Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia Otwartych Serc Aktywnych Kobiet /SOS/
za rok 2018
WSTĘP
Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet /SOS/ w Olkuszu rozpoczęło
działalność w dniu 12.05.2000 roku. Jest organizacją pozarządową non-profit, która nie
prowadzi działalności gospodarczej i aktywnie działa na terenie powiatu olkuskiego.
Organizacja powstała w wyniku spotkania ludzi, którzy poczuli się odpowiedzialni za
społeczne skutki niesprawiedliwości, za los ludzi pokrzywdzonych, którzy nie mogą lub nie
potrafią podołać wymogom życia społecznego i tych ostatnich, których nasze społeczeństwo
spycha na margines życia.
W dniu 10.08.2007 roku Stowarzyszenie otrzymało status organizacji pożytku
publicznego.
W 2008 roku Stowarzyszenie zostało zgłoszone przez Burmistrza Miasta i Gminy
Olkusz do nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego

„Kryształy Soli”. Jest to

nagroda dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.
Otrzymaliśmy dyplom półfinalisty za całokształt działań realizowanych na rzecz
mieszkańców

Małopolski.

Za

budowanie

wśród

lokalnej

społeczności

poczucia

współodpowiedzialności za losy naszej regionalnej wspólnoty.
W 2010 roku nasze Stowarzyszenie otrzymało od Wójt Gminy Klucze Pani
Małgorzaty Węgrzyn dyplom uznania za aktywne włączenie się do działań związanych
z aktywizacją zawodową uczestników WTZ.
W 2011 roku otrzymaliśmy statuetkę Mikołaja Kopernika od Pani Dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 1w Olkuszu za życzliwość i ofiarność okazaną szkole. W 2012 roku Starosta
Olkuski Pan Jerzy Antoni Kwaśniewski przekazał nam gratulacje, życzenia oraz
podziękowania za pracę na rzecz osób najbardziej potrzebujących pomocy w Powiecie
Olkuskim.
W 2013 roku otrzymaliśmy podziękowania za otwarte serca dla drugiej osoby, oraz za
pracę na rzecz osób niepełnosprawnych od Posła i Posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polski
Pani Lidii Gądek i Pana Jacka Osucha, Starosty Olkuskiego, oraz różnych organizacji
z Powiatu Olkuskiego.

W 2015 roku znacznie zwiększyła nam się liczba darczyńców. Otrzymywane środki
czystości i żywność wsparły wiele rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
W 2017 roku Stowarzyszenie włączyło się do akcji listowej do Rządu Polskiego w
sprawie dotyczącej trudnej sytuacji finansowej w której znalazły się Warsztaty Terapii
Zajęciowej.
W 2018 roku Stowarzyszenie nawiązało współpracę z Krajowym Funduszem
Szkoleniowym, firmą Sośniak Justyna VESTOR z Sosnowca, Serce Ponad Wszystko Rafał
Wrona z Sosnowca oraz z Arcelol Mittal

Naszym celem jest niesienie pomocy innym poprzez:

1. Działalność w zakresie kultury, sportu i rekreacji różnych grup społecznych.
2. Prowadzenie działalności pomocowej, poprzez:
a) Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej.
b) Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, prowadzenie ich ku aktywnemu
uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.
c) Promowanie

