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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2020 
STOWARZYSZENIE AGRADO 

 

 

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

 
 
Stowarzyszenie AGRADO 
 
Siedziba AGRADO:   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 
 

Zarząd  
Oboza Dorota – prezes 
Katarzyna Chowaniec - w-ce prezes 
Krzysztof Rychlik - w-ce prezes 

 
Komisja Rewizyjna  
Małgorzata Mirek 
Ewa Hojny 
Kamil Ogarek 

 
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia obradowało w dniu 29 czerwca 2020r.  
 
Zarządu oraz Komisja Rewizyjnej pracowała nieodpłatnie w ramach swoich obowiązków. 
  

 

 CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI OPP W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM  
 

 
 
AGRADO w ramach swojej działalności OPP podejmowało w 2020r. działania dla realizacji naszego głównego 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.  
 
W roku 2020 w AGRADO przyjęliśmy kierunki rozwoju naszej działalności i zestawiamy je następująco:   
 

 AKMECLUB - partnerstwo, trening, mentoring  

 APERIOCLUB - rozwój, trening, mentoring 

 AGRADOCLUB - dobroczynność, filantropia 

 ANIMALSCLUB - opieka, komunikacja, trening 
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 OŚRODEK WSPARCIA ROZWOJU APERIO - trudności rozwojowe, niepełnosprawność, diagnoza, terapia, 
rehabilitacja 

 WIDZIEĆ ROZUMIEĆ PRZECIWDZIAŁAĆ - profilaktyka uzależnień, warsztaty, szkolenia, superwizje 

 CENTRUM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ - profilaktyka uzależnień - diagnoza, poradnictwo, psychoterapia 

 CENTRUM WOLONTARIATU AGRADO - praca, wsparcie, szkolenie 
 

 HORSESPACE -  hipoterapia, edukacja jeździecka, rekreacja konna 

 DOGSPACE  - dogoterapia, edukacja i rekreacja z psem 

 BIRDSPACE - opieka, hodowla, szkolenie 

 FISHSPACE - akwarystyka, wędkarstwo 
 

 ARTETIME - konkursy, plenery, wystawy 

 LABATIME - relaks, rekreacja, wypoczynek  

 PARTYTIME - spotkania, eventy, festiwale 

 TRAVELTIME - podróże, wyprawy, wyrypy 
 

 GAMESARTS - gry, zabawy, rozgrywki 

 VERSUSARTS - pojedynki, sztuki walki 

 FLOWDANCEARTS - ruch, taniec, fitness 

 TRAININGACTIVITY - motywacja, aktywność, trening 
 

 HANDARTACTION - projekt, rękodzieło, manufaktura 

 HOUSEARTACTION - aranżacja, pielęgnacja, naprawy w domu 

 GREENARTACTION - kreacja i pielęgnacja ogrodu i łąki 

 STREETARTACTION - teatr uliczny, pantonima, happening, grafitti, murale 
 

 FASHIONARTSTYLE - stylizacja, wizaż, sztuka ubioru 

 MUSICARTSTYLE - śpiewanie, granie, muzykowanie  

 FOTOARTSTYLE - wystawy, warsztaty, mentoring 

 FILMARTSTYLE - projekcje, scenografia, reżyseria 
 

 FREETREATSTASTE - przysmaki, kuchnia, jadłodzielnia 

 NOMADICFARMSLIFES - uprawy, zbiory, przetwory 

 COMMUNITYMEDIAIT - spotkania, aranżacje, realizacje 

 EDUCATIONMEETSCHOOL - seminaria, kursy, szkolenia, szkoły 
 
Dla realizacji działań w tych kierunkach AGRADO w 2020r. podejmowało działania nieodpłatne i odpłatne.  
 
W ramach działalności nieodpłatnej realizowaliśmy zadania własne i zadania publiczne. Działalność nieodpłatna 
kierowana była do osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych od substancji 
psychoaktywnych, w tym zależnych i zagrożonych wykluczeniem bądź wykluczonych społecznie oraz do osób w 
pełni zdrowia, realizujących swój potencjał życiowy. 
 
W ramach realizacji zadania publicznego: „Realizacja programów pomocy psychologicznej i terapii dla osób 
uzależnionych od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych” pod nazwą Centrum Profilaktyki Społecznej 
określonego w umowie z Gmina Wadowice w okresie od 15 lutego 2020 do 31 sierpnia 2020,  gdzie 
zatrudnialiśmy m.in. dwie osoby  zgodnie z umowami zalecenia, udział wzięło 79 uczestników, mieszkańców 
Gminy Wadowice. 
 
Dla działalności nieodpłatnej podejmowaliśmy również działania wolontaryjne, współpracowaliśmy  
z dwudziestoma wolontariuszami oraz z dwudziestoma i jedną osobami, które decyzją sądu wykonywały karę 
pozbawienia wolności poprzez wykonywanie pracy społecznie użytecznej.  Z naszej działalności nieodpłatnej 
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skorzystało około sto pięćdziesiąt osób zależnych i zagrożonych wykluczeniem bądź wykluczonych społecznie 
oraz około pięćset osób, w tym szczególnie rodziny z dziećmi.  
 
W ramach działalności odpłatnej AGRADO zatrudniona była jedna osoba, która współpracowała z dziesięcioma 
wolontariuszami oraz pięcioma osobami wykonującymi prace społecznie użyteczne. Z tej formy działalności 
skorzystało około sto osób zainteresowanych rozwijaniem umiejętności jeździeckich.  
 
Ogółem z oferty AGRADO realizowanej w formie spotkań, zajęć, edukacji, terapii, rehabilitacji, readaptacji 
społecznej w 2020 roku skorzystało około siedemset osób; dzieci, młodzieży, dorosłych głównie  
z terenu powiatu wadowickiego, bielskiego i suskiego. Prowadzono również działania informacyjno – edukacyjne  
z użyciem technologii IT i z tej formy działalności może skorzystać nieograniczona ilość odbiorców. 
 
Dla realizacji naszych działań podejmowaliśmy współpracę z dwoma jednostkami samorządowymi,  
z kilkudziesięcioma jednostkami budżetowymi w tym; szkołami i placówkami oświatowymi, MOPS, Sądem 
Rejonowym w Wadowicach, KPP, świetlicami, uczelniami, z NGO-sami, przedsiębiorcami oraz kilkudziesięcioma 
osobami prywatnymi, które wspierały nas w realizacji naszych celów statutowych. 
 
Nasze działania kierowaliśmy do kilku grup odbiorców, a były to osoby uzależnione od substancji 
psychoaktywnych oraz ich rodziny, osoby niepełnosprawne i ich rodziny, osoby zagrożone wykluczeniem lub 
wykluczone, 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. 
 
W 2020 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, rozwijaliśmy  
działanie ANIMALSCLUB dedykowany miłośnikom zwierząt. 
 
AGRADO w swoich działaniach OPP kierowanych dla ludzi, korzystało w 2020r. 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. 
 
Poprzez realizację projektu DOGSPACE pomagały nam nasze psy: Kropka - kundelek, Tytus – berneński pies 
pasterski, Zeus – rottweiler, Bruno – seter irlandzki, Beti – cavalier king charles spaniel, Kisi – cavalier king charles 
spaniel, Bako – boxweiler. Poprzez realizację projektu BIDRSPACE towarzyszyły nam nasze papugi: HIP i HOP – 
papugi faliste, SONATA i POLONEZ – nimfy. W projekcie FISHSPACE opiekowaliśmy się pięcioma akwariami.  
 
AGRADO prowadziło w 2020r. swoją działalność w następujących miejscach: 
Biuro AGRADO w Wadowicach 
Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach 
Centrum Wolontariatu AGRADO w Wadowicach 
Ośrodek Wsparcia Rozwoju APERIO w Andrychowie 
Stajnia Pod Dębami w Międzyrzeczu Górnym 
Stodoła AGRADO w Sułkowicach 
AGRADO ARTHAUSE w Sidzinie 
Stajnia u Bianki w Sidzinie 
 
Prowadząc Biuro AGRADO w Wadowicach realizowaliśmy projekt AKMECLUB, w którym podejmowaliśmy 
działania w zakresie budowania zasobów osobowych 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 nieodpłatnie projekt Centrum Profilaktyki Społecznej.  
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Podjęliśmy się również realizacji zadania publicznego „Prowadzenie edukacji publicznej w obszarze profilaktyki 
zachowań ryzykownych poprzez organizacje kampanii społecznych i innych wydarzeń lokalnych skierowanych do 
ogółu mieszkańców Gminy Wadowice lub grupy docelowej.” Zadanie to wykonaliśmy w konsekwencji 
nieodpłatnie i wolontaryjnie z uwagi na trudności w komunikacji z potencjalnymi partnerami, którzy swoją 
postawę warunkowali sytuacją epidemiologiczną w kraju. Pozyskaną dotacje zwróciliśmy, kierując się głównie 
odpowiedzialnością za efektywne wykorzystanie środków publicznych.  
 
