliśmy nieodpłatne projekt Centrum Profilaktyki 
Społecznej. 
 
Centrum Wolontariatu AGRADO w 2019 roku swoją działalność prowadziło w pomieszczeniach naszego Biura w Wadowicach. 
Koordynowaliśmy pracą wolontariuszy działających dla AGRADO. 
 
Dla zapewnienia działań Ośrodka Wsparcia Rozwoju APERIO w Andrychowie podjęliśmy działania związane z przygotowaniem 
do remontu i modernizacji oraz prace związane z budowaniem partnerstw i zasobów społecznych dla realizacji koncepcji 
rozwojowej tego miejsca.  Osoby zainteresowane ofertą pomocową w obszarze: diagnoza, terapia, rehabilitacja dla trudności 
rozwojowych i/ lub  niepełnosprawność korzystały z pomocy w innych naszych placówkach, ale w obszarze naszej pomocy i 
wsparcia dla osób niepełnosprawnych szczególnie zadbaliśmy realizując projekt APERIOCLUB, poprzez który wspieraliśmy 
rozwój tych osób, organizowaliśmy doświadczenia związane z możliwością treningu różnorodnych umiejętności niezbędnych 
w rehabilitacji społecznej. Budowaliśmy i  wspieraliśmy rozwój relacji które niosą w sobie cechy mentoringu.  
 
Dom AGRADO w Sidzinie jest kolejnym miejscem w którym możemy realizować nasze działania. Realizując projekt AGRADO 
ARTHAUSE zbudowaliśmy miejsce i czas na twórczą pracę, spotkania, rozmowy, przemyślenia i odpoczynek 24/7 dla osób  
i rodzin do których kierujemy nasze działania. Wokół domu zieleni się leśny ogród pachnący ziołami i leśnymi kwiatami. 
Przez ogródek pędzi górski potok, na ogródkowym niebie lśnią gwiazdy. Przy ogniskach brzmi góralska nuta. W AGRADO 
ARTHAUSE w Sidzinie mieliśmy szansę zrealizować większość naszych projektów. 
 
W Stajni Pod Dębami w Międzyrzeczu Górnym realizowaliśmy projekt HORSESPACE, w ramach którego w działalności 
odpłatnej prowadzone były edukacja jeździecka, warsztaty jeździeckie oraz rekreacja konna. Stajnia Pod Dębami  
w Międzyrzeczu Górnym, to rozległe zielone pastwiska, niezwykłe, ufne i spokojne konie, mnóstwo ciszy w powietrzu, po 
prostu dobra przestrzeń i czas. To urocze miejsce sprzyjało realizacji takich naszych projektów jak DOGSPACE, LABATIME  
i PARTYTIME. 
 
Stajnia AGRADO w Sukowicach ukierunkowana jest na prowadzenie zajęć z hipoterapii, edukacji jeździeckich oraz rekreacji 
konnej jazdy konnej. Miejsca użyczyli nam wspaniali ludzie, właściciele gruntów. Dzięki ich życzliwości dysponujemy terenem 
zielonym o który staramy się dbać i pozyskiwać nowe dla nas umiejętności farmerskie.  Zrobiliśmy sianokosy, opiekujemy się 
zabytkową stodołą, wykonaliśmy remont dachu stodoły. Samodzielnie przygotowaliśmy projekt stajni w stylu angielskim wraz 
z koncepcją paddock paradise oraz ujeżdżalni. W 2019 r. gromadziliśmy niezbędny materiał do realizacji naszych projektów 
HORSESPACE w Stajni AGRADO. 
 
W Stajni u BIANKI realizowaliśmy projekt HORSESPACE.  Dzięki uprzejmości życzliwych gospodarzy z orawskiej Zubrzycy nasza 
Bianka ma swoją nową stajnie i czas na swobodne końskie życie w leśnym ogrodzie nad górskim potokiem. Prowadziliśmy 
tam edukacje jeździecką, rekreację konną i warsztaty szkoleniowe. 
 
AGRADO w swoich działaniach OPP dla ludzi, korzystało z pomocy zwierząt.  
 
W realizacji projektu HORSESPACE pomagały nam konie: Bianka - klacz huculska, Alga – klacz małopolska, Mudar - wałach 
czystej krwi arabskiej, Ormia - klacz huculska, Walkiria - klacz huculska, Harmoniusz - kuc feliński, Gazela - klacz szlachetna 
półkrew, Kuba – wałach koń zimnokrwisty. 
 
W realizacji projektu DOGSPACE pomagały nam nasze psy: Kropka- rasa wybitnie mieszana, Tytus – berneński pies pasterski, 
Zeus – rottweiler, Bruno – seter irlandzki, Beti – cavalier king charles spaniel, Bako – boxweiler. 
 
W realizacji projektu BIDRSPACE towarzyszyły nam nasze papugi: HIP i HOP – papugi faliste, SONATA i POLONEZ – nimfy. 
 
W AGRADO  w 2019r. odejmowaliśmy działania nieodpłatne i z tej formy naszych działań, w której zatrudnialiśmy trzech 
specjalistów zgodnie z umowami zalecenia w 2019r., skorzystały 110 osób, w tym zależnych i zagrożonych wykluczeniem bądź 
wykluczonych społecznie.  
 
Podejmowaliśmy działania odpłatnie z tej formy skorzystało około 100 osób.  
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Dla realizacji naszych celów podejmowaliśmy liczne działania wolontaryjnie i nieodpłatnie i z tej formy skorzystało około 110 
osób, w tym zależnych i zagrożonych wykluczeniem bądź wykluczonych społecznie oraz około 500 osób, w tym szczególnie 
rodziny z dziećmi.  
 