integracji

ludzi

zdrowych

i

niezdolnych

do

samodzielnego

funkcjonowania.
d) Niesienie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, chorym, ubogim,
zdesperowanym i uzależnionym.
e) Działania na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin ubogich.
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Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet /SOS/
I. Członkowie i władze Stowarzyszenia
Zarząd Stowarzyszenia w 2018 r., aktywnie współpracował ze Starostwem
Powiatowym w Olkuszu, Miastem i Gminą Olkusz, Gminą Bolesław, Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie, Urzędem Pracy - Krajowym Funduszem Szkoleniowym, Miejskim
Ośrodkiem Kultury w Olkuszu ,Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Olkuszu
Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Klucz,
Stowarzyszeniem Res Sacra Miser, Olkuskim Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania
Wykluczeniu Społecznemu, WTZ Klucze, WTZ Lgota Wolbromska, ŚDS Olkusz i ŚDS
Kolbark, PROJEKT MOWES- Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Małopolska zachodnia, Zespołem Szkół Specjalnych i placówkami integracyjnymi, młodzieżą
ze Szkoły Specjalnej w Olkuszu, firmą Europa z Sosnowca, firmą Sośniak Justyna VESTOR
z Sosnowca, Serce Ponad Wszystko Rafał Wrona z Sosnowca oraz z Arcelol Mittal.
W 2018 prowadzone były zajęcia, oraz spotkania osób niepełnosprawnych
wspólnie z młodzieżą, oraz integracja z dziećmi z trudnych środowisk społecznych,
uczestnikami WTZ Klucze i Lgota Wolbromska, ŚDS Olkusz, ŚDS Kolbark oraz OREW
Olkusz oraz z Zespołem Szkół Specjalnych w Olkusz.
Prowadzone były spotkania z trenerami pracy, szkolenia na rzecz aktywizacji
zawodowej – Projekt „Razem możemy więcej”, oraz utrzymywania stanowisk pracy osób
niepełnosprawnych, a także aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności. Prezentowane
były możliwości i osiągnięcia twórcze uczestników WTZ na kiermaszach, wystawach,
targach i w przedstawieniach.
Stowarzyszenie uczestniczyło w trzydniowych obchodach zorganizowanych
z okazji Europejskiego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością, a w tym: przemarszu dla
osób niepełnosprawnych z powiatu olkuskiego ulicami Olkusza, turnieju tenisa stołowego
oraz pikniku rodzinnym w Wolbromiu.
W 2018 roku Stowarzyszenie otrzymało środki na realizacje projektu „Jak być
aktywnym”, a także środki na realizację inicjatywy pod nazwą „ Wspólna droga wspólny cel”
W 2017 złożyliśmy wniosek do UMiG w Olkuszu do biura Koordynacji Funduszy
Unii Europejskiej - zadanie dotyczy zakupu i montażu windy. Wniosek został pozytywnie
rozpatrzony, zadanie ma być zrealizowane do 2020 roku. Zamontowanie windy pozwoli
Stowarzyszeniu otworzyć nowa pracownię w WTZ.

Uczestnicy WTZ są aktywni fizycznie i chętnie biorą udział w wielu wydarzeniach
sportowych, do których można zaliczyć: Bieg przełajowy im. Jerzego Łaskawca w Hutkach,
Małopolski Turnieju Tenisa Stołowego w Słomiankach oraz XIX Paraspartakiadzie Śląska i
Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.
Stowarzyszenie niosło pomoc finansową, rzeczową doradczą oraz prawną rodzinom,
oraz osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Pozyskane od
sponsorów artykuły spożywcze i środki czystości zostały przekazane potrzebującym.
Stowarzyszenie dofinansowało projekt zadania publicznego z UMiG

Olkusz „Jak być

aktywnym”, a także przekazało środki na bieżącą działalność WTZ.
Prowadzona

jest

strona

internetowa

opisująca

całą

historię

działalności

Stowarzyszenia od 2000 roku, a także profil społecznościowy FB Stowarzyszenie SOS AK.
W 2018 roku odbyło się 17 zebrań Zarządu oraz 3 zebrania członków Stowarzyszenia
29.03.2018r., 30.06.2016r, i 20.12.2018r.
Zarząd podjął uchwały:

1. 03.01.2018rok
o działaniach związanych z organizacją XV rocznicy WTZ.

2. 09.01.2018 rok
w sprawie nadania dostępu do bankowości internetowej w zakresie wprowadzania danych
do systemu bez możliwości podpisywania i wysyłania przelewów dla księgowej
Stowarzyszenia

3. 15.01.2018rok
w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia
Otwartych Serc Aktywnych Kobiet /SOS/ .

4. 15.01.2018 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla osoby niepełnosprawnej w celu zakupienia
pieca i wypożyczenia dla niej łóżka specjalistycznego.