Centrum Wolontariatu AGRADO w 2020 roku swoją działalność prowadziło w pomieszczeniach naszego Biura  
w Wadowicach. Koordynowaliśmy pracą dwudziestu wolontariuszy działających dla AGRADO, propagujemy 
wolontariat długoterminowy. 
 
Dla zapewnienia działań Ośrodka Wsparcia Rozwoju APERIO w Andrychowie na ul. Krakowskiej 35 
kontynuowaliśmy działania związane z przygotowaniem do remontu i modernizacji oraz prace związane  
z budowaniem partnerstw i zasobów społecznych dla realizacji koncepcji rozwojowej tego projektu i miejsca. 
Decyzje władz miasta Andrychów pozbawiły nas możliwości kontynuowania w tym miejscu naszej działalności 
oraz jednocześnie pozbawiły nas naszych zasobów pozostawionych w tym miejscu, wkładu naszej pracy  
w rozwijanie działań w kierunku rehabilitacji osób niepełnosprawnych, którą prowadziliśmy w tym mieście od 
roku 2010, wkładu pracy w remont budynków, a także zainwestowanych przez nas środków finansowych. Miejsce 
i lokal użytkowy opuściliśmy z dniem 10 sierpnia 2020r. 
W drugiej połowie roku 2020 udało nam się nawiązać współpracę z nowym partnerem i odnaleźć nowe, przyjazne 
miejsce w pełni wyposażone, gdzie będziemy mogli kontynuować nasze działania w zakresie terapii i rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych na bazie wypracowanych doświadczeń w APERIO w Andrychowie. Opracowaliśmy nową 
koncepcje i ofertę terapeutyczną, którą mamy nadzieje wdrażać po ustaniu pandemii COVID.  
W obszarze naszego wsparcia dla osób niepełnosprawnych realizowaliśmy projekt APERIOCLUB, poprzez który 
wspieraliśmy rozwój tych osób, organizowaliśmy doświadczenia związane z możliwością treningu różnorodnych 
umiejętności niezbędnych w rehabilitacji społecznej i zawodowej. Budowaliśmy i  wspieraliśmy rozwój relacji.  
 
Stajnia Pod Dębami w Międzyrzeczu Górnym w 2020r. przyniosła kontynuacje działań w zakresie w działalności 
odpłatnej i nadal prowadzone były edukacja jeździecka, warsztaty jeździeckie oraz rekreacja konna. W miejscu 
tym aktywnie wspierany był dobrostan zwierząt i realizowane były działania w obszarze projektów HORSESPACE, 
DOGSPACE, BIRDSPACE, FISHSPACE, HANDARTACTION, HOUSEARTACTION, GREENARTACTION, LABATIME, 
PARTYTIME. 
 
W Stodole AGRADO w Sułkowicach zrobiliśmy kolejne nasze sianokosy i zebraliśmy siano z 5 hektarów łąki, 
opiekujemy się stodołą. Stajnia AGRADO oczekuje na swój czas aktywności.  
 
Realizując drugi rok projekt AGRADO ARTHAUSE w Sidzinie dbaliśmy o miejsce i czas na twórczą pracę, spotkania, 
rozmowy, przemyślenia i odpoczynek dla osób i rodzin do których kierujemy nasze działania. Z nieodpłatnej 
oferty korzystały osoby i rodziny z niepełnosprawnością i uzależnieniem lub innymi formami wykluczenia 
społecznego oraz osoby zdrowe, realizujące w pełni swój potencjał życia.  
 
W Stajni u BIANKI w Sidzinie realizowaliśmy projekt HORSESPACE. Prowadziliśmy edukacje jeździecką, rekreację 
konną i warsztaty szkoleniowe. Jednocześnie aktywnie poszukiwaliśmy nowego miejsca położonego wysoko 
górach, bardzo blisko natury. Nasza cierpliwa praca i poszukiwania zostały obdarowane spełnieniem i pod koniec 
roku rozpoczęliśmy przeprowadzkę do nowego miejsca spędzając Sylwestra z Bianką w nowej Stajni u Bianki. 
 
 
Zadania własne realizowane wolontaryjnie i nieodpłatnie. 
 
Nazwa projektu: AKMECLUB 
Zakres projektu:  PARTNERSTWO, TRENING, MENTORING -  Biuro AGRADO 
Termin realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2020 
Miejsce: Wadowice, ul. E.K. Wojtyłów 4 
Ilość wolontariuszy: 5 
Ilość odbiorców: projekt otwarty 
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Partnerzy: Gmina Wadowice 
Opis realizacji: W ramach realizacji projektu wykonywaliśmy prace związane z bieżąca obsługą administracyjną 
zapewniającą działalność AGRADO. Prowadzona była korespondencja, prowadzono prace związane z realizacją 
planu rozwoju Stowarzyszenia, prowadziliśmy prace związane z polityką finansową stowarzyszenia, 
prowadziliśmy sprawy administracyjne i personalne związane z działalnością stowarzyszenia. Prace wykonywane 
były wolontaryjnie w wymiarze około 250 godzin pracy. 
 
Nazwa projektu: APERIOCLUB 
Zakres projektu:  ROZWÓJ, TRENING, MENTORING 
Termin realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2020 
Miejsce: Wadowice, Andrychów, Sułkowice, Sidzina, Międzyrzecze Górne 
Ilość wolontariuszy: 5 
Ilość odbiorców: 10 
Partnerzy: Gmina Wadowice, osoby prywatne 
Opis realizacji: Aktywnie wspieraliśmy w relacjach osoby z niepełnosprawnością poprzez organizowanie działań 
o charakterze rozwojowych. Wspieraliśmy osoby podejmujące aktywność w obszarze mentoringu. 
Zrealizowaliśmy około 80 godzin pracy. 
 
Nazwa projektu: AGRADOCLUB 
Zakres projektu:  DOBROCZYNNOŚĆ, FILANTROPIA 
Termin realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2020 
Miejsce: małopolska, śląsk 
Ilość wolontariuszy: 3 
Ilość odbiorców: 700 
Partnerzy: osoby prywatne 
Opis realizacji: Budowaliśmy relacje wspierające aktywność w zakresie dobroczynności i filantropii. 
Zrealizowaliśmy około 50 godzin pracy. 
 
Nazwa projektu: ANIMALSCLUB 
Zakres projektu:  OPIEKA, KOMUNIKACJA, TRENING 
Termin realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2020 
Miejsce: małopolska, śląsk 
Ilość wolontariuszy: 10 
Ilość odbiorców: 250 
Partnerzy: osoby prywatne 
Opis realizacji: Budowaliśmy relacje wspierające aktywność w zakresie wymiany wiedzy, doświadczeń z zakresu 
opieki, hodowli i treningów dla zwierząt. Pod opieką mamy konie, psy, koty, ptaki ozdobne; papugi, świergotki, 
ptaki użytkowe; kurki, kaczki, dostaliśmy pod opiekę kozy. Jedna osoba, zootechnik, prowadzi profesjonalną 
hodowle psów, rozpoczęliśmy działania w kierunku uruchomienia działalności hodowlanej kotów. 
Zrealizowaliśmy około 120 godzin pracy. 
 
Nazwa projektu: OŚRODEK WSPARCIA ROZWOJU APERIO 
Zakres projektu:  TRUDNOŚCI ROZWOJOWE, NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, DIAGNOZA, TERAPIA, REHABILITACJA 
Termin realizacji: 01.01.2020 – 10.08.2020 
Miejsce: Andrychów 
Ilość wolontariuszy: 20 
Ilość pracowników: 5 
Ilość odbiorców: projekt otwarty 
Partnerzy: osoby prywatne, Sąd Rejonowy Wadowice 
Opis realizacji: W okresie do sierpnia  prowadziliśmy działania w zakresie przygotowania do remontu budynków 
oraz kontynuowaliśmy realizowanie koncepcji rozwojowej tego miejsca w Andrychowie na ul. Krakowskiej 35. 
Zrealizowaliśmy około 250 godzin pracy. 
 
Nazwa projektu: OŚRODEK WSPARCIA ROZWOJU APERIO 
Zakres projektu:  TRUDNOŚCI ROZWOJOWE, NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, DIAGNOZA, TERAPIA, REHABILITACJA 
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Termin realizacji: 11.08.2020 – 31.12.2020 
Miejsce: małopolska, śląsk 
Ilość wolontariuszy: 3 
Ilość odbiorców: projekt otwarty 
Partnerzy: osoby prywatne 
Opis realizacji: Poszukiwaliśmy partnera dysponującego lokalami i infrastrukturą dla prowadzenia działalności  
w zakresie terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych i nawiązaliśmy współpracę. Opracowaliśmy 
merytorycznie nową ofertę w zakresie terapii i rehabilitacji w APERIO. Zrealizowaliśmy około 80 godzin pracy. 
 