Ogółem z oferty AGRADO w 2019 roku skorzystało około 700 osób, dzieci, młodzieży, dorosłych głównie z terenu powiatu 
wadowickiego, bielskiego i suskiego  
 
W trakcie roku 2019 kierunki rozwoju AGRADO ewaluowały i podsumowując rok działalności możemy je zestawić 
następująco:   

 AKMECLUB - partnerstwo, trening, mentoring - Biuro AGRADO 

 CENTRUM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ - profilaktyka uzależnień - diagnoza, poradnictwo, psychoterapia 
 DIALOG POROZUMIENIE WSPÓŁPRACA - profilaktyka uzależnień - warsztaty, szkolenia, superwizje 

 OŚRODEK WSPARCIA ROZWOJU APERIO - trudności rozwojowe, niepełnosprawność, diagnoza, terapia, rehabilitacja 

 CENTRUM WOLONTARIATU - praca, wsparcie, szkolenie 

 APERIOCLUB - rozwój, trening, mentoring 

 AGRADOCLUB - dobroczynność, filantropia 
 ANIMALSCLUB - opieka, komunikacja, trening 

 DOGSPACE  - dogoterapia, edukacja kynologiczna, trening, rekreacja z psem 

 HORSESPACE -  hipoterapia, edukacja jeździecka, rekreacja konna 

 FISHSPACE - akwarystyka, wędkarstwo 
 BIRDSPACE - opieka, hodowla, szkolenie 

 ARTETIME - konkursy, plenery, wystawy 

 PARTYTIME - spotkania, eventy, świętowanie, festiwale, tradycje 

 LABATIME - relaks, rekreacja, wypoczynek 
 HANDARTACTION - projekt, rękodzieło, manufaktura 

 GREENARTACTION - kreacja i pielęgnacja ogrodu i łąki 

 HOUSEARTACTION - aranżacja, pielęgnacja, naprawy w domu 

 FREETREATSTASTE - przysmaki, kuchnia, jadłodzielnia 

 FOTOARTSTYLE - warsztaty, szkolenia, mentoring 
 
Dla realizacji naszych działań podjęliśmy współpracę z trzema jednostkami samorządowymi, z dwudziestoma jednostkami 
budżetowymi w tym; szkołami i placówkami oświatowymi, MOPS, Sądem Rejonowym w Wadowicach, Suchej Beskidzkiej oraz 
w Bielsku - Białej, świetlicami, z trzydziestoma NGO-sami oraz kilkudziesięcioma osobami prywatnymi, które bezinteresownie 
wspierały nas w realizacji naszych celów statutowych. 
  
 
Realizacja zadań publicznych – działalność nieodpłatna: 
 
Nazwa projektu: CENTRUM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ 
 
Zakres projektu: PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ - DIAGNOZA, PORADNICTWO, PSYCHOTERAPIA 
Termin realizacji: 15.02.2019r. - 31.12.2019r. 
Miejsce: Wadowice, ul. E.K. Wojtyłów 4 
Ilość zatrudnionych: 4 osoby 
Zleceniodawca: gmina Wadowice 
Opis realizacji: W Centrum Profilaktyki Społecznej udzielana była pomoc specjalistycznej 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, psychoterapia 
uzależnienia i psychoterapia indywidualna.  
Prowadzone były treningi komunikacji i umiejętności społecznych.  
Prowadzone były konsultacje zawodowe.  
Prowadzone były interwencje wobec osób uzależnionych również w terenie.  
Z oferty korzystały osoby i rodziny zagrożone uzależnieniem, doświadczające różnorodnych problemów psychologicznych i 
wychowawczych oraz osoby uzależnione i rodziny z osobami uzależnionymi.  
Prowadzona była superwizja pracy zespołu według programu DIALOG – POROZUMIENIE – WSPÓŁPRACA w podejściu 
wspierającym w rozwoju zawodowym specjalistów wykonujących różnorodne zadania w zakresie organizowania lub 
udzielania pomocy dla osób i rodzin dotkniętych uzależnieniami, trudnościami rozwojowymi, chorobami przewlekłymi, 
przemocą. Prowadzone zostało pięć spotkań dla jednej grupy superwizyjnej. 
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Prowadziliśmy grupowe formy pomocy psychologicznej, treningowej oraz terapeutycznej dla osób uzależnionych i 
zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych; narkotyków i dopalaczy. 
W  odpowiedzi na zgłaszane potrzeby prowadziliśmy program dla osób z uzależnieniem - PRZY-STAŃ. Działania te polegały 
na naturalnym zaangażowaniu rodzin z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz innych uzależnień w różnorodne 
aktywności AGRADO, czyli wyjazdy integracyjne do Domu AGRADO w Sidzinie, przy organizacji Pikniku na Bulwarach nad 
Skawą, wsparcie i mentoring dla osób uzależnionych na terenie Gminy Wadowice 
Udostępniona została pomoc dla osób poprzez poradnictwo, konsultacje, psychoedukacje, terapię, zajęcia grupowe - 110 
osób korzystających z oferty. 
Udostępniona została pomoc dla rodzin, z pomocy skorzystało 15 rodzin. 
Spotykała się grupa kobiet z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych według programu SLOW, jej celem było 
wypracowanie sposobów wzajemnego wsparcia w zakresie rehabilitacji społecznej. Spotkania miały charakter grupy 
wsparcia w zakresie wypracowania form usamodzielnienia. 
Spotykała się grupa mężczyzn z uzależnieniami, jej celem było wzajemne wsparcie w zakresie rehabilitacji społecznej. 
Spotkania miały charakter grupy wsparcia w zakresie wypracowania form usamodzielnienia. W trakcie spotkań mężczyźni 
aktywnie wspierali w działaniach AGRADO.  
Dialog – Motywacja – Zmiana - konsultacje dla rodzin – prowadziliśmy konsultacje w tym modelu pomocy dla 5 rodzin z 
osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych lub z uzależnieniem behawioralnym.  
Podejmowaliśmy współpracę z osobami zawodowo zajmującymi się podobna problematyką - 20 osób korzystających z 
konsultacji zawodowych. 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. 
Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, ze szkołami z świetlicami. 
Współpracujemy z Sądem Rejonowym w Wadowicach, od tego roku z Wydziałem Karnym z którym realizujemy rehabilitacje 
społeczną dla osób z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych poprzez organizację prac społecznych dla osób z 
zasądzonymi wyrokami. 
Ogółem zrealizowano 960 godziny dyżurów oraz 10 godzin superwizji. Ilość udzielonych konsultacji 934, w tym; konsultacje 
indywidualne – 664, poradnictwo rodzinne – 39, konsultacje rodzinne DMZ – 71, konsultacje zawodowe – 123, interwencja 
w terenie – 10, PRZY-STAŃ – 16, SLOW – 3, superwizja i grupa Ballinta – 10. 
Informacja o realizacji zadania finansowanego przez Gminę Wadowice umieszczona została na stronie www.agrado.org.pl, 
na materiałach informacyjnych. 
Promowaliśmy Gminę Wadowice w trakcie III Pikniku Organizacji Pozarządowych w Wadowicach pn. „Silni dzięki 
współpracy”  na Bulwarach nad Skawą w Wadowicach. 
Przygotowaliśmy tam stoisko, w którym udostępnialiśmy informacje o działaniu AGRADO poprzez Centrum Profilaktyki 
Społecznej, dyżur pełniła Dorota Oboza osoby korzystające z oferty Centrum Profilaktyki Społecznej. 
Pracownicy i osoby współpracujące udzielały informacji, krótkich porad oraz udostępniały ulotki informacyjne w zakresie 
oferty AGRADO, Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach oraz materiały informacyjno – edukacyjne z KBDPN. 
Informowaliśmy, że zadanie realizowane jest z budżetu gminy Wadowice 
Prowadzone był prace związane z utrzymaniem higieny lokalu. 
Prowadzone był prace związane z modernizacją lokalu i podniesieniem estetyki. Pomalowano ściany, doposażono lokal 
poprzez uzupełnienie umeblowania i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do pracy  
z osobami korzystającymi z oferty. Dopracowano wyposażenie i estetykę  biura. 
Prowadzone były prace związane z obsługą księgową i administracyjną zadania. 
Prowadzone były prace koordynatora związane z zarządzaniem cyklem życia projektu na bieżąco. 
 