5. 15.01.2018 rok
w sprawie udostępnienia konta bankowego dla osoby niepełnosprawnej w celu
gromadzenia środków finansowych które przeznaczone będą na rehabilitację po przebytej
chorobie.
6 12.02.2018 rok

w sprawie udostępnienia konta bankowego dla osoby niepełnosprawnej w celu
gromadzenia środków finansowych które będą przeznaczone na kontynuację treningów
oraz rehabilitację.
7 11.04.2018 rok
w sprawie przekazania środków finansowych na opłatę sportową w 13 Mini Cracovia
Maraton dla sekcji sportowej „Tajfuny ”działającej przy WTZ.
8 25.04.2018 rok
w sprawie przekazania środków finansowych na opłatę składek członkowskich sekcji
sportowej „Tajfuny”.
9

13.06.2018 rok

w sprawie przekazania środków finansowych na szkolenie pracowników WTZ.
10 18.06.2018 rok
w sprawie dofinasowania działalności WTZ opłata za wstęp do ZOO uczestników WTZ
w ramach wycieczki do Wrocławia w dniach 21-22.06.2018r.
11 28.08.2018 rok
w sprawie dofinansowania działalności WTZ- opłata za szkoleni pracownika WTZ
„Zmiana zasad funkcjonowania WTZ”.
12 12.09.2018rok
w sprawie przekazania środków finansowych na szkolenie pracowników WTZ.
13 19.09.2018 rok
w sprawie przekazania środków finansowych na szkolenie pracowników WTZ.
14 01.10.2018 rok
w sprawie przyjęcia nowego członka stowarzyszenia.
15 29.10.20189 rok
w sprawie dofinansowania przewozu uczestników WTZ na turniej tenisa stołowego w
Słomnikach..
16 12.11.2018 rok
w sprawie dofinansowania przewozu uczestników WTZ na Paraspartakiadę Śląska i
Zagłębia w Dąbrowie Górniczej
17 28.11.2018 rok
w sprawie dofinansowania poczęstunku na imprezie Andrzejkowej integracyjnej
uczestników WTZ .
18 06.12.2018 rok
w sprawie dofinasowania imprezy integracyjne uczestników WTZ.

19 21.12.2018 rok
w sprawie dofinasowania działalności WTZ.
20 21.12.2018
W sprawie dofinasowania działalności WTZ.

II.

Pracownicy

Liczba osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu:
Pracownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej– 14 osób, w tym:
 kierownik WTZ : 1 osoba
 księgowość WTZ: 1 osoba
 pracownik administracyjny: 1 osoba


psycholog : 1 osoba



logopeda: 1 osoba



rehabilitant: 1 osoba

 instruktorzy- 6 osób


kierowca

- 1 osoba

 sprzątaczka, palacz : 1 osoba
Na dzień 31.12.2018 zatrudnionych było 14 osób w przeliczeniu na etaty wynosiło 10 i 5/8
etatu.

III.

Majątek Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet /SOS/ jest właścicielem:
1. Wyposażenia znajdującego się na stanie Warsztatu Terapii Zajęciowej.
Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet od 01.11.2002 roku nieodpłatnie
użytkuje od Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu lokale na parterze i piętrze, oraz
pomieszczenia w piwnicy w budynku na ul .Gęsiej 25 w Olkuszu o łącznej powierzchni
440,05 m 2.

W 2014 roku Stowarzyszenie zakupiło samochód osobowy Ford Transit Kombi
/mikrobus/ rok produkcji 2013 do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoba na
wózku inwalidzkim. Samochód został dofinansowany przez PFRON w kwocie 79.000,00 zł.,
oraz Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet w kwocie 39.693,77zł. Całkowita
wartość samochodu to kwota 118.693,77 zł.

IV.

Kalendarium Stowarzyszenia
W miesiącach od stycznia do grudnia prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej, oraz

opieka i pomoc materialna dla dzieci ubogich i ich rodzin.
Styczeń:
1.

29.01 – Wycieczka do Zagrody Maciejówka w Żarkach. Warsztaty mydełkowe,

filcowania i robienia lizaków.
2.

I edycja konkursu na „Hasło promujące Warsztat Terapii Zajęciowej” organizowanego

przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Olkuszu, prowadzony przez Stowarzyszenie Otwartych
Serc Aktywnych Kobiet /SOS/
Luty:
3.

14.02 – Zabawa walentynkowo – ostatkowa WTZ Olkusz.

4.

22.02 – XV Rocznica działalności WTZ. Msza Święta, przedstawienie i poczęstunek.

Marzec:
5.