Nazwa projektu: WIDZIEĆ ROZUMIEĆ PRZECIWDZIAŁAĆ 
Zakres projektu:  PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ, WARSZTATY, SZKOLENIA, SUPERWIZJE 
Termin realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2020 
Miejsce: Wadowice, ul. E.K. Wojtyłów 4 
Ilość wolontariuszy: 3 
Ilość odbiorców: 8 
Partnerzy: Gmina Wadowice 
Opis realizacji: Budowaliśmy relacje wspierające aktywność w zakresie wymiany wiedzy, doświadczeń z zakresu 
podejmowania działań w obszarze profilaktyki, wspieraliśmy aktywnie partnerów realizujących zadania w tym 
obszarze na terenie swoich placówek. Budowaliśmy relacje i wspieraliśmy w działaniach osoby podejmujące 
pracę bezpośrednio w środowisku osób uzależnionych. Zrealizowaliśmy około 50 godzin pracy. 
 
Nazwa projektu: CENTRUM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ 
Zakres projektu:  PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ - DIAGNOZA, PORADNICTWO, PSYCHOTERAPIA 
Miejsce: Wadowice, ul. E.K. Wojtyłów 4 
Termin realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2020 
Ilość wolontariuszy: 2 
Ilość odbiorców: 40 
Partnerzy: osoby prywatne, Gmina Wadowice 
Opis zadania: W ramach realizacji zadania zapewniliśmy ciągłość pracy Centrum Profilaktyki Społecznej, gdzie 
udzielana była pomoc 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 oraz działania OUTREACH. 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 około 40 osób. Dla realizacji zadania 
przepracowaliśmy wolontaryjnie około 200 godzin pracy. 
 
Nazwa projektu: CENTRUM WOLONTARIATU AGRADO 
Zakres projektu: PRACA, WSPARCIE, SZKOLENIE - Biuro Centrum Wolontariatu AGRADO 
Miejsce: Wadowice, ul. E.K. Wojtyłów 4 
Termin realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2020 
Ilość wolontariuszy: 2 
Ilość odbiorców: 20 
Partnerzy: Gmina Wadowice, Sąd Rejonowy 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. Zrealizowaliśmy około 40 godzin pracy. 
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: HORSESPACE - Stajnia u Bianki 
Zakres projektu: HIPOTERAPIA, EDUKACJA JEŹDZIECKA, REKREACJA KONNA 
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Termin realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2020 
Miejsce:  Stajnia u Bianki, Sidzina 
Ilość wolontariuszy: 2 
Ilość odbiorców: 30 
Partnerzy: osoby prywatne, Sąd Rejonowy Wadowice 
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. 
Zrealizowane zostały zajęcia w hipoterapii, trening z ziemi, przejażdżki z asekuracją. Zrealizowaliśmy około 50 
godzin zajęć. 
 
Nazwa projektu: DOGSPACE            
Zakres projektu: DOGOTERAPIA, EDUKACJA KYNOLOGICZNA, TRENING, REKREACJA Z PSEM 
Miejsce: małopolska, śląsk 
Termin realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2020 
Ilość wolontariuszy: 2 
Ilość odbiorców: 30 
Partnerzy:  osoby prywatne, Sąd Rejonowy 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. 
Zrealizowaliśmy około 30 godzin zajęć. 
 
Nazwa projektu: BIRDSPACE  
Zakres projektu: OPIEKA, HODOWLA, SZKOLENIE – pielęgnacja woliery dla papug 
Miejsce: Wadowice, ul. E.K. Wojtyłów 4 
Termin realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2020 
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 rozwijania pasji i zainteresowań jest 
dbałość o nasze papugi i wolierę, którą zamieszkują. Wolierę zamieszkiwały papugi faliste HIP i HOP oraz papugi 
nimfy Sonata i Polonez. Przepracowaliśmy koło 40 godzin. 
 
Nazwa projektu: FISHSPACE 
Zakres projektu: AKWARYSTYKA, WĘDKARSTWO – projekt, wykonanie i pielęgnacja akwarium MALAWI 
Miejsce: Wadowice, Biuro AGRADO 
Termin realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2020 
Ilość wolontariuszy: 2 
Ilość pracowników: 2 
Ilość odbiorców: 150 
Partnerzy: Gmina Wadowice, Sąd Rejonowy w Wadowicach 
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. W trakcie roku systematycznie pielęgnowaliśmy akwarium. Prace wykonaliśmy w wymiarze około 40 
godzin. 
 
Nazwa projektu: FISHSPACE  
Zakres projektu: AKWARYSTYKA, WĘDKARSTWO – projekt, wykonanie i pielęgnacja akwarium Towarzyskie 
Miejsce: Wadowice, Centrum Profilaktyki Społecznej 
Termin realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2020 
Ilość wolontariuszy: 2 
Ilość pracowników: 2 
Ilość odbiorców: 150 
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Partnerzy: Gmina Wadowice, Sąd Rejonowy w Wadowicach 
Opis realizacji: Wykonując to zadanie w projekcie FISHSPACE przygotowaliśmy materiały edukacyjne, 
przeprowadziliśmy rozmowy doradcze z akwarystami, pozyskaliśmy akwarium z wyposażeniem. Wykonaliśmy 
projekt oraz akwarium, które następnie systematycznie pielęgnowaliśmy. Zrealizowaliśmy około 30 godzin pracy. 
 
Nazwa projektu: FISHSPACE  
Zakres projektu: AKWARYSTYKA, WĘDKARSTWO – projekt, wykonanie i pielęgnacja akwarium ROŚLINNE 
Miejsce: Międzyrzecze Górne 
Termin realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2020 
Ilość wolontariuszy: 1 
Ilość odbiorców: 15 
Partnerzy: osoby prywatne 
Opis realizacji: Wykonaliśmy projekt oraz akwarium, które następnie systematycznie pielęgnowaliśmy 
wzbogacając biotyp. 
 
Nazwa projektu: FISHSPACE  
Zakres projektu: AKWARYSTYKA, WĘDKARSTWO – projekt, wykonanie i pielęgnacja akwarium TOWARZYSKIE 
Miejsce: Międzyrzecze Górne 
Termin realizacji: 01.04.2020 – 31.12.2020 
Ilość wolontariuszy: 1 
Ilość odbiorców: 15 
Partnerzy: osoby prywatne 
Opis realizacji: Wykonaliśmy projekt oraz akwarium, które następnie systematycznie pielęgnowaliśmy. 
Zrealizowaliśmy około 20 godzin pracy. 
 
Nazwa projektu: ARTETIME 
Zakres projektu: KONKURSY, PLENERY, WYSTAWY – Barwy życia 2020 
Miejsce: Wadowice, ul. E.K. Wojtyłów 4 
Termin realizacji: 15.10.2020 – 31.12.2020 
Ilość wolontariuszy: 2 
Ilość odbiorców: projekt otwarty 
Partnerzy: Gmina Wadowice 
Opis realizacji: Przygotowaliśmy merytorycznie konkurs, ogłosiliśmy jego regulamin. Odebraliśmy zgłoszone do 
konkursu prace, zakupiliśmy nagrody. Wystawa i wręczenie nagród przenieśliśmy organizacyjnie na kolejny rok 
z uwagi na ponawiane obostrzenia związane z pandemią COVID. Zrealizowaliśmy około 20 godzin pracy. 
 
Nazwa projektu: LABATIME 
Zakres projektu: RELAKS, REKREACJA, WYPOCZYNEK 
Miejsce: ARTHAUSE Sidzina 
Termin realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2020 
Ilość wolontariuszy: 2 
Ilość odbiorców: 50 
Partnerzy: osoby prywatne 
Opis realizacji: W trakcie roku zapewnialiśmy miejsce na odpoczynek i relaks dla osób które współpracują z 
AGRADO. Uwzględniając warunki epidemiologiczne w kraju realizowaliśmy wsparcie w tym zakresie dla osób, 
które chciały korzystać z aktywnego wypoczynku.  
 
Nazwa projektu: LABATIME 
Zakres projektu: RELAKS, REKREACJA, WYPOCZYNEK 
Miejsce: Stajnia Pod Dębami, Międzyrzecze Górne 
Termin realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2020 
Ilość wolontariuszy: 1 
Ilość odbiorców: 100 
Partnerzy: osoby prywatne 
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Opis realizacji: W trakcie roku zapewnialiśmy miejsce na odpoczynek i relaks dla osób które współpracują ze 
stajnia Pod Dębami. Uwzględniając warunki epidemiologiczne w kraju realizowaliśmy wsparcie w tym zakresie 
dla osób, które chciały korzystać z tej formy aktywnego wypoczynku.  
 