 
Zadania własne realizowane odpłatnie. 
 
Nazwa projektu: HORSESPACE - Stajnia Pod Dębami 
Zakres projektu: HIPOTERAPIA, EDUKACJA JEŹDZIECKA, REKREACJA KONNA 
Termin realizacji: 01.01.2019r. 31.12.2019r. 
Miejsce:  Stajnia Pod Dębami, Międzyrzecze Górne 
Ilość pracowników: 1 
Ilość wolontariuszy: 2 
Ilość odbiorców: 100 
Partnerzy: osoby prywatne 
Opis realizacji: W ramach realizacji projektu HORSESPACE prowadzone były różne formy edukacji jeździeckiej dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Zajęcia prowadzone były przez zootechnika, pedagoga specjalnego i jednocześnie instruktora rekreacji 
konnej ze specjalnością jazda konna i hipoterapia z udziałem koni: Alga – klacz małopolska, Mudar - wałach czystej krwi 
arabskiej, Ormia - klacz huculska, Walkiria - klacz huculska, Harmoniusz - kuc feliński, Gazela - klacz szlachetna półkrew, Kuba 
– wałach koń zimnokrwisty. W okresie wakacyjnym prowadzone były warsztaty jeździeckie. Odbyły się zajęcia warsztatowe 
dla jedenastu grup.  Ogółem zrealizowano 1054  usług jazdy konnej indywidualnie lub w grupie oraz w formie warsztatowej. 
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Zadania własne realizowane wolontaryjnie i nieodpłatnie. 
 
Nazwa projektu: AKMECLUB 
Zakres projektu:  PARTNERSTWO, TRENING, MENTORING -  Biuro AGRADO 
Termin realizacji: 01.01.2019 – 31.12.2019 
Miejsce: Wadowice, ul. E.K. Wojtyłów 4, 
Ilość wolontariuszy: 5 
Ilość odbiorców: bez ograniczeń 
Partnerzy: Gmina Wadowice 
Opis realizacji: W ramach realizacji projektu 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. 
 
Nazwa projektu: CENTRUM WOLONTARIATU AGRADO 
Zakres projektu: PRACA, WSPARCIE, SZKOLENIE - Biuro Centrum Wolontariatu AGRADO 
Miejsce: Wadowice, ul. E.K. Wojtyłów 4 
Termin realizacji: 01.01.2019 – 31.12.2019 
Ilość wolontariuszy: 2 
Ilość odbiorców: 600 
Partnerzy: Gmina Wadowice 
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.  
Podjęliśmy współpracę z wolontariuszami w zakresie realizacji działań w obszarze projektów CENTRUM PROFILAKTYKI 
SPOŁECZNEJ, OŚRODEK WSPARCIA ROZWOJU APERIO, AKMECLUB, APERIOCLUB , AGRADOCLUB, ANIMALSCLUB, 
HORSESPACE,  DOGSPACE, BIRDSPACE, FISHSPACE, ARTETIME, LABATIME, PARTYTIME, HANDARTACTION , 
HOUSEARTACTION , GREENARTACTION 
 
Nazwa projektu: CENTRUM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ 
Nazwa projektu: CENTRUM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ 
Zakres projektu:  PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ - DIAGNOZA, PORADNICTWO, PSYCHOTERAPIA 
Miejsce: Wadowice, ul. E.K. Wojtyłów 4 
Termin realizacji: 01.01.2019 – 14.02.2019 
Ilość wolontariuszy: 2 
Ilość odbiorców: 20 
Partnerzy: Gmina Wadowice 
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 25 osób, mieszkańców Gminy Wadowice. Dla realizacji 
zadania przepracowano wolontaryjnie 98 godzin.  
 