5.03 – Uroczysty Dzień kobiet WTZ Olkusz. Zabiegi kosmetyczne dla uczestniczek,

połączone z sesja zdjęciową.
6.

26.03 – Kiermasz Wielkanocny w Starostwie Powiatowym w Olkuszu.

7.

27.03 – Uroczyste Śniadanie Wielkanocne wraz z rodzicami/opiekunami.

Kwiecień:
8.

12.04.2018 – VI Małopolskie Impresje Poetyckie Osób Niepełnosprawnych

9.

20.04.2018 - Powitanie wiosny

10.

21.04.2018 – Mini Maraton PZU Kraków, w którym wzięli udział podopieczni sekcji

„Tajfuny” działającej przy Warsztacie Terapii Zajęciowej
11.

24.04.2018 – Udział w Powiatowych Targach Pracy w Olkuszu

12.

26.04.2018 - Dzień BHP, Akcja „Bezpieczeństwo to MY”

13.

27.04.2018 – II Festiwal Karaoke dla Osób z Niepełnosprawnością - Sławków

Maj:

14.

11.05.2018 – Teatr lalkowy z Nowego Sącza z przedstawieniem „Czterej muzykanci z

Bremy”
15.

16.05.2018 - III Turniej Osób Niepełnosprawnych o Puchar Burmistrza Miasta i

Gminy Olkusz
16.

22.05.2018 - XV Piknik Muzyczny w Trzebini

17.

25.05.2018 - Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Matki

18.

26-27.05.2018 – Jarmark Rękodzieła i Produktów Lokalnych. Podczas Święta Srebra

19.

29.05.2018 – Wycieczka rowerowa ścieżkami leśnymi do Bukowna

Czerwiec:
20.

12.06.2018 - XIV Prezentacje Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łazach

21.

13-15.06.2018 – Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych

22.

21-22.06.2018 – Wycieczka do Wrocławia

Sierpień:
23.

25.08.2018 – Jarmark Jakubowy w Sławkowie

24.

30.08.2018 – Wycieczka rowerowa nad Sosine

Wrzesień:
25.

5.09.2018 – Udział w otwarciu WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA przy ZESPOLE

PRZEDSZKOLNO-SZKOLNYM w Krzykawie
26.

13.09.2018 – XI Małopolski Konkurs Karaoke Osób Niepełnosprawnych

27.

14.09.2018 – Rajd Rowerowy „Leśnymi ścieżkami”

28.

09.2018 – Realizacja Projektu finansowanego ze środków Burmistrza Miasta i Gminy

Olkusz „Jak być aktywnym” – wycieczka turystyczna do Stadniny Koni „Wilcza Woda” w
Bukownie
Październik:
29.

04.10.2018 – Pożegnanie lata – impreza integracyjna, pieczone ziemniaki

30.

25.10.2018 – Przystanek zdrowie - II edycja

Listopad:
31.

09.11.2018 – Wystawa prac z okazji 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę

Niepodległości
32.

20.11.2018 – Turniej Tenisa stołowego – Słomniki

33.

28.11.2018 - XIX Paraspartakiada Śląska i Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.

34.

30.11.2018 – Zabawa Andrzejowa

Grudzień:

35.

05.12.2018 - finał projektu "Aktywizacja przez sztukę-historia pędzlem i nutą pisana"

36.

06.12.2018 – Mikołajki

37.

16.12.2018 – Wigilia Mieszkańców i Kiermasz Bożonarodzeniowy w Olkuszu

38.

07.12.2018 – XI Targi Wolontariatu w Olkuszu

39.

13.12.2018 - Jubileuszu 30-lecia Zespołu Szkół Specjalnych w Olkuszu

40.