Nazwa projektu: PARTYTIME   
Zakres projektu: SPOTKANIA, EVENTY, FESTIWALE – IV Piknik Organizacji Pozarządowych w Wadowicach „Razem 
mimo dystansu” 
Miejsce: Wadowice, Park Miejski 
Termin realizacji: 10.09.2020 – 20.09.2020 
Ilość wolontariuszy: 15 
Ilość pracowników: 5 
Ilość odbiorców: około 400 
Partnerzy: WIO, Gmina Wadowice 
Opis realizacji: Po przyjęciu zaproszenia do udziału w IV Pikniku Organizacji Pozarządowych w Wadowicach 
„Razem mimo dystansu” podjęliśmy działania do przygotowania oferty dla uczestników pikniku organizowanego 
przez stowarzyszenie WIO wraz z partnerami w Parku Miejskim w Wadowicach. Przygotowaliśmy konkurencje 
dla I Turnieju Pasterskiego, wystawę prac plastycznych w ramach projektu ARTTIME, wspieraliśmy uczestników 
pikniku w zakresie aktywności fizycznej poprzez trening, przejażdżki konne, tradycyjną konkurencje rywalizacyjno 
– integracyjną czyli przeciąganie liny. Na naszym stoisku gościliśmy pysznym ciastem i prześlicznymi bukietami  
z kwiatów. Zrealizowaliśmy około 80 godzin pracy. 
 
Nazwa projektu: PARTYTIME  
Zakres projektu: SPOTKANIA, EVENTY, ŚWIĘTOWANIE, TRADYCJE – FREE-STYLE  
Miejsce: AGRADO ARTHAUSE Sidzina 
Termin realizacji: 15.04.2020 - 20.04.2020 
Ilość wolontariuszy: 4 
Ilość odbiorców: 6 
Partnerzy: osoby prywatne 
Opis realizacji: Event dla osób z uzależnieniem. Czas wypełniliśmy spotkaniami, rozmowami społeczności, 
wspólną kuchnia staropolską.  
 
Nazwa projektu: PARTYTIME  
Zakres projektu: SPOTKANIA, EVENTY, ŚWIĘTOWANIE, TRADYCJE - DMZ-TIME  
Miejsce: AGRADO ARTHAUSE Sidzina 
Termin realizacji: 25.08.2020 - 30.08.2020 
Ilość wolontariuszy: 12 
Ilość odbiorców: 10 
Partnerzy: osoby prywatne 
Opis realizacji: Event dla rodzin. Czas wypełniliśmy rozmowami, spacerami po rosie i potoku i wędrówkami  
w okolice Hali Krupowej, przysmakami z rusztu i smakołykami z kociołka węgierskiego.   
 
Nazwa projektu: PARTYTIME  
Zakres projektu: SPOTKANIA, EVENTY, ŚWIĘTOWANIE, TRADYCJE - FLOW-ART.  
Miejsce: AGRADO ARTHAUSE Sidzina 
Termin realizacji: 15.10.2020 - 20.10.2020 
Ilość wolontariuszy: 9 
Ilość odbiorców: 10 
Partnerzy: osoby prywatne 
Opis realizacji: Event dla osób z zachowaniami trudnymi. Czas wypełniliśmy rozmowami, treningami 
umiejętności, wędrówkami po polanach, przysmakami z rusztu i smakołykami z kociołka węgierskiego. 
 
Nazwa projektu: TRAVELTIME 
Zakres projektu: PODRÓŻE, WYPRAWY, WYRYPY  
Miejsce: Wadowice, Sidzina, Sułkowice, Międzyrzecze Górne 
Termin realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2020 
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Ilość wolontariuszy: 4 
Ilość odbiorców: projekt otwarty 
Partnerzy: osoby prywatne 
Opis realizacji: Dla realizacji projektu podjęliśmy działania w kierunku rozpoznawania naszych potrzeb  
i możliwości w trakcie spotkań i rozmów w AGRADO oraz z osobami, które współpracowały z nami w innych 
projektach. Podróżowaliśmy głównie do miejsc i pomiędzy miejscami, które są pod naszą opieką. 
 
Nazwa projektu: GAMESARTS 
Zakres projektu: GRY, ZABAWY, ROZGRYWKI  
Miejsce: Wadowice 
Termin realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2020 
Ilość wolontariuszy: 4 
Ilość odbiorców: projekt otwarty 
Partnerzy: osoby prywatne 
Opis realizacji: Dla realizacji projektu podjęliśmy działania w kierunku rozpoznawania naszych potrzeb  
i możliwości w trakcie spotkań i rozmów w AGRADO oraz z osobami, które współpracowały z nami w innych 
projektach. 
 
Nazwa projektu: VERSUSARTS 
Zakres projektu: POJEDYNKI, SZTUKI WALKI 
Miejsce: Wadowice 
Termin realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2020 
Ilość wolontariuszy: 4 
Ilość odbiorców: projekt otwarty 
Partnerzy: osoby prywatne 
Opis realizacji: Dla realizacji projektu podjęliśmy działania w kierunku rozpoznawania naszych potrzeb  
i możliwości w trakcie spotkań i rozmów w AGRADO oraz z osobami, które współpracowały z nami w innych 
projektach. 
 
Nazwa projektu: FLOWDANCEARTS 
Zakres projektu: RUCH, TANIEC, FITNESS  
Miejsce: Wadowice 
Termin realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2020 
Ilość wolontariuszy: 2 
Ilość odbiorców: projekt otwarty 
Partnerzy: osoby prywatne 
Opis realizacji: Dla realizacji projektu podjęliśmy działania w kierunku rozpoznawania naszych potrzeb  
i możliwości w trakcie spotkań i rozmów w AGRADO oraz z osobami, które współpracowały z nami w innych 
projektach. Podjęliśmy działania w kierunku rozpoznawania miejsc do przyszłej realizacji. Nawiązaliśmy 
współprace z dwoma partnerami. 
 
Nazwa projektu: TRAININGACTIVITY 
Zakres projektu: MOTYWACJA, AKTYWNOŚĆ, TRENING  
Miejsce: Wadowice 
Termin realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2020 
Ilość wolontariuszy: 4 
Ilość odbiorców: projekt otwarty 
Partnerzy: osoby prywatne, Sąd Rejonowy Wadowice 
Opis realizacji: Dla realizacji projektu podjęliśmy działania w kierunku rozpoznawania naszych potrzeb  
i możliwości w trakcie spotkań i rozmów w AGARDO oraz z osobami które współpracowały z nami w innych 
projektach. Podjęliśmy działania w kierunku motywacyjnym oraz rozpoznawania miejsc do przyszłej realizacji. 
 
Nazwa projektu: HANDARTACTION  
Zakres projektu: POMYSŁ, RĘKODZIEŁO, MANUFAKTURA – wykonanie części drewnianej i szycie TIPI 
Miejsce: ARTHAUSE Sidzina  
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Termin realizacji: 20.06.2020 – 20.09.2020 
Ilość wolontariuszy: 2 
Ilość pracowników: 5 
Ilość odbiorców: projekt otwarty 
Partnerzy: osoby prywatne, Sąd Rejonowy Wadowice 
Opis realizacji: W ramach realizacji tego zadania wykonaliśmy podłogę, postawiliśmy stelaż z drągów, 
kontynuowaliśmy szycie poszycia dla TIPI . Zrealizowaliśmy około 100 godzin pracy. 
 
Nazwa projektu: HANDARTSPACE  
Zakres projektu: PROJEKT, RĘKODZIEŁO, MANUFAKTURA – Stroiki Świąteczne AGRADO  
Miejsce: Wadowice, Andrychów, Sidzina, Międzyrzecze Górne 
Termin realizacji: 05.12.2020 – 31.12.2020 
Ilość wolontariuszy: 7 
Ilość pracowników: 5 
Ilość odbiorców: 100 
Partnerzy: osoby prywatne, Sąd Rejonowy Wadowice 
Opis realizacji: Dla wykonania stroików zdobiących domy w okresie Bożego Narodzenia zakupiliśmy ozdoby 
świąteczne. Stroiki wykonaliśmy we współpracy mieszkańcami Wadowic, Andrychowa, Sułkowic, Międzyrzecza 
Górnego oraz osób wykonujących prace społeczne. Ozdoby przekazaliśmy dla rodzin, przyjaciół, podopiecznych  
i współpracowników. Zrealizowaliśmy około 80 godzin pracy. 
 