Nazwa projektu: DOGSPACE            
Zakres projektu: DOGOTERAPIA, EDUKACJA KYNOLOGICZNA, TRENING, REKREACJA Z PSEM 
Miejsce: teren Polski 
Termin realizacji: 01.01.2019 – 31.12.2019 
Ilość wolontariuszy: 2 
Ilość odbiorców: 30 
Partnerzy:  osoby prywatne, Gmina Wadowice 
Opis realizacji: W ramach realizacji projektu DOGSPACE prowadzone były różne formy edukacji kynologicznej dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Zajęcia prowadzone były przez pedagogów, dogoterapeutów z udziałem psów Tytus: berneńczyk, 
Bruno: seter irlandzki , Beti - cavalier king, Kropka - pies wielorasowy, Zeus – rotwailer. 
 
Nazwa projektu: HOUSEARTACTION  - Dom AGRADO 
Zakres projektu: ARANŻACJA, PIELĘGNACJA, NAPRAWY W DOMU – Remont AGRADOARTHAUSE 
Miejsce: Sidzina 392 
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Termin realizacji: 05.01.2019 – 14.01.2019 
Ilość wolontariuszy: 6 
Ilość odbiorców: 90 
Partnerzy: osoby prywatne 
Opis realizacji: Wykonaliśmy porządki w izbach, pomalowaliśmy ściany, wykonaliśmy remont podłogi w izbie oraz w kuchni. 
Wykonaliśmy porządki w stajni, stodole oraz na strychach. Umeblowaliśmy pomieszczenia. 
 
Nazwa projektu: HORSESPACE - Stajnia u Bianki 
Zakres projektu: HIPOTERAPIA, EDUKACJA JEŹDZIECKA, REKREACJA KONNA 
Termin realizacji: 01.02.2019r. 31.12.2019r. 
Ilość wolontariuszy: 4 
Ilość odbiorców: 50 
Miejsce:  Stajnia u Bianki, Sidzina 
Ilość wolontariuszy: 4 osoby 
Partnerzy: osoby prywatne 
Opis realizacji: W ramach realizacji projektu HORSESPACE prowadzone były różne formy edukacji jeździeckiej dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Zajęcia prowadzone były przez instruktora rekreacji konnej ze specjalnością hipoterapia z udziałem 
konia: Bianka – klacz huculska. Dbaliśmy o trening kondycyjny i higienę dla Bianki, werkowaliśmy jej kopyta, zapewniliśmy jej 
opiekę weterynaryjną. Zrealizowane zostały zajęcia w hipoterapii, trening z ziemi, przejażdżki z asekuracją oraz rajd konny. 
Prace wykonywane były wolontaryjnie, przez członków AGRADO oraz wolontariuszy. Zrealizowano 100 godzin zajęć. 
 
Nazwa projektu: GREENARTACTION - Dom AGRADO 
Zakres projektu: KREACJA I PIELĘGNACJA OGRODU I ŁĄKI  – porządkowanie i pielęgnacja ogrodu 
Miejsce: Sidzina 392 
Termin realizacji:10.03.2019 – 20.04.2019 
Ilość wolontariuszy: 10 
Ilość odbiorców: 90 
Partnerzy: osoby prywatne 
Opis realizacji: W ramach realizacji projektu wykonaliśmy prace związane z utrzymanie czystości w stajni, pielęgnowaliśmy 
ogród oraz teren jeździecki, który używany jest do prowadzenia zajęć hipoterapii i edukacji jeździeckiej. Koszony był trawnik, 
modernizowane było ogrodzenie, dbaliśmy o porządek w stodole. Ogółem zrealizowano 200 godzin zajęć. 
 
Nazwa projektu: GREENARTACTION - Ośrodek APERIO 
Zakres projektu: KREACJA I PIELĘGNACJA OGRODU I ŁĄKI  – pielęgnacja ogrodu APERIO  
Miejsce: Andrychów, ul. Krakowska 35 
Termin realizacji: 30.04.2019 – 30.04.2019 
Ilość wolontariuszy: 4 
Ilość odbiorców: 20 
Partnerzy: Gmina Andrychów 
Opis realizacji: W ramach realizacji zadania wykonaliśmy koszenie trawnika oraz przecinanie krzewów i żywopłotu. 
 
Nazwa projektu: HOUSEARTACTION  - Ośrodek APERIO 
Zakres projektu: ARANŻACJA, PIELĘGNACJA, NAPRAWY W DOMU – Przygotowanie do remontu APERIO 
Miejsce: Andrychów, ul. Krakowska 35 
Termin realizacji:06.05.2019 – 15.06.2019 
Ilość wolontariuszy: 10 
Ilość pracowników: 2 
Ilość odbiorców: 20 
Partnerzy: Gmina Andrychów, Sąd Rejonowy Wadowice 
Opis realizacji: Wykonano czyszczenie ścian i podłóg w budynku APERIO. Uporządkowany został sprzęt i przewieziono go do 
Sidziny. 
 