20.12.2018 – Wigilia WTZ

V. DZIAŁALNOŚĆ
Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet nie prowadzi działalności gospodarczej,
działalność statutową prowadzi w następujących formach:
1. Projekty
2. Darowizny
3. Inne

1. Projekty
a/ WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Warsztat Terapii Zajęciowej został utworzony w grudniu 2002 roku, stanowi
podstawową formę realizacji celu statutowego Stowarzyszenia Otwartych Serc Aktywnych
Kobiet /SOS/, jakim jest: aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych, oraz stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia
pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub
przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
W 2018 działalność WTZ w 90% finansowana była ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w 10% ze środków Powiatu Olkuskiego.
Uczestnikami WTZ jest 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Aby zrealizować zamierzone cele stosujemy techniki terapii zajęciowej. Zajęcia prowadzimy
w sześciu pracowniach :
 artystyczno- fotograficznej,
 rękodzieła,
 krawiecko – dziewiarskiej,
 zaradności życiowej,
 gospodarstwa domowego
 komputerowo –poligraficzna

Prowadzimy również :
- wsparcie psychologiczne, psychoterapię indywidualną i grupową, terapię przez rysunek,
relaksacje, muzykoterapię, choreoterapię, teatr terapię, film terapię, poezjo terapię, esteto
terapię, elementy terapii rodziny, ćwiczenia manualne, zajęcia rewalidacyjne, kinezyterapię,
trening ekonomiczny, trening higieniczny, terapię przez kontakt z przyrodą, terapię
pedagogiczną przy komputerze, rekreację w plenerze np. hipoterapię, przygotowanie do
pracy, warsztaty zawodowe, zajęcia logopedyczne, konkursy.
- terapię logopedyczną,
- zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej.
Zajęcia prowadzone są zgodnie z planem działalności Warsztatu, pod kierunkiem
wykwalifikowanych instruktorów. Praca instruktorów, rehabilitanta, psychologa, logopedy
pod nadzorem kierownika

jest spójna co prowadzi do samodzielnego dbania o higienę

osobistą, punktualności, prawidłowego zachowania w grupie oraz w miejscach publicznych,
samodzielnego poruszania się po mieście, oceny wartości pieniądza poprzez poznawanie cen
i dokonywanie zakupów. Poprawiają kondycję fizyczną i sprawność ruchową. Uczą się
aktywnie spędzać wolny czas.
Natomiast w poszczególnych pracowniach uczestnicy uczą się odpowiedzialności za
powierzone zadanie i mienie, tempa pracy, dokładności i wytrwałości, oraz w miarę
samodzielnego oraz terminowego jej kończenia.
Nabywają i utrwalają wiadomości wykorzystywane w życiu codziennym i przyszłej
pracy zawodowej, doskonalą umiejętności praktyczne i dbają o miejsce pracy.
W ramach rehabilitacji ruchowej działa klub sportowy „Tajfuny” pod patronatem
Achilles International Poland. Uczestnicy WTZ brali udział w Biegu Przełajowym im. J.
Łaskawca w Hutkach, Mini Maratonie w Krakowie, Olimpiadzie Specjalnej w Krakowie, w
Turnieju tenisa stołowego w Słomnikach oraz w Dniu Godności Osób Niepełnosprawnych w
Wolbromiu.
Jeden z uczestników WTZ od 7 lat uprawia sport, jako osoba niepełnosprawna należy
do Stowarzyszenia START Katowice, jego główną dyscypliną jest pchnięcie kulą. Darek
należy również do Klubu Achilles Polska. Nasz sportowiec biorąc udział w wielu mitingach
lekkoatletycznych co roku zdobywa wiele medali.
Sukcesy sekcji sportowej „Tajfuny”
XI Bieg Przełajowy im. Jerzego Łaskawca w Hutkach – 23.09.2018
I MIEJSCE w kategorii kobiet – Aneta Bondar

II MIEJSCE w kategorii mężczyzn – Dariusz Molęda
III MIEJSCE w kategorii mężczyzn – Łukasz Gancarz

