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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. 

W 2019 roku Stowarzyszenie nawiązało współpracę z firmą cosinus z Sosnowca  

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 2019 r., aktywnie współpracował ze Starostwem 

Powiatowym w Olkuszu, Miastem i Gminą Olkusz, Gminą Bolesław, Małopolskim 

Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej – Towarzystwem Oświatowym Ziemi 

Chrzanowskiej w Chrzanowie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Stowarzyszeniem na 

Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Klucz, Stowarzyszeniem Res 

Sacra Miser, Stowarzyszeniem Teatralno- Literackim z Olkusza, Miejskim Ośrodkiem 

Kultury w Olkuszu ,Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Olkuszu, WTZ Klucze, WTZ 

Lgota Wolbromska, ŚDS Olkusz i ŚDS Kolbark, szkołą specjalną i placówkami 

integracyjnymi, Domem Pomocy Społecznej w Olkuszu, Krajowym Funduszem 

Szkoleniowym, młodzieżą z Zespołu Szkół Specjalnch w Olkuszu, firmą Europa z Sosnowca 

oraz firma Cosinus z Sosnowca. 

 W 2018 r. Stowarzyszeniu przyznano środki finansowe na zainstalowanie windy w 

budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej które ma być zrealizowane w 2020 roku dzięki 

zamontowaniu windy będziemy mogli przyjąć nowych oczekujących na miejsce uczestników  

na WTZ.   

 W 2019 prowadzone były zajęcia, oraz spotkania osób niepełnosprawnych 

wspólnie z młodzieżą , oraz integracja z dziećmi z trudnych środowisk społecznych, 

podopiecznymi z DPS Olkusz, uczestnikami WTZ Klucze i Lgota Wolbromska, ŚDS Olkusz, 

ŚDS Kolbark oraz OREW Olkusz oraz z Zespołem Szkół Specjalnych w Olkusz. 

 Dzieci z trudnych środowisk społecznych, podopieczni DPS oraz osoby 

niepełnosprawne z innych placówek uczestniczyły wspólnie w różnych imprezach 

okolicznościowych.  



 Prowadzone były spotkania z trenerami pracy, pracodawcami, szkolenia na rzecz 

aktywizacji zawodowej oraz utrzymywania stanowisk pracy osób niepełnosprawnych oraz 

aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności. Prezentowane były możliwości i osiągnięcia 

twórcze uczestników WTZ na ogólnodostępnych  wystawach, targach, przedstawieniach.  

Stowarzyszenie uczestniczyło w przemarszu zorganizowanym przez Powiatowe Centrum 

Pomocy w Rodzinie dla osób z niepełnosprawnościami z powiatu olkuskiego ulicami Olkusza 

z okazji Europejskiego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością które zakończyło się 

festynem integracyjnym. 

 Braliśmy udział w konkursach ogłaszanych przez Urząd Miasta i Gminy Olkusz 

projekty pod tytułem czas Start- Zagroda Kopytko”. 

  

Uczestnicy WTZ brali udział w Biegu przełajowym i. Jerzego Łaskawca w Hutkach, 

Małopolskim Turnieju Tenisa Stołowego w Słomiankach oraz XIX Paraspartakiadzie Śląska i 

Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. 

Niesiemy pomocy finansowej i rzeczowej oraz prawnej rodzinom, oraz osobom znajdującym 

się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Przekazywaliśmy od sponsorów artykuły 

spożywcze i środki czystości. Dofinansowaliśmy projekt zadania publiczne z UMiG Olkusz 

oraz działalność WTZ. 

 Od 2010 roku  nasze Stowarzyszenie prowadzi  działania pomocowe dla jednego 

z naszych podopiecznych, który został sam bez opiekunów, ponieważ umarła jego mama 

i ojczym. Czynimy  starania, by zapewnić mu poczucie bezpieczeństwa, oraz namiastkę ciepła 

rodzinnego.  

Prowadzona jest  strona internetowa opisująca całą historię działalności 

Stowarzyszenia od 2000 roku. 

W 2019 roku odbyło się 20 zebrań Zarządu oraz 2 zebrania członków Stowarzyszenia 

29.03.2019r., 30.06.2016r, i 20.12.2019r. 

Zarząd podjął uchwały:  

1. 04.01.2019 rok 

o działaniach związanych z organizacją XVI rocznicy WTZ. 

2.  04.02.2019 rok 

w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Członków 

Stowarzyszenia Otwartych Serc Aktywnych Kobiet /SOS/    

3.  18.02.2019 rok 



w sprawie zakupu roll up, banera z nazwą i logo stowarzyszenia oraz tuszownicy i 

pieczątki.  

4. 20.02.2019 rok  

w sprawie przyjęcia nowego członka w skład Stowarzyszenia . 