Nazwa projektu: PARTYTIME   - Biwak nad Skawą       
Zakres projektu: SPOTKANIA, EVENTY, ŚWIĘTOWANIE, TRADYCJE – III Piknik Organizacji Pozarządowych w Wadowicach  
Miejsce: Wadowice, Bulwary na Skawą 
Termin realizacji: 10.06.2019 – 17.06.2019 
Ilość wolontariuszy: 15 
Partnerzy: WIO, Gmina Wadowice 
Opis realizacji: Po przyjęciu zaproszenia do udziału w III Pikniku Organizacji Pozarządowych w Wadowicach „Razem możemy 
więcej” podjęliśmy działania do przygotowania oferty dla uczestników pikniku organizowanego przez stowarzyszenie WIO 
wraz z partnerami na Bulwarach nad Skawą w Wadowicach. Na miejscu biwakowaliśmy już dzień wcześniej. 
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Przygotowaliśmy dla odwiedzających III Piknik NGO wystawę prac laureatów konkursów artystycznych organizowanych przez 
AGRADO, prezentacje działań AGRADO oraz Centrum Wolontariatu AGRADO. 
Przygotowaliśmy materiały informacyjne w zakresie profilaktyki narkomanii i innych uzależnień wraz z dyżurem specjalisty.   
Przygotowaliśmy tor agillity dla psów, sprzęt jeździecki i klacz dla przejażdżek konnych wraz z opieką dla Bianki i Harmoniusza, 
stoiska łucznicze wraz ze sprzętem i opieką dla korzystających, gaj hamakowy, grochówkę i grill oraz gry oraz gry i zabawy dla 
każdego.  
 
Nazwa projektu: GREENARTACTION - Dom AGRADO 
Zakres projektu: KREACJA I PIELĘGNACJA OGRODU I ŁĄKI  – wykonanie padoku do treningu dla koni 
Miejsce: Sidzina 392 
Termin realizacji:16.06.2019 – 20.06.2019 
Ilość wolontariuszy: 5 
Ilość pracowników: 2 
Ilość odbiorców: 90 
Partnerzy: osoby prywatne, Sąd Rejonowy Wadowice 
Opis realizacji: Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy padok służący nam do treningu z udziałem koni. Odczyściliśmy teren z 
kamieni, przycięliśmy trawnik, przygotowaliśmy przeszkody i rozmieściliśmy je w przestrzeni. 
 
Nazwa projektu: HOUSEARTACTION  - Centrum Profilaktyki Społecznej 
Zakres projektu: ARANŻACJA, PIELĘGNACJA, NAPRAWY W DOMU – Remont Centrum Profilaktyki Społecznej 
Miejsce: Wadowice, ul. E.K. Wojtyłów 4 
Termin realizacji: 20.06.2019 – 30.06.2019 
Ilość wolontariuszy: 6 
Ilość pracowników: 2 
Ilość odbiorców: 150 
Partnerzy: Gmina Wadowice, Sąd Rejonowy Wadowice 
Opis realizacji: W ramach realizacji tego projektu wykonaliśmy remont pomieszczeń, które użyczamy od Gminy Wadowice. 
Jedno przeznaczone jest na działanie Centrum Profilaktyki Społecznej, gdzie udzielana jest na bieżąco pomoc psychologiczna 
i terapeutyczna. Wykonaliśmy również remont drugiego pomieszczenia, które przeznaczone jest na działanie Biura AGRADO. 
 
Nazwa projektu: GREENARTACTION - Ośrodek APERIO 
Zakres projektu: KREACJA I PIELĘGNACJA OGRODU I ŁĄKI  – pielęgnacja ogrodu APERIO  
Miejsce: Andrychów, ul. Krakowska 35 
Termin realizacji:28.06.2019 – 28.06.2019 
Ilość wolontariuszy: 4 
Ilość pracowników: 2 
Ilość odbiorców: 20 
Partnerzy: Gmina Andrychów, Sąd Rejonowy Wadowice 
Opis realizacji: W trakcie prac wykonaliśmy koszenie trawnika, przycinanie krzewów oraz sprzątanie wokół budynków. 
 
Nazwa projektu: HOUSEARTACTION  - Ośrodek APERIO 
Zakres projektu: ARANŻACJA, PIELĘGNACJA, NAPRAWY W DOMU – Przygotowanie do remontu APERIO 
Miejsce: Andrychów, ul. Krakowska 35 
Termin realizacji:01.07.2019 – 15.07.2019 
Ilość wolontariuszy: 5 
Ilość pracowników: 2 
Ilość odbiorców: 20 
Partnerzy: Gmina Andrychów, Sąd Rejonowy Wadowice 
Opis realizacji: W ramach projektu, kontynuowaliśmy prace związane z przygotowaniem do remontu budynków APERIO i 
Klubu APERIO. Porządkowaliśmy pomieszczenia na strychu. Uporządkowaliśmy pozostały sprzęt rehabilitacyjny oraz 
umeblowanie, które przewieźliśmy do Biura AGRADO w Wadowicach  oraz Domu AGRADO w Sidzinie. 
 
Nazwa projektu: GREENARTACTION - Dom AGRADO 
Zakres projektu: KREACJA I PIELĘGNACJA OGRODU I ŁĄKI  – wykonanie ogrodzenia dla koni 
Miejsce: Sidzina 392 
Termin realizacji:16.07.2019 – 20.07.2019 
Ilość wolontariuszy: 5 
Ilość pracowników: 2 
Ilość odbiorców: 90 
Partnerzy: osoby prywatne, Sąd Rejonowy Wadowice 
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Opis realizacji: W ramach działań wykonaliśmy następujące prace; oczyściliśmy teren zalesiony z krzewów, darni, chwastów 
nieczystości. Przygotowaliśmy elementy ogrodzenia elektrycznego porządkując taśmy i paliki używane wcześniej, zakupiliśmy 
brakujące elementy. Wykonaliśmy ogrodzenie na długości około 5 km. 