Miting Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych w Krakowskiej Akademii Wychowania
Fizycznego – 20.10.2018
Aneta Bondar – II miejsce pchniecie kulą
Tomasz Gola – I miejsce bieg na 100 m
Łukasz Gancarz – I miejsce skok w dal
Łukasz Gancarz – II miejsce bieg na 100 m
W ramach integracji uczestnicy WTZ Olkusz spotykali się z uczestnikami WTZ Lgota
Wolbromska, WTZ Klucze, ŚDS Olkusz, ŚDS Kolbark, WTZ im. Brata Alberta z Trzebini,
uczniami z Zespołu Szkół Specjalnych.
Biorą co roku czynny udział w różnych imprezach kulturalnych, sportowych oraz wyjeżdżają
na wycieczki krajoznawczo- edukacyjne.
Uczestniczyli w pikniku muzycznym osób niepełnosprawnych w WTZ im Brata Alberta
w Trzebini, gdzie zespół WTZ Olkusz „Przebudzeni” prezentował się w występie tanecznowokalnym. Brali czynny udział w wielu imprezach integracyjnych, festynach połączonych z
konkursami i zabawami. Odbywały się spotkania uczestników z trenerami pracy oraz z
psychologiem. Uczestnicy chętnie brali udział w zajęciach rehabilitacyjnych, układach
tanecznych, śpiewie oraz występach teatralnych. Brali udział w Małopolskich Impresjach
Poetyckich, uczestnicy recytowali poezje oraz śpiewali. Uczestnicy, co roku w pierwszych
dniach listopada odwiedzają cmentarz, palą znicze, składają wieńce. Osoby niepełnosprawne
ich rodzice, opiekunowie i pracownicy zasiadają wspólnie do symbolicznie przygotowanego
wielkanocnego i wigilijnego stołu, dzielą się opłatkiem i śpiewają kolędy. Nasi podopieczni
świąteczne potrawy przygotowują wraz z kadrą.
Czynimy starania aby uczestnicy WTZ mogli rozwijać swoje umiejętności.
W wyniku działań podejmowanych przez kadrę WTZ oraz Stowarzyszenie Otwartych
Serc Aktywnych Kobiet ośmiu uczestników utrzymuje się na rynku pracy.
Podstawową zasadą Stowarzyszenia Otwartych Serc Aktywnych Kobiet jest zasada
„solidarności” – niesienie pomocy ludziom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej
i nieszczęściu.

Solidarnie z rodzicami czynimy starania aby uczestnicy WTZ rozwijali umiejętności
samodzielnego życia, cieszyli się dniem codziennym, podejmowali zatrudnienie i swobodnie
poruszali się w świecie ludzi zdrowych.
Rok 2010 był szczególnie trudny i bolesny dla jednego z naszych niepełnosprawnych
uczestników WTZ, został sam, bez opiekunów, ponieważ umarła jego mama i ojczym. Miał
tylko rentę socjalną, zadłużone mieszkanie z którego groziła mu eksmisja i dużo innych
długów zaciągniętych na niego, jak również pozostawionych przez jego rodziców. Nasze
Stowarzyszenie podjęło działania pomocowe. Otrzymał wsparcie psychologiczne, w każdej
chwili może porozmawiać o swoich problemach. Nasze starania sprawiły, że otrzymał rentę
rodzinną po ojczymie. Pomagamy, w racjonalnym robieniu zakupów, przygotowywaniu
posiłków, utrzymywaniu

porządku w mieszkania i w wielu innych działaniach życia

codziennego.
W 2011 roku pomagaliśmy w remoncie mieszkania. W 2012 roku pomogliśmy mu
złożyć dokumenty do sądu w sprawie spadkowej, w 2013 roku obyła się sprawa spadkowa
dzięki której może mieszkać w mieszkaniu po zmarłym ojczymie, w 2014 roku po spłacie
wszystkich długów Spółdzielnia Mieszkaniowa wpisała Janka na listę członków. W grudniu
2014 Janek został właścicielem mieszkania. W 2016 roku został przeprowadzony remont
mieszkania. Podopieczny stał się osobą bardziej samodzielną, otwartą, jest zadowolony,
częściej się uśmiecha wie, że może na nas polegać, że go nie zawiedziemy.
b/projekt finansowany ze środków Gminy Olkusz pt. „Jak być aktywnym”.
W zadaniu brało udział 30 uczestników z niepełnosprawnością intelektualną z powiatu
olkuskiego oraz wykwalifikowani instruktorzy, instruktorzy jeździectwa.
Uczestnicy niepełnosprawni byli objęci profesjonalną opieką podczas wycieczki do Bukowna.
Głównym celem zadania było promowanie turystyki aktywnej w formie pieszej wycieczki
przy użyciu nordic walking i hipoterapii w gospodarstwie agroturystycznym – cel został w
pełni zrealizowany. Uczestnicy poznawali nowe tereny, na których odbywały się zajęcia
ruchowe na łonie natury przeprowadzane przez instruktorów, nauka chodzenia z kijkami do
nordic walkingu , zajęcia z hipoterapii. Uczestnicy piekli sobie kiełbaski przy ognisku.
Działania te pozwoliły również na wskazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.
Bezpośredni kontakt ze środowiskiem uwrażliwiał na piękno przyrody, uświadomił
beneficjentom zadania, że postawa człowieka wobec środowiska może stać się ważnym
instrumentem ochrony zasobów Ziemi. Planowana impreza turystyczna dostarczyła ogromu
bodźców, dzięki którym można było odkryć i poznać naturę. Dzięki realizacji zadania