Nazwa projektu: HANDARTSPACE  
Zakres projektu: PROJEKT, RĘKODZIEŁO, MANUFAKTURA – Malowane Pierniki AGRADO  
Miejsce: Wadowice, Sidzina 
Termin realizacji: 15.12.2020 – 31.12.2020 
Ilość wolontariuszy: 6 
Ilość pracowników: 5 
Ilość odbiorców: 150 
Partnerzy: osoby prywatne, Sąd Rejonowy Wadowice 
Opis realizacji: Pierniki wypiekliśmy, zdobiliśmy oraz zapakowaliśmy w prezenciki. Część pierników trafiła do 
naszych rodzin, przyjaciół, podopiecznych  i współpracowników wraz z życzeniami świątecznymi, pozostałe będą 
przekazane dla laureatów naszych konkursów plastycznych. Zrealizowaliśmy około 50 godzin pracy. 
 
Nazwa projektu: HOUSEARTACTION   
Zakres projektu: ARANŻACJA, PIELĘGNACJA, NAPRAWY W DOMU – porządkowanie stodoły AGRADO 
Miejsce: Sułkowice 
Termin realizacji: 26.05.2020 - 27.06.2020 
Ilość wolontariuszy: 4 
Ilość pracowników: 2 
Ilość odbiorców: bez ograniczeń 
Partnerzy: osoby prywatne, Sąd Rejonowy w Wadowicach 
Opis realizacji: Prace wykonaliśmy zabezpieczając miejsce do złożenia siana oraz elementów wyposażania  
z APERIO. Zrealizowaliśmy około 60 godzin pracy. 
 
Nazwa projektu: HOUSEARTACTION  
Zakres projektu: ARANŻACJA, PIELĘGNACJA, NAPRAWY W DOMU – Remont AGRADOARTHAUSE 
Miejsce: AGRADOARTHAUSE Sidzina  
Termin realizacji: 01.01.2020 – 31.01.2020 
Ilość wolontariuszy: 6 
Ilość pracowników: 5 
Ilość odbiorców: 60 
Partnerzy: osoby prywatne 
Opis realizacji: Wykonaliśmy podłogę w izbie, zburzyliśmy stary piec, wykonaliśmy porządki w domu, stodole  
i budynku gospodarczym. Doposażyliśmy pomieszczenia. Zrealizowaliśmy około 100 godzin pracy. 
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Nazwa projektu: HOUSEARTACTION   
Zakres projektu: ARANŻACJA, PIELĘGNACJA, NAPRAWY W DOMU – Przygotowanie do remontu APERIO 
Miejsce: Andrychów, ul. Krakowska 35 
Termin realizacji:01.01.2020 – 10.08.2020 
Ilość wolontariuszy: 15 
Ilość pracowników: 5 
Ilość odbiorców: projekt otwarty 
Partnerzy: Gmina Andrychów, Sąd Rejonowy Wadowice 
Opis realizacji: Wykonano czyszczenie ścian i podłóg w budynkach APERIO. Porządkowaliśmy pomieszczenia na 
strychu i w piwnicach. Przewieźliśmy pozostałą część wyposażenia do pozostałych placówek. Zrealizowaliśmy 
około 200 godzin pracy. 
 
Nazwa projektu: HOUSEARTACTION  
Zakres projektu: ARANŻACJA, PIELĘGNACJA, NAPRAWY W DOMU – Porządkowanie Centrum Profilaktyki 
Społecznej i Biura AGRADO 
Miejsce: Wadowice, ul. E.K. Wojtyłów 4 
Termin realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2020 
Ilość wolontariuszy: 6 
Ilość pracowników: 4 
Ilość odbiorców: 150 
Partnerzy: Gmina Wadowice, Sąd Rejonowy Wadowice 
Opis realizacji: W ramach realizacji tego projektu pielęgnowaliśmy i porządkowaliśmy lokal, który użyczamy od 
Gminy Wadowice wraz pomieszczaniami do użytku wspólnego przez pozostałe NGO, czyli aneks kuchenny  
i łazienka z toaletą. Zrealizowaliśmy około 200 godzin pracy. 
 
Nazwa projektu: GREENARTACTION  
Zakres projektu: KREACJA I PIELĘGNACJA OGRODU I ŁĄKI – Ogród APERIO pielęgnacja trawnika, krzewów  
Miejsce: Andrychów, ul. Krakowska 35 
Termin realizacji: 27.04.2020 - 29.04.2020 
Ilość wolontariuszy: 3 
Ilość odbiorców: bez ograniczeń 
Partnerzy: Gmina Andrychów 
Opis realizacji: W ramach realizacji tego projektu pielęgnowaliśmy i porządkowaliśmy ogród, kosiliśmy trawę, 
przycinaliśmy krzewy, żywopłot. Zrealizowaliśmy około 20 godzin pracy. 
 
Nazwa projektu: GREENARTACTION  
Zakres projektu: KREACJA I PIELĘGNACJA OGRODU I ŁĄKI – Ogród APERIO pielęgnacja trawnika i krzewów 
Miejsce: Andrychów, ul. Krakowska 35 
Termin realizacji: 21.05.2020 - 25.06.2020 
Ilość wolontariuszy: 6 
Ilość pracowników: 4 
Ilość odbiorców: projekt otwarty 
Partnerzy: Gmina Andrychów, Sąd Rejonowy w Wadowicach 
Opis realizacji: W ramach realizacji tego projektu pielęgnowaliśmy i porządkowaliśmy ogród, w tym kosiliśmy 
trawę, przycinaliśmy krzewy, żywopłot, przycinaliśmy gałęzie drzew, remontowaliśmy ogrodzenie. 
Zrealizowaliśmy około 100 godzin pracy. 
 
Nazwa projektu: GREENARTACTION  
Zakres projektu: KREACJA I PIELĘGNACJA OGRODU I ŁĄKI – Stajnia Pod Dębami, pielęgnacja parkuru, trawników, 
krzewów i drzew 
Miejsce: Międzyrzecze Górne 
Termin realizacji: 20.05.2020 - 26.05.2020 
Ilość wolontariuszy: 6 
Ilość pracowników: 3 
Ilość odbiorców: 150 
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Partnerzy: osoby prywatne, Sąd Rejonowy w Wadowicach 
Opis realizacji: W ramach realizacji tego projektu pielęgnowaliśmy i porządkowaliśmy teren zielony, parkur, 
ogród, krzewy i drzewa, remontowaliśmy ogrodzenie. Zrealizowaliśmy około 80 godzin pracy. 
 
Nazwa projektu: GREENARTACTION   
Zakres projektu: KREACJA I PIELĘGNACJA OGRODU I ŁĄKI  – porządkowanie i pielęgnacja ogrodu 
Miejsce: AGRADO ARTHAUSE, Sidzina 392 
Termin realizacji:10.03.2020 – 20.04.2020 
Ilość wolontariuszy: 10 
Ilość pracowników: 6 
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 
zrealizowaliśmy około 50 godzin pracy. 
 
Nazwa projektu: GREENARTACTION  
Zakres projektu: KREACJA I PIELĘGNACJA OGRODU I ŁĄKI – Ogród LEŚNY  
Miejsce: AGRADO ARTHAUSE Sidzina 
Termin realizacji: 20.04.2020 - 26.04.2020 
Ilość wolontariuszy: 3 
Ilość odbiorców: 60 
Partnerzy: osoby prywatne 
Opis realizacji: Przycięliśmy krzaki, wycięliśmy samosiejki, wyczyściliśmy częściowo teren wśród drzew i krzaków. 
Wyczyściliśmy brzegi oraz koryto potoku. Ogółem zrealizowaliśmy około 30 godzin pracy. 
 
Nazwa projektu: GREENARTACTION  
Zakres projektu: KREACJA I PIELĘGNACJA OGRODU I ŁĄKI – Ogród LEŚNY  
Miejsce: AGRADO ARTHAUSE Sidzina 
Termin realizacji: 25.07.2020 - 28.07.2020 
Ilość wolontariuszy: 4 
Ilość odbiorców: 60 
Partnerzy: osoby prywatne 
Opis realizacji: W ramach realizacji tego projektu pielęgnowaliśmy i porządkowaliśmy teren zielony, poszycie w 
leśne, krzewy i drzewa. Ogółem zrealizowaliśmy około 60 godzin pracy. 
 
Nazwa projektu: GREENARTACTION  
Zakres projektu: KREACJA I PIELĘGNACJA OGRODU I ŁĄKI – Ogród LEŚNY  
Miejsce: AGRADO ARTHAUSE Sidzina 
Termin realizacji: 25.07.2020 - 28.07.2020 
Ilość wolontariuszy: 4 
Ilość odbiorców: 60 
Partnerzy: osoby prywatne 
Opis realizacji: W ramach realizacji tego projektu pielęgnowaliśmy i porządkowaliśmy teren zielony, poszycie w 
leśne, krzewy i drzewa. Ogółem zrealizowano około 50 godzin pracy. 
 