Nazwa projektu: HOUSEARTACTION - Stajnia AGRADO 
Zakres projektu: ARANŻACJA, PIELĘGNACJA, NAPRAWY W DOMU – Remont dachu stodoły 
Miejsce: Sułkowice, ul. Racławicka 
Termin realizacji: 01.08.2019 – 15.08.2019 
Ilość wolontariuszy: 6 
Ilość pracowników: 1 
Ilość odbiorców: 10 
Partnerzy: osoby prywatne, Sąd Rejonowy Wadowice 
Opis realizacji: W ramach realizacji tego zadania przygotowaliśmy projekt zakupiliśmy niezbędne materiały oraz wykonaliśmy 
remont dachu stodoły, którą użyczamy do przechowywania siana.  
 
Nazwa projektu: HORSESPACE – Rajd konny na Hale Krupową 
Zakres projektu: HIPOTERAPIA, EDUKACJA JEŹDZIECKA, REKREACJA KONNA -  Rajd konny na Hale Krupową 
Termin realizacji: 15.08.2019r.  
Miejsce:  Hala Krupowa 
Ilość wolontariuszy: 1 
Ilość odbiorców: 4 
Partnerzy: osoby prywatne 
Opis realizacji: Rajd zorganizowaliśmy jako jedną z form rekreacji i turystyki konnej.  

Nazwa projektu: GREENARTACTION - Ośrodek APERIO 
Zakres projektu: KREACJA I PIELĘGNACJA OGRODU I ŁĄKI  – pielęgnacja ogrodu APERIO  
Miejsce: Andrychów, ul. Krakowska 35 
Termin realizacji:23.08.2019 – 23.08.2019 
Ilość wolontariuszy: 6 
Ilość pracowników: 2 
Ilość odbiorców: 20 
Partnerzy: Gmina Andrychów, Sąd Rejonowy Wadowice 
Opis realizacji: W ramach projektu wykonywaliśmy prace związane z pielęgnacją ogrodu APERIO. Przycięte zostały krzewy, 
wyczyszczony teren wokół drzew i krzewów, koszony był trawnik.  
 
Nazwa projektu: HOUSEARTACTION  - Centrum Profilaktyki Społecznej 
Zakres projektu: ARANŻACJA, PIELĘGNACJA, NAPRAWY W DOMU – Modernizacja Centrum Profilaktyki Społecznej 
Miejsce: Wadowice, ul. E.K. Wojtyłów 4 
Termin realizacji:26.09.2019 – 27.09.2019 
Ilość wolontariuszy: 3 
Ilość pracowników: 4 
Ilość odbiorców: 150 
Partnerzy: Gmina Wadowice, Sąd Rejonowy Wadowice 
Opis realizacji: W trakcie prac wykonaliśmy remont – malowanie ścian w łazience oraz aneksie kuchennym. 
 
Nazwa projektu: GREENARTACTION - Ośrodek APERIO 
Zakres projektu: KREACJA I PIELĘGNACJA OGRODU I ŁĄKI  – pielęgnacja ogrodu APERIO  
Miejsce: Andrychów, ul. Krakowska 35 
Termin realizacji:25.09.2019 – 25.09.2019 
Ilość wolontariuszy: 3 
Ilość pracowników: 4 
Ilość odbiorców: 20 
Partnerzy: Gmina Andrychów, Sąd Rejonowy Wadowice 
Opis realizacji: W ramach projektu wykonywaliśmy prace związane z pielęgnacją ogrodu APERIO. Wyczyściliśmy teren wokół 
budynków wykosiliśmy trawnik.  
 
Nazwa projektu: HOUSEARTACTION  - Dom AGRADO  
Zakres projektu: ARANŻACJA, PIELĘGNACJA, NAPRAWY W DOMU – Wykonanie podłogi w izbie 
Miejsce: Sidzina 392 
Termin realizacji: 27.09.2019 – 30.09.2019 
Ilość wolontariuszy: 2 
Ilość pracowników: 1 
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Ilość odbiorców: 90 
Partnerzy: osoby prywatne, Sąd Rejonowy Wadowice 
Opis realizacji: W trakcie prac wykonaliśmy modernizację zniszczonej podłogi w izbie. Zdjęliśmy stary parkiet, oczyściliśmy 
podłogę, ułożyliśmy panele w izbie oraz w kuchni. 
 
Nazwa projektu: HANDARTACTION - TIPI   
Zakres projektu: POMYSŁ, RĘKODZIEŁO, MANUFAKTURA – przygotowanie projektu i szycie TIPI 
Miejsce: Sidzina 392 
Termin realizacji: 28.09.2019 – 30.09.2019 
Ilość wolontariuszy: 2 
Ilość pracowników: 1 
Ilość odbiorców: 20 
Partnerzy: osoby prywatne, Sąd Rejonowy Wadowice 
Opis realizacji: W ramach realizacji tego zadania wykonaliśmy zebraliśmy materiały edukacyjne do przygotowania projektu 
tipi, zaprojektowaliśmy wykrój i wykonaliśmy szycie. Zakupiliśmy drągi jako element konstrukcyjny, które w późniejszym 
czasie zostały okorowane i ułożone do suszenia.   
 