5. 20.02.2019 rok 

w sprawie dofinasowania Warsztatów z robotyki dla uczestników WTZ Olkusz.  

6 15.02.2019 rok 

w sprawie dofinasowania biletów do kina dla uczestników WT Olkusz.  

7. 27.02.2019 rok                   

w sprawie dofinasowania Biegu tropem Wilczym Olkusz/Rabsztyn- Bieg Honorowy dla 

biorących w nim udział pracowników i uczestników WTZ Olkusz. 

8 01.03.2019 rok 

w sprawie dofinasowania Biegu tropem Wilczym Olkusz/Rabsztyn- Bieg Honorowy dla 

biorących w nim udział pracowników i uczestników WTZ Olkusz. 

9 09.03.2019 rok  

w sprawie dofinasowania spotkania integracyjnego członków Stowarzyszenia z okazji 

Dnia Kobiet. 

10  08.03.2019 rok 

w sprawie dofinasowania spotkania integracyjnego uczestników WTZ z okazji Dnia 

Kobiet.    

11   08.03.2019 rok 

w sprawie przekazania środków finansowych na składki członkowskie dla sekcji 

sportowej Tajfuny     

12  04.04.2019rok 

w sprawie przekazania środków finansowych na szkolenie pracowników WTZ. 

13  10.04.2019 rok 

w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla członka Stowarzyszenia na zakup rzeczy 

użytkowych niezbędnych w gospodarstwie domowym    

14  23.04.2019 rok  

w sprawie przekazania środków finansowych na szkolenie dla pracowników WTZ  

15  14.04.2019 rok   

w sprawie przekazania środków finansowych na szkolenia dla pracowników WTZ  

16  25.04.2019 rok 



w sprawie dofinasowania spotkania integracyjnego wraz z hipoterapią dla uczestników 

WTZ    

17   20.05.2019 rok 

w sprawie dofinansowania szkolenia dla pracowników WTZ . 

18  23.06.2019 rok 

w sprawie dofinasowania szkolenia dla pracowników WTZ  

19 21.11.2019 rok  

w sprawie likwidacji stanowiska sprzątaczki w WTZ.  

20 16.12.2019 

W sprawie dofinasowania pobytu rekreacyjno rehabilitacyjnego dla uczestników WTZ.  

 

II. Pracownicy 

Liczba osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu:  

Pracownicy  Warsztatów Terapii Zajęciowej– 15 osób, w tym:  

 kierownik WTZ  : 1 osoba  

 księgowość WTZ: 1 osoba 

 pracownik administracyjny: 1 osoba 

  psycholog : 2 osoby 

  logopeda: 1 osoba 

  rehabilitant: 1 osoba 

 instruktorzy- 6 osób  

  kierowca     - 1 osoba 

 sprzątaczka, palacz : 1 osoba 

Na dzień 31.12.2019 zatrudnionych było 15 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. 13.01.2019 – Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – prezentacja tańca i 

piosenki 

2. 21.01.2019 – Zajęcia z robotyki dla uczestników WTZ 

3. II edycja konkursu na „Logo promujące Warsztat Terapii Zajęciowej” 

organizowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Olkuszu, prowadzony przez 

Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet /SOS/ 

Luty: 

4. 14.02.2019 – Zabawa walentynkowa w siedzibie WTZ – zaproszeni goście ŚDS 

Olkusz  

5. 21.02.2019 – XVI Rocznica działalności WTZ. Msza Święta, przedstawienie i 

poczęstunek 

6. 26.02.2019 – Wyjście do kina „Chłopiec z burzy” 

7. 28.02.2019 – Zabawa ostatkowa – karaoke, poczęstunek 

Marzec: 

8. 03.03.2019 – Bieg Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

9. 08.03.2019 – Uroczysty Dzień kobiet WTZ Olkusz. Wyjście do olkuskiej cukierni 

„Słodka Babeczka” 

10. 12.03.2019 – Wyjście do kina „Cudowny chłopak” 

11. 20.03.2019 – Przywitanie wiosny – rajd pieszy uczestników oraz wycieczka rowerowa  

12. 21.03.2019 – Wyjście do kina „Mia i biały lew” 

13. 18-22.03.2019 – Tydzień tematyczny „Tydzień Osób z Zespołem Downa” 

14. 22.03.2019 – Projekcja filmu „Iskierka” – dzień kolorowej skarpety 



Kwiecień: 

15. 15.04.2019 – Kiermasz Wielkanocny w Starostwie Powiatowym w Olkuszu. 

16. 18.04.2019 – Uroczyste Śniadanie Wielkanocne wraz z rodzicami/opiekunami. 