Nazwa projektu: STREETARTACTION 
Zakres projektu: TEATR ULICZNY, PANTONIMA, HAPPENING, GRAFITTI, MURALE  
Miejsce: Wadowice 
Termin realizacji: 01.06.2020 – 31.12.2020 
Ilość wolontariuszy: 6 
Ilość odbiorców: projekt otwarty 
Partnerzy: osoby prywatne 
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Opis realizacji: Dla realizacji projektu podjęliśmy działania w kierunku rozpoznawania naszych potrzeb i 
możliwości w trakcie spotkań i rozmów w AGRADO oraz z osobami które współpracowały z nami w innych 
projektach. Przygotowaliśmy podłoże pod pierwsza grafikę ścienną. Ogółem zrealizowano około 20 godzin 
pracy. 
 
Nazwa projektu: FASHIONARTSTYLE 
Zakres projektu: STYLIZACJA, WIZAŻ, SZTUKA UBIORU  
Miejsce: Wadowice, Sidzina 
Termin realizacji: 18.07.2020 – 31.12.2020 
Ilość wolontariuszy: 4 
Ilość odbiorców: projekt otwarty 
Partnerzy: osoby prywatne 
Opis realizacji: Dla realizacji projektu podjęliśmy działania w kierunku rozpoznawania naszych potrzeb i 
możliwości w trakcie spotkań i rozmów w AGRADO oraz z osobami, które współpracowały z nami w innych 
projektach. Przygotowaliśmy materiały merytoryczne, tkaniny, maszyny do szycia. Ogółem zrealizowano około 
30 godzin pracy. 
 
Nazwa projektu: MUSICARTSTYLE 
Zakres projektu: ŚPIEWANIE, GRANIE, MUZYKOWANIE  
Miejsce: Wadowice, Andrychów, Sidzina 
Termin realizacji: 10.04.2020 – 31.12.2020 
Ilość wolontariuszy: 3 
Ilość odbiorców: projekt otwarty 
Partnerzy: osoby prywatne 
Opis realizacji: Dla realizacji projektu podjęliśmy działania w kierunku rozpoznawania naszych potrzeb i 
możliwości w trakcie spotkań i rozmów w AGRADO oraz z osobami, które współpracowały z nami w innych 
projektach. Przygotowaliśmy materiały merytoryczne, instrumenty, sprzęt do nagrań i odtwarzania muzyki. 
Jedna osoba nagrała kilka coverów. Ogółem zrealizowano około 50 godzin pracy. 
 
Nazwa projektu: FOTOARTSTYLE 
Zakres projektu: WYSTAWY, WARSZTATY, MENTORING 
Miejsce: Wadowice 
Termin realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2020 
Ilość wolontariuszy: 15 
Ilość odbiorców: projekt otwarty 
Partnerzy: osoby prywatne 
Opis realizacji: Dla realizacji projektu podjęliśmy działania w kierunku nabycia umiejętności obsługi programu 
Photoshop, COREL. Uporządkowaliśmy nasze albumy fotografii.  Przygotowaliśmy wstępnie albumy fotografii 
do poszczególnych projektów. Ogółem zrealizowano około 150 godzin pracy. 
 
Nazwa projektu: FILMARTSTYLE 
Zakres projektu: PROJEKCJE, SCENOGRAFIA, REŻYSERIA  
Miejsce: Wadowice 
Termin realizacji: 10.06.2020 – 31.12.2020 
Ilość wolontariuszy: 4 
Ilość odbiorców: projekt otwarty 
Partnerzy: osoby prywatne 
Opis realizacji: Dla realizacji projektu podjęliśmy działania w kierunku rozpoznawania naszych potrzeb i 
możliwości w trakcie spotkań i rozmów w AGRADO oraz z osobami, które współpracowały z nami w innych 
projektach. Założyliśmy kanał na YouTube, nagraliśmy niewielkie clipy filmowe. Ogółem zrealizowano około 40 
godzin pracy. 
 
Nazwa projektu: FREETREATSTASTE  
Zakres projektu: PRZYSMAKI, KUCHNIA, JADŁODZIELNIA  
Miejsce: ARTHAUSE Sidzina 
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Termin realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2020 
Ilość wolontariuszy: 20 
Ilość odbiorców: około 50 
Partnerzy: osoby prywatne 
Opis realizacji: Projekt realizowany był systematycznie przez okres roku, osoby korzystające z odpoczynku lub 
zajęć wspierane były w wymianie swoich umiejętności i doświadczeń kulinarnych.  
 
Nazwa projektu: NOMADICFARMSLIFES   
Zakres projektu: UPRAWY, ZBIORY, PRZETWORY – założenie ogrodu warzywno – ziołowego; permakultura 
Miejsce: AGRADO ARTHAUSE Sidzina 
Termin realizacji: 28.04.2020 - 10.05.2020 
Ilość wolontariuszy: 5 
Ilość odbiorców: około 50 
Partnerzy: osoby prywatne 
Opis realizacji:  Uzupełniliśmy wiedzę w trakcie samo szkolenia. Wykonaliśmy cztery drewniane skrzynie do 
ogrodu permakulturowego, wypełniliśmy je ziemią, zasadziliśmy zioła i warzywa. Przepracowaliśmy około 40 
godzin pracy. 
 
Nazwa projektu: NOMADICFARMSLIFES   
Zakres projektu: UPRAWY, ZBIORY, PRZETWORY – I sianokosy 2020  
Miejsce: Sułkowice 
Termin realizacji: 10.06.2020 - 20.06.2020 
Ilość wolontariuszy: 5 
Ilość pracowników: 1 
Ilość odbiorców: projekt otwarty 
Partnerzy: osoby prywatne 
Opis realizacji:  W trakcie zadania skoszona i wysuszona została trawa. Zebraliśmy siano z terenu użyczonego 
przez właścicieli łąk na terenie około 1,5 hektara, przewieźliśmy i ułożyliśmy w stodole. Przepracowaliśmy około 
40 godzin pracy. 
 
Nazwa projektu: NOMADICFARMSLIFES   
Zakres projektu: UPRAWY, ZBIORY, PRZETWORY – II sianokosy 2020 
Miejsce: Rzyki 
Termin realizacji: 27.06.2020 - 30.06.2020 
Ilość wolontariuszy: 7 
Ilość odbiorców: projekt otwarty 
Partnerzy: osoby prywatne 
Opis realizacji:  Zebraliśmy siano po uzgodnieniu z właścicielem łąki z terenu około 4 hektarów, przewieźliśmy i 
ułożyliśmy siano w stodole. Przepracowaliśmy około 60 godzin pracy. 
 
Nazwa projektu: COMMUNITYMEDIAIT 
Zakres projektu: SPOTKANIA, ARANŻACJE, REALIZACJE – modernizacja środowiska IT 
Termin realizacji: 18.03.2020 - 30.06.2020 
Miejsce: Wadowice, ul. E.K. Wojtyłów 4 
Ilość wolontariuszy: 3 
Ilość odbiorców: projekt otwarty 
Partnerzy: osoby prywatne 
Opis realizacji:  Zakupiliśmy sprzęt i oprogramowanie IT, wykonaliśmy modernizacje środowiska pracy. 
Przepracowaliśmy około 60 godzin pracy. 
 
Nazwa projektu: COMMUNITYMEDIAIT 
Zakres projektu: SPOTKANIA, ARANŻACJE, REALIZACJE – aktualizacja strony www.agrado.org.pl 
Termin realizacji: 01.01.2020 - 31.12.2020 
Miejsce: Wadowice, ul. E.K. Wojtyłów 4 
Ilość wolontariuszy: 3 
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Ilość odbiorców: projekt otwarty 
Partnerzy: osoby prywatne 
Opis realizacji:  Przygotowaliśmy treść artykułów, materiał foto, opublikowaliśmy aktualizacja na stronie 
www.agrado.org.pl. Przepracowaliśmy około 200 godzin pracy. 
 
Nazwa projektu: COMMUNITYMEDIAIT 
Zakres projektu: SPOTKANIA, ARANŻACJE, REALIZACJE – projekt i publikacja strony www.cps.agrado.org.pl 
Termin realizacji: 20.06.2020 - 31.12.2020 
Miejsce: Wadowice, ul. E.K. Wojtyłów 4 
Ilość wolontariuszy: 3 
Ilość odbiorców: projekt otwarty 
Partnerzy: osoby prywatne 
Opis realizacji:  Przygotowaliśmy treść artykułów oraz materiał foto, wykonaliśmy projekt i opublikowaliśmy 
stronę www.cps.agrado.org.pl. Przepracowaliśmy około 80 godzin pracy. 
 