Nazwa projektu: HANDARTACTION – Gniazdo dla Bociana  
Zakres projektu: POMYSŁ, RĘKODZIEŁO, MANUFAKTURA – projekt rusztowania dla gniazda 
Miejsce: Wadowice, Sidzina, Sułkowice 
Termin realizacji: 15.10.2019 – 18.10.2019 
Ilość wolontariuszy: 4 
Ilość odbiorców: 20 
Partnerzy: osoby prywatne, Sąd Rejonowy Wadowice 
Opis realizacji: W ramach realizacji zadania zebraliśmy materiały edukacyjne do przygotowani projektu, rozrysowaliśmy 
wstępny projekt i zgromadziliśmy materiał niezbędny do wykonania naszego projektu. 
 
Nazwa projektu: FISHSPACE – akwarium roślinne 
Zakres projektu: AKWARYSTYKA, WĘDKARSTWO – projekt i wykonanie akwarium roślinnego 
Miejsce: Wadowice 
Termin realizacji: 05.11.2019 – 15.11.2019 
Ilość wolontariuszy: 4 
Ilość pracowników: 2 
Ilość odbiorców: 150 
Partnerzy: osoby prywatne, Sąd Rejonowy Wadowice 
Opis realizacji: Wykonując nasze pierwsze zadanie w projekcie FISHSPACE przygotowaliśmy materiały edukacyjne, 
przeprowadziliśmy rozmowy doradcze z akwarystami, pozyskaliśmy akwarium z wyposażeniem.  
 
Nazwa projektu: BIRDSPACE - woliera dla papug 
Zakres projektu: HODOWLA, SZKOLENIE– pielęgnacja woliery dla papug 
Miejsce: Wadowice, ul. E.K. Wojtyłów 4 
Termin realizacji: 01.11.2019 – 10.11.2019 
Ilość wolontariuszy: 3 
Ilość pracowników: 2 
Ilość odbiorców: 150 
Partnerzy: osoby prywatne, Sąd Rejonowy Wadowice 
Opis realizacji: Zadaniem w ramach projektu BIRDSPACE mającym na celu poszerzenie naszej oferty  zakresie rozwijania pasji 
i zainteresowań jest dbałość o nasze papugi i wolierę, którą zamieszkują. Wolierę zamieszkuj dwie papugi faliste HIP i HOP 
oraz dwie papugi nimfy Sonata i Polonez. 
 
Nazwa projektu: HAUSEARTSPACE - Ośrodek APERIO - remont 
Zakres projektu: ARANŻACJA, PIELĘGNACJA, NAPRAWY W DOMU – Przygotowanie do remontu APERIO 
Miejsce: Andrychów, ul. Krakowska 35 
Termin realizacji:01.11.2019 – 25.12.2019 
Ilość wolontariuszy: 8 
Ilość pracowników: 5 
Ilość odbiorców: 20 
Partnerzy: Gmina Andrychów, Sąd Rejonowy Wadowice 
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Opis realizacji:  Przygotowania do remontu APERIO wymagają od nas wiele czasu i zaangażowania.  W tej części realizacji 
zdjęliśmy stare zużyte części podłogi oraz uporządkowaliśmy pomieszczenia oraz przewieźliśmy pozostały sprzęt do Stajni 
AGARDO w Sułkowicach, Domu AGRADO w Sidzinie oraz Biura AGRADO w Wadowicach. 
 
Nazwa projektu: FISHSPACE – akwarium MALAWI 
Zakres projektu: AKWARYSTYKA, WĘDKARSTWO – projekt i wykonanie akwarium MALWI 
Miejsce: Wadowice, ul. E.K. Wojtyłów 4 
Termin realizacji:07.12.2019 – 10.12.2019 
Ilość wolontariuszy: 4 
Ilość pracowników: 1 
Ilość odbiorców: 150 
Partnerzy: Sąd Rejonowy Wadowice 
Opis realizacji: Kolejnym działaniem w ramach realizacji projektu FIHSPACE było zaprojektowanie, pozyskanie materiału i 
wykonanie drugiego naszego akwarium. Tym razem wykonaliśmy akwarium z biotypem Jeziora Malawi.  
 
Nazwa projektu: HANDARTSPACE - Stroiki Świąteczne AGRADO 
Zakres projektu: PROJEKT, RĘKODZIEŁO, MANUFAKTURA – Zebranie stroiszu, projekt i wykonanie stroików świątecznych  na 
Święta Bożego Narodzenia 
Miejsce: Wadowice, Andrychów, Sidzina 
Termin realizacji: 05.12.2019 – 23.12.2019 
Ilość wolontariuszy: 7 
Ilość pracowników: 5 
Ilość odbiorców: 200 
Partnerzy: Nadleśnictwo Myślenice, Sąd Rejonowy Wadowice 
Opis realizacji: Nawiązaliśmy współpracę z Nadleśnictwem Myślenice, leśniczy z Leśnictwa Bystra – Sidzina  zaproponował 
możliwość współpracy i udzielił zgody na pozyskanie stroiszu z sidzińskich lasów. Dla wykonania stroików zdobiących domy w 
okresie Bożego Narodzenia zakupiliśmy ozdoby świąteczne. Stroiki wykonaliśmy we współpracy mieszkańcami Sidziny, 
Wadowic, Andrychowa, Sułkowic oraz osób wykonujących prace społeczne użyteczną w ramach kary pozbawienia wolności.  
 
Nazwa projektu: HANDARTSPACE - Malowane Pierniki AGRADO 
Zakres projektu: PROJEKT, RĘKODZIEŁO, MANUFAKTURA – Pieczenie i zdobienie pierników 
Miejsce: Wadowice, Sidzina 
Termin realizacji: 15.12.2019 – 31.12.2019 
Ilość wolontariuszy: 6 
Ilość pracowników: 5 
Ilość odbiorców: 150 
Partnerzy: osoby prywatne, Sąd Rejonowy Wadowice 
Opis realizacji: Pierniki wypiekliśmy i ozdobiliśmy we współpracy mieszkańcami Sidziny, Wadowic, Andrychowa, Sułkowic oraz 
osób wykonujących prace społeczne użyteczną w ramach kary pozbawienia wolności. Część pierników trafiła do domów wraz 
z życzeniami świątecznymi, pozostałe będą przekazane dla laureatów naszych konkursów plastycznych. 
 