promowano turystykę, dążono do osiągnięcia lepszej kondycji fizycznej uczestników
zdobywania nowych umiejętności w ramach uprawianej dyscypliny/piesze wycieczki – nordic
walking oraz hipoterapia. Beneficjenci odpoczęli, zrelaksowali się na łonie natury, a przede
wszystkim poznawali tereny wiejskie i to z ogromnym zaangażowaniem. Realizacja zadania
pomogła im zaspokoić potrzeby emocjonalne, w tym nawet potrzebę bliskości i przebywania
wśród innych osób/ wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku. Hipoterapia pozwoliła na
obcowanie z końmi i przyrodą. Realizowany program pomógł ciekawie i pożytecznie spędzić
czas wolny na łonie natury poprzez kontakt z przyrodą. Zadanie zapewniło czynny
wypoczynek, regenerację sił fizycznych jak i psychicznych.
Projekt MOWES – „Wspólna droga, wspólny cel”. W ramach otrzymanego wsparcia
finansowego na realizację inicjatywy została doposażona pracownia rękodzieła, zakupiono
sprzęt oraz blaty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

c/ Pomoc dla ubogich rodzin i ich dzieci
Od m-ca czerwca 2010 roku nasze Stowarzyszenie podjęło stałą współpracę ze Szkołą
Podstawową Nr 1 w Olkuszu. Celem współpracy jest pomoc materialna, finansowa,
psychologiczna, dla ubogich rodzin, oraz objęcie ich dzieci dodatkową pomocą.
Pomocą objęliśmy również ubogie rodziny uczestników WTZ.
Rodziny i dzieci z ubogich rodzin otrzymały wsparcie w postaci zakupu opału, artykułów
żywnościowych, odzieży oraz środków czystości.
2/ Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł.
Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet /SOS/ w 2018 roku pozyskało
na przychody Stowarzyszenia kwotę 585 699,42 PLN w tym:
a) ze składek członkowskich

800,00 PLN

b) dotacje PFRON – WTZ

497 671,20 PLN (zwrot 208,80 PLN)

c) dotacje Starostwo Powiatowe – WTZ

55 320,00 PLN

d) darowizny pieniężne

2 183,34 PLN

e) pozostałe darowizny

112,55 PLN

f) 1% darowizn podatników

8 019,10 PLN

/ w tym na cel szczegółowy- przekazano /

4 109,50 PLN

g) projekty Powiatowe i Gminy
h) darowizny rzeczowe

500,00 PLN
3 488,88 PLN

i) darowizny integracja społeczna

1 404,35 PLN

j) Grant z MOVES

10 000,00 PLN

k) dofinasowanie PUP

5 200,00 PLN

l) wsparcie ze stowarzyszenia RSM

1 000,00 PLN

ogółem przychody – 585 699,42 PLN

VI/struktura kosztów:
1.Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

583 134,95 PLN

a) Zużycie materiałów i energii - 75 460,70 PLN
b Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 427 897,67 PLN
c) Pozostałe koszty - 79 776,58 PLN
koszty pozostałej działalności statutowej

25 062,69

d) Amortyzacja środków trwałych - 25 062,69 PLN
ogółem koszty 608 197,64 PLN
2.Wysokość i wyjaśnienia przyczyn nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych: nie
wystąpiły.
3. wysokość odpisów aktualizujących należności: nie wystąpiły
4. Koszty wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i rozwoju na własne
potrzeby: nie wystąpiły.
5. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe: nie
wystąpiły.
6. podatek dochodowy od wyników operacyjnych nadzwyczajnych: nie dotyczy.
VII. Informacja o wydatkowaniu kosztów finansowych pochodzących z 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych.
1. Stowarzyszenie rozpoczęło rok obrotowy (BO) kwotą 5 690,71 PLN. Otrzymało w 2018
roku 8 019,10 PLN pochodzącą z I % podatku dochodowego.
2. Wydatkowano kwotę 6 964,37 PLN
a) cel szczegółowy – 4 109,50 PLN,
b) dofinasowanie kształcenia 1 040,00 PLN,
c) wynajem materaca specjalistycznego dla osoby niepełnosprawnej 330,00 PLN
d) zakup pieca dla osoby niepełnosprawnej