Nazwa projektu: COMMUNITYMEDIAIT 
Zakres projektu: SPOTKANIA, ARANŻACJE, REALIZACJE – projekt i publikacja strony www.wrp.agrado.org.pl 
Termin realizacji: 15.10.2020 - 31.12.2020 
Miejsce: Wadowice, ul. E.K. Wojtyłów 4 
Ilość wolontariuszy: 3 
Ilość odbiorców: projekt otwarty 
Partnerzy: osoby prywatne 
Opis realizacji:  Przygotowaliśmy treść artykułów oraz materiał foto, wykonaliśmy projekt i opublikowaliśmy 
stronę www.wrp.agrado.org.pl. Przepracowaliśmy około 30 godzin pracy. 
 
Nazwa projektu: EDUCATIONMEETSCHOOL 
Zakres projektu: SEMINARIA, KURSY, SZKOLENIA, SZKOŁY  
Miejsce: Wadowice, ul. E.K. Wojtyłów 4 
Termin realizacji: 01.10.2020 – 31.12.2020 
Ilość wolontariuszy: 2 
Ilość odbiorców: projekt otwarty 
Opis realizacji:  Przygotowaliśmy wstępne opracowanie określające kierunki działań. 
 
 
Realizacja zadań publicznych – działalność nieodpłatna: 
 
Nazwa projektu: CENTRUM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ 
 
Zakres projektu: PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ - DIAGNOZA, PORADNICTWO, PSYCHOTERAPIA 
Termin realizacji: 15.02.2020r. - 15.10.2020r. 
Miejsce: Wadowice, ul. E.K. Wojtyłów 4 
Ilość zatrudnionych: 3 osoby 
Ilość wolontariuszy: 7 
Ilość odbiorców: 79 
Partnerzy: osoby prywatne 
Zleceniodawca: gmina Wadowice 
 
Opis realizacji: W Centrum Profilaktyki Społecznej w okresie od 15 lutego 2020r. do 31.08.2020r. prowadzone 
były dyżury według ustalonego planu dyżurów udzielana była pomoc specjalistycznej w zakresie poradnictwa, 
pomocy pedagogicznej, psychologicznej, terapeutycznej, psychoterapeutycznej, dla osób uzależnionych i 
zagrożonych uzależnieniem od nowych substancji psychoaktywnych oraz rodzin w których występują lub mogą 
wystąpić problemy narkomanii.  
Prowadziliśmy konsultacje indywidualne, małżeńskie i rodzinne oraz zajęcia grupowe. 
Prowadziliśmy interwencję w terenie wobec osób z uzależnieniem od nowych substancji psychoaktywnych i 
ich rodzin. 

http://www.agrado.org.pl/
http://www.cps.agrado.org.pl/
http://www.wrp.agrado.org.pl/
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Prowadziliśmy trening i mentoring dla osób podejmujących rehabilitacje społeczną i działania w środowisku 
osób używających nowych substancji psychoaktywnych.  
Angażowaliśmy do budowania społeczności terapeutycznej i udzielania sobie wsparcia w relacjach 
bezpośrednio w środowisku.  
 
Dbaliśmy o prowadzenie rehabilitacji społecznej poprzez angażowanie osób z doświadczeniem uzależnienia do 
działań treningowych i mentoringu i / lub w formie streetworkingu lub inaczej określanej pracy bezpośrednio 
w środowisku. Na prace tą składały się rozmowy, wymiana informacji pomiędzy wolontariuszami, wspieranie  
się w pracy dla osób z problemem uzależnienia. Praca organizowana była wokół psychoedukacji, wsparcia, 
treningów zachowań i treningów sportowych. Organizowaliśmy wspólne wyjazdy w kilku osobowych grupach, 
w trakcie podejmowaliśmy rozmowy o charakterze edukacyjnym i  psychoedukacyjnym.  
 
Podjęliśmy kroki w kierunku uruchomienia działań mających na celu rehabilitacje społeczną i zawodową u osób  
z uzależnieniem od nowych substancji psychoaktywnych i wykluczonych społecznie poprzez angażowanie  
w działania wolontaryjnie w różnorodnych projektach organizowanych w AGRADO. Działania te stanowiły 
przygotowanie do podjęcia przez te osoby pracy lub prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.  
 
Wspieraliśmy osoby korzystające z pomocy w ramach zadania  do podejmowania terapii w lecznictwie 
stacjonarnym poprzez motywowanie, kierowanie, udzielanie informacji.  
 
Z uwagi na ograniczenia związane z sytuacją epidemiczną podjęliśmy pracę w  kierunku uruchomienia 
platformy do prowadzenia konsultacji i spotkań w formie zdalnej. Prace wykonują informatycy z 
doświadczeniem uzależnienia oraz innych zaburzeń w zakresie zdrowia psychicznego. Niestety z uwagi na 
nawroty choroby prace te są wdrożone częściowo.  
 
Uaktualniliśmy ofertę pomocową z informacja na stronie www.agrado.org.pl. Udzielaliśmy wsparcia i pomocy 
telefonicznie oraz poprzez inne komunikatory. 
Godziny otwarcia Centrum Profilaktyki Społecznej, Wadowice, ul. E.K. Wojtyłów 4. 
Poniedziałek     15.00 - 20.00  
Wtorek              15.00 - 20.00  
Środa                 08.00 - 12.00  
Czwartek           15.00 - 20.00  
Piątek                 15.00 - 20.00  
Prowadziliśmy systematycznie konsultacje i interwencje w terenie poza godzinami dyżurów po ustaleniu 
osobistym lub telefonicznym w sytuacjach trudnych pomagamy poza wyznaczonymi godzinami dyżurów. 
 
Współpracowaliśmy z pracownikami KPP Wadowice, z pracownikami Sądu Rejonowego w Wadowicach. 
Wspieraliśmy w działaniach pracowników MOPS Wadowice, którzy zgłaszali swoje potrzeby w zakresie 
pozyskania informacji o naszych wspólnych  podopiecznych. 
Utrzymywaliśmy kontakt zawodowy z instytucjami leczniczymi oraz placówkami terapeutycznymi. 
Współpracowaliśmy z pedagogami ze szkół, którzy zgłaszali potrzeby w zakresie udzielania pomocy dla uczniów  
i ich rodzin. 
Nadal angażujemy  i staramy się pozyskać współpracowników lub wolontariuszy posiadających umiejętność 
budowania efektywnego kontaktu z osobami uzależnionymi od narkotyków do działań mających na celu 
rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substytucji psychoaktywnych.  
 
Dla realizacji zadania przepracowaliśmy 437 godzin dyżurów płatnych w ramach realizacji zadania. 
W trakcie udzielana była pomoc specjalistyczna w zakresie poradnictwa, pomocy pedagogicznej, 
psychologicznej, psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od nowych 
substancji psychoaktywnych oraz rodzin w których występują lub mogą wystąpić problemy narkomanii. 
 
Pozostałe godziny dyżurów oraz działania poza dyżurami  realizowane były wolontaryjnie. Przepracowane 
zostało tak 850 godzin przez specjalistów, wolontariuszy i pracowników społecznych, którzy w tym czasie 
prowadzili spotkania indywidualne, grupowe, streetworking w terenie, interwencje w terenie, konsultacje i 
trening umiejętności społecznych, zawodowych oraz trening kondycyjny w terenie.  

http://www.agrado.org.pl/
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 Z udostępnionej pomocy poprzez poradnictwo, konsultacje, psychoedukacje, terapię, zajęcia grupowe w 
okresie od 15.02.2020 do 31.08.2020r. skorzystało 79 osób mieszkańców Gminy Wadowice. 
   
Odbywała się praca psychoedukacja treningowa w grupach psychoedukacyjnych i treningowych. 
Z udostępnionej pomocy poprzez konsultacje dla rodzin w sytuacji kryzysu lub choroby skorzystało 9 rodzin.  
Z udostępnionej pomocy poprzez konsultacje zawodowe skorzystało 16 osób. 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. 
W trakcie realizacji zadania omawialiśmy na bieżąco nasze działania, analizowaliśmy kierunki działań, 
analizowaliśmy trudności, szukaliśmy rozwiązań. 
Wykonaliśmy prace związane z utrzymaniem lokalu; higiena, media – na bieżąco 
Wykonaliśmy prace związane z obsługą księgową i administracyjną.  
 