 
3. PRZYCHODY I KOSZTY ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

 

 
Stowarzyszenie otrzymało w 2019r. dotacje od podmiotów publiczno – prawnych, jako wsparcie realizacji zadania publicznego 
w łącznej kwocie 65 000,00 zł. 
Dotacja została wydatkowana w całości zgodnie z jej przeznaczeniem.  
Łączna kwota przychodów ze źródeł publicznych w 2019r. wyniosła 65 000,00zł.  
Kolejnym źródłem przychodu Stowarzyszenia były składki członkowskie w wysokości 660,00 zł.  
Innym źródłem przychodu były darowizny w wysokości 5 046,00 zł.  
Przychody ze statutowej działalności odpłatnej wyniosły 45 225,00 zł.  
Przychody z tytułu 1% podatku 1 348,60 zł.  
Łącznie przychody stowarzyszenia za rok 2019 wyniosły 117 279,60 zł.  
W związku z realizacją swoich celów Stowarzyszenie poniosło następujące koszty:  
Koszty realizacji zadań statutowych w ramach działalności nieodpłatnej – 84 075,69 zł.  
Koszty realizacji zadań statutowych w ramach działalności odpłatnej –  46 060,03 zł.  
Koszty administracyjne – podatki i opłaty – 326,84 zł.  
Koszty operacyjne pozostałe – 150,00 zł.  
Koszty finansowe - odsetki – 0,14 zł.                         
Łącznie koszty za rok 2019 wyniosły – 129 808,88 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  APERIO w Andrychowie.  
 
 

 
5. CZŁONKOWIE I PERSONEL ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

 

 
Stowarzyszenie w roku sprawozdawczym tworzyło szesnastu członków zwyczajnych oraz dziesięciu członków honorowych. 
Budowaliśmy zasoby poprzez wspieranie społeczności członków wspierających organizując działalność klubową w czterech 
klubach tematycznych. 
Członkowie Stowarzyszenia podejmowali pracę społeczną i wolontaryjna służącą realizacji celów statutowych. 
Do realizacji niektórych celów statutowych Stowarzyszenie zatrudniało w ramach umów zleceń trzy osoby oraz jedną osobę 
na umowę zlecenie, ale w ramach prowadzenia przez nią własnej działalności gospodarczej. 
Do realizacji niektórych celów statutowych Stowarzyszenie nawiązało porozumienia o wykonywaniu świadczeń 
woluntarystycznych z dziesięcioma wolontariuszami.  
W ramach współpracy z Sądem Rejonowym w Wadowicach II Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonującej Orzeczenia 
Dla Dorosłych organizowaliśmy prace społeczne dla dziesięciu osób skazanych. 
 
 

 
6. INFORMACJA O WYNAGRODZENIACH  

 

  
Łączna kwota wynagrodzeń wraz z narzutami – 116 891, 51 zł.  
Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – 116 891, 51 zł z narzutami, 100620,00 bez narzutów.  
Wysokość przeciętnego wynagrodzenia brutto za godzinę pracy zleceniobiorcy – 70,00 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: 2 471,94 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: 484,58 zł.    
Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne: 4900,00 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.  
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.  
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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: 1330,00 zł. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń: brak.   
 

  
7. INFORMACJA O UDZIELONYCH POŻYCZKACH PIENIĘŻNYCH   
 

 
Stowarzyszenie w 2019r. udzieliło pożyczki w wysokości dwa tysiące złotych dla matki z dziećmi podejmującej działania  
w kierunku usamodzielnienia się. 
Stowarzyszenie zobowiązane umową pożyczkową w wysokości 50 000,00 zł oraz umową pożyczkową w wysokości 
22 000,00zł.  

 

 
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 

nowych substancji psychoaktywnych”, nazwa zadania „Centrum Profilaktyki Społecznej” – określonego umową nr  OR. 
8030.4.2.2019. A z dn. 15 lutego 2019r., działalność nieodpłatna – dotacja wspierająca 60 000,00PLN. Zadanie było 
realizowane przy wsparciu finansowym ze środków Gminy Wadowice. 

 
Inne obowiązujące nas umowy o skutkach prawnych:  
1. 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. 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. 

3. 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 z dnia 03.01.2014r. z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. Z o. o. z siedzibą przy ul. Batorego 24  
w Andrychowie, dotycząca wywozu nieczystości.  

5. 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.  

6. Umowa kompleksowa dostarczania energii  z Tauron Polska Energia nr PP/365/2014 z dn. 23.01.2014r. 
7. Umowa użyczenia nieruchomości gruntowej w Sułkowicach z dn. 07.06.2014r. zawarta z p. E. Kieć. 
8. Umowa z ING Bank Śląski S.A. dotycząca Rachunku bankowego ING Direct Business. 
9. Umowa użyczenia przyczepy ciężarowej do przewozu żywych zwierząt marki: WESTERIA PT135 z dnia 23.06.2014r.  
10. Umowy zlecenia z 5 osobami. 
11. Porozumienia z 10 wolontariuszami.  
 

 
9. INFORMACJA O REALIZOWANYCH ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH   

 

 
Stowarzyszenie nie realizowało zamówień publicznych.  

 
 

 
          Wadowice, 27.06.2020r. 

 