600,00 PLN

e) szkolenia

180,00 PLN

f) przekazano na wydatki bieżące Warsztatu Terapii Zajęciowej

704,87 PLN

Stan środków pochodzących z 1% podatku na koniec 2018 roku wynosi 6 745,44 PLN
VIII. Informacja o wydatkowaniu środków finansowych ze składek członkowskich
1.Stowarzyszenie rozpoczęło rok obrotowy(BO) kwotą 2 194,86 PLN. Otrzymało w 2018
roku kwotę 800,00 PLN pochodzącą ze składek członkowskich.
2.Wydatkowano kwotę 260,00 PLN
a) szkolenie 260,00 PLN
Stan środków ze składek członkowskich na koniec 2018 roku wynosi 2 734,86 PLN
z tego:
środki z 1% podatku 6 745,44 PLN
składki członkowskie 2 734,86 PLN
darowizny

4 392,60 PLN

zbiórki pieniężne

1 375,03 PLN

pozostałe środki

251,90 PLN

IX. Informacja o zatrudnieniu
1.Przeciętne zatrudnienie w Warsztacie Terapii Zajęciowej w roku obrotowym : 14 osób tj. 10
i 5/8 etatu.

X. Inne informacje
1. Wynagrodzenie wypłacane członkom zarządu i organom nadzorczym: nie dotyczy.
2. Zmiany sposobu sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków
finansowych jednostki: nie wystąpiły.
3. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie natapiały po dniu bilansowym, a nie
uwzględnionych w bilansie i w rachunku zysków i strat : nie wystąpiły.
4. Informacje o zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym:
nie wystąpił.

5. Wysokość i wyjaśnienia przyczyn nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych : nie
wystąpiły.
6. Wysokość odpisów aktualizujących należności : nie wystąpiły.
7. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe: nie
wystąpiły.

Olkusz 11.03.2019 rok.

Olkusz 25.03.2019 rok

Uchwała nr 04/2019
Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Członków
Stowarzyszenia Otwartych Serc Aktywnych Kobiet /SOS/
z siedzibą w Olkuszu

Walne Zebrania Sprawozdawczo Wyborcze Członków Stowarzyszenia Otwartych Serc
Aktywnych Kobiet /SOS/ na posiedzeniu w siedzibie Stowarzyszenia w dniu 25.03.2019 roku
postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie merytoryczne oraz bilans zysków i strat za rok
2018 tj. za okres działalności Stowarzyszenia od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku .
Ujemny wynik finansowy będzie pokrywany w kolejnych latach.

Uchwała została przegłosowana w głosowaniu jawnym
Za 15 głosów
Przeciw 0 głosów
Wstrzymujący się 0 głosów

W zebraniu obecne 15 osób wg załączonej listy

Protokolant

Przewodniczący Zebrania

Anita Łyczek

Jadwiga Proksa

Olkusz 25.03.2019 rok

Uchwała nr 05/2019
Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Członków
Stowarzyszenia Otwartych Serc Aktywnych Kobiet /SOS/
z siedzibą w Olkuszu

Walne Zebrania Sprawozdawczo Wyborcze Członków Stowarzyszenia Otwartych Serc
Aktywnych Kobiet /SOS/ na posiedzeniu w siedzibie Stowarzyszenia w dniu 25.03.2019 roku
postanawia udzielić absolutorium dla Zarządu..

Uchwała została przegłosowana w głosowaniu jawnym
Za 15 głosów
Przeciw 0 głosów
Wstrzymujący się 0 głosów

W zebraniu obecne 15 osób wg załączonej listy

Protokolant

Przewodniczący Zebrania

Anita Łyczek

Jadwiga Proksa