Ilość godzin dyżurów  
437 godzin dyżurów specjalistów płatne w ramach realizacji zadania 
850 godziny zrealizowanych dyżurów oraz prowadzenie zajęć indywidualnych, grupowych, treningowych i 
streetworking w terenie  - wolontaryjnie i społecznie 
50 godzin prac administracyjnych - płatne 
50 godzin prac administracyjnych - wolontaryjnie i społecznie 
Ilość osób korzystających z oferty ogółem - 79 
Ilość osób korzystających z oferty pomocy spotkaniach indywidualnych - 32 
Ilość rodzin korzystających z oferty w spotkaniach rodzinnych – 9 rodzin  
Ilość osób korzystających z oferty pracy w grupach - 15 
Ilość osób korzystających z oferty poradnictwa zawodowego – 16 
Ilość osób korzystających z superwizji wewnętrznej  - 8 
 
Informacja o realizacji zadania finansowanego przez Gminę Wadowice umieszczona została na stronie 
www.agrado.org.pl, na plakacie informacyjnym umieszczonym na wejściu oraz na ulotkach informacyjnych. 
 
Promowaliśmy Gminę Wadowice w trakcie Pikniku Organizacji Pozarządowych w Wadowicach. 
Przygotowaliśmy tam stoisko, w którym udostępnialiśmy informacje o działaniu AGRADO poprzez Centrum 
Profilaktyki Społecznej.  
 
Specjaliści i wolontariusze udzielali informacji, krótkich porad oraz udostępniali ulotki informacyjne w 
zakresie oferty AGRADO. Na dostępnych ulotkach widniała informacja, że zadanie Centrum Profilaktyki 
Społecznej realizowane jest z budżetu Gminy Wadowice. 
 
 
Zadania własne realizowane odpłatnie. 
 
Nazwa projektu: HORSESPACE - Stajnia Pod Dębami 
Zakres projektu: HIPOTERAPIA, EDUKACJA JEŹDZIECKA, REKREACJA KONNA 
Termin realizacji: 01.01.2020r. 31.12.2020r. 
Miejsce:  Stajnia Pod Dębami, Międzyrzecze Górne 
Ilość pracowników: 1 
Ilość wolontariuszy: 3 
Ilość pracowników społecznych -  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 udziałem koni: Alga, Mudar, 

http://www.agrado.org.pl/
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Ormia, Walkiria, Harmoniusz, Gazela, Kuba. Ogółem zrealizowano 887  usług jazdy konnej indywidualnie lub w 
grupie . 
 
Nazwa projektu: HORSESPACE – Stajnia Pod Dębami – lipiec 2020 
Zakres projektu:, EDUKACJA JEŹDZIECKA, REKREACJA KONNA  
Terminy realizacji – letnie warsztaty jeździeckie : 
I turnus                 06.07-10.07.2020 
II turnus                13.07-17.07.2020 
III turnus               20.07-24.07.2020 
IV turnus               27.07-31.07.2020 
Miejsce: Stajnia Pod Dębami, Międzyrzecze Górne 
Ilość pracowników: 1 
Ilość wolontariuszy: 5 
Ilość odbiorców: 25 
Partnerzy: osoby prywatne 
Opis realizacji: W okresie wakacyjnym prowadzone były warsztaty jeździeckie przez zootechnika, pedagoga 
specjalnego i jednocześnie instruktora rekreacji konnej ze specjalnością jazda konna i hipoterapia z udziałem 
koni: Alga, Mudar, Ormia, Walkiria, Harmoniusz, Gazela, Kuba. Odbyły się zajęcia warsztatowe dla czterech grup.  
Ogółem zrealizowano 149 usług jazdy konnej w formie warsztatowej. 
 
 

 
3. PRZYCHODY I KOSZTY ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

 

 
Stowarzyszenie otrzymało w 2020r. dotacje od podmiotów publiczno – prawnych, jako wsparcie realizacji zadania 
publicznego w łącznej kwocie 35 000,00 zł. 
Dotacja została wydatkowana w całości zgodnie z jej przeznaczeniem.  
Łączna kwota przychodów ze źródeł publicznych w 2020r. wyniosła 35 000,00zł.  
Kolejnym źródłem przychodu Stowarzyszenia były składki członkowskie w wysokości 160,00 zł.  
Innym źródłem przychodu były darowizny w wysokości 15 770,00 zł.  
Przychody ze statutowej działalności odpłatnej wyniosły 56 055,00 zł.  
Przychody z tytułu 1% podatku 755,30 zł.  
Łącznie przychody stowarzyszenia za rok 2020 wyniosły 107 580,30 zł.  
W związku z realizacją swoich celów Stowarzyszenie poniosło następujące koszty:  
Koszty realizacji zadań statutowych w ramach działalności nieodpłatnej – 67 316,19 zł.  
Koszty realizacji zadań statutowych w ramach działalności odpłatnej –  56 265,49 zł.  
Koszty administracyjne – 240,77  zł.  
Koszty operacyjne pozostałe – 150,00 zł.  
Koszty finansowe - odsetki – 0,12 zł.                         
Łącznie koszty za rok 2020 wyniosły – 123 581,68 zł. 
 
 

 
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 do dnia 10.08.2020r.   
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5. CZŁONKOWIE I PERSONEL ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

 

 
Stowarzyszenie w roku sprawozdawczym tworzyło szesnastu członków zwyczajnych oraz jedenastu członków 
honorowych. Budowaliśmy zasoby poprzez wspieranie społeczności członków wspierających organizując 
działalność klubową w czterech klubach tematycznych. 
 
Aktywni członkowie Stowarzyszenia podejmowali pracę społeczną i wolontaryjną służącą realizacji celów 
statutowych. 
 
Do realizacji niektórych celów statutowych Stowarzyszenie zatrudniało w ramach umów zleceń dwie osoby. 
Do realizacji niektórych celów statutowych Stowarzyszenie nawiązało porozumienia z dwudziestoma 
wolontariuszami.  
 
W ramach współpracy z Sądem Rejonowym w Wadowicach II Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonującej 
Orzeczenia Dla Dorosłych organizowaliśmy prace społeczne dla dwudziestu jeden osób skazanych. 
 
 

 
6. INFORMACJA O WYNAGRODZENIACH  

 

  
Łączna kwota wynagrodzeń wraz z narzutami – 106221,66 zł.  
Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych – 106221,66 zł z narzutami, 92317,00 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: 3 846,54 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 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.  
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.   
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7. INFORMACJA O UDZIELONYCH POŻYCZKACH PIENIĘŻNYCH   
 

 
 
Stowarzyszenie zobowiązane jest umowami pożyczkowymi na wysokość 82 000,00zł.  
  

 

 
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. 8030.4.2.2020. A z dn. 15 lutego 2020r., działalność nieodpłatna – dotacja 
wspierająca 35 000,00 PLN. Zadanie było realizowane przy wsparciu finansowym ze środków Gminy 
Wadowice w okresie od 15.02.2020 do 15.10.2020r. Pierwsza transza została rozliczona do dnia 15.10.2020r. 
Umowa z uwagi na trudności wynikające z obostrzeń w związku z pandemią COVID,  została na naszą prośbę 
rozwiązana, a zadanie do końca 2020r. realizowaliśmy wolontaryjnie. 

2. Zadanie publiczne: „Prowadzenie edukacji publicznej w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych 
poprzez organizacje kampanii społecznych i innych wydarzeń lokalnych skierowanych do ogółu mieszkańców 
Gminy Wadowice lub grupy docelowej”, nazwa zadania „Widzieć Rozumieć Przeciwdziałać” – określonego 
umową nr  OR. 8030.4.10.2020. A z dn. 15 lutego 2020r., działalność nieodpłatna – dotacja wspierająca 10 
000,00 PLN. Umowa z uwagi na trudności wynikające z obostrzeń w związku z pandemią COVID,  została na 
naszą prośbę rozwiązana, dotacje zwróciliśmy, a zadanie realizowaliśmy wolontaryjnie. 

 
 

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. Z dniem 10.08.2020r.lokal 
został przekazany do dyspozycji Zakładu Obsługi Mienia Komunalnego w Andrychowie. 

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. Rozwiązana z dniem 10.08.2020r. 

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. Rozwiązana z dniem 10.08.2020r. 

6. Umowa kompleksowa dostarczania energii  z Tauron Polska Energia nr PP/365/2014 z dn. 23.01.2014r. 
Rozwiązana z dniem 10.08.2020r. 

7. Umowa z ING Bank Śląski S.A. dotycząca Rachunku bankowego ING Direct Business. 
8. Umowa użyczenia przyczepy ciężarowej do przewozu żywych zwierząt marki: WESTERIA PT135  

z dnia 23.06.2014r.  
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9. Umowy zlecenia z 2 osobami. 
10. Decyzje kuratorów zawodowych Sądu Rejonowego w Wadowicach II zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do 

Wykonywania Orzeczeń Karnych dla 21 osób skazanych. 
 
 

 
9. INFORMACJA O REALIZOWANYCH ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH   

 

 
Stowarzyszenie nie realizowało zamówień publicznych.  

 
 
 

 
          Wadowice, 28.06.2021r. 

 