17. 25.04.2019  - Hipoterapia  - Bogucin Duży „Zagroda Kopytko” 

18. 12.04.2019 – VI Małopolskie Impresje Poetyckie Osób Niepełnosprawnych 

19. 27.04.2019 – Mini Maraton PZU Kraków, w którym wzięli udział podopieczni sekcji 

„Tajfuny” działającej przy Warsztacie Terapii Zajęciowej 

Maj: 

20. 06.05.2019 – Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych – Impreza integracyjna w 

OREW Olkusz  

21. 12.05.2019 – Bieg Charytatywny w Miechowie  

22. 15.05.2019 – XVI Ogólnopolski Piknik Muzyczny w Trzebini 

23. 25-26.05.2019 – Święto Srebra – Jarmark Rękodzieła i Produktów Lokalnych 

24. 28.05.2019 - Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Matki 

25. 29.05.2019 – XV Prezentacje Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łazach 

26. 31.05.2019 – Paraolimpiada Kraków 

Czerwiec: 

27. 04.06.2019 – Dzień dziecka – Ziemniaki pieczone, impreza integracyjna  

28. 12-14.06.2019 – Małopolskie Dni Osób z Niepełnosprawnościami: 1 dzień: Turniej 

Piłki Ręcznej na Hali MOSiR w Olkuszu, 2 dzień: Marsz Godności – Rynek Olkusz,  

3 dzień: Piknik – Wolbrom  

29. 27.06.2019 – Wycieczka rowerowa Bukowno 

Lipiec 

30. 03.07.2019 – Wyjście do lodziarni „Niebo lody” 

31. 05.07.2019 – Wyjście do kina „Emotki” 

32. 08.07.2019 – Wyjście do kina „Biały kieł” 

33. 12.07.2019 – Rajd Rowerowy Pustynia Błędowska 

34. 15.07.2019 – Wyjście do kina „Jaskiniowcy” 

35. 19.07.2019 – Zakończenie zajęć przed przerwą wakacyjną, grillowanie, zabawy z 

chustą animacyjną 

Sierpień: 

36. 23.08.2019 – Wyjście do kina „Uprowadzona księżniczka” 

37. 26.08.2019 – Wyjście do kina „Jak wytresować smoka 3” 

38. 28.08.2019 – Wycieczka rowerowa nad Sosine 



39. 03.08.2019 – Wyjście do kina „Gang Wiewióra” 

Wrzesień: 

40. 05-06.09.2019 – Dwudniowa wycieczka do Kielc (zwiedzanie Zamku w 

Sobkowie/Chęcinach, Jaskinia Raj, Muzeum Leonarda da Vinci) 

41. 07.09.2019 – Bieg Przełajowy im. Łaskawca w Hutkach, pod patronatem Achilles 

International Poland 

42. 08.09.2019 – BoniRun – Bieg Charytatywny w Konarach  

43. 17.09.2019 – Realizacja Projektu finansowanego ze środków Burmistrza Miasta i 

Gminy Olkusz „Czas start – Zagroda Kopytko” 

44. 24.09.2019 – Rajd Rowerowy „Leśnymi ścieżkami”- Bukowno 

45. 25.09.2019 – Piknik Integracyjny w Krakowie 

46. 26.09.2019 – Małopolski Konkurs Karaoke Osób Niepełnosprawnych – MOK Olkusz 

47. 30.09.2019 – Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka – WTZ Olkusz 

Październik: 

48. 05.10.2019 – Pożegnanie lata – impreza integracyjna, pieczone ziemniaki 

49. 25.10.2019 – Przystanek zdrowie - II edycja 

Listopad: 

50. 20.11.2019 – Turniej Tenisa stołowego – Słomniki 

51. 28.11.2019 - XIX Paraspartakiada Śląska i Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. 

52. 30.11.2019 – Zabawa Andrzejowa 

Grudzień: 

53. 05.12.2019 – Mikołajki MOK Olkusz „Projekt „Aktywizacja przez sztukę” 

54. 06.12.2019 – Mikołajki w WTZ w Olkuszu 

55. 11.12.2019 – Konkurs na „Najpiękniejszą kartkę Bożonarodzeniową” 

56. 13.12.2019 – „Spacerem po mieście Olkusz” – projekt organizowany przez PSONI w 

Olkuszu 

57. 16.12.2019 – Wigilia Mieszkańców i Kiermasz Bożonarodzeniowy w Olkuszu 

58. 20.12.2019 – 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 

Warsztaty Terapii Zajęciowej utworzone zostały w grudniu 2002 roku, stanowią 

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 2019 działalność WTZ w 90% finansowana była ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w 10% ze środków Powiatu Olkuskiego. 

 

Uczestnikami WTZ jest 30 osób z niepełnosprawnościami: intelektualną, neurologiczną, 

ruchową i psychiczną. 

 

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. 

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. Uczestnicy WTZ wzmacniają kondycję fizyczną i sprawność 

ruchową, uczą się jak 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. Jeden z 

uczestników WTZ od 8 lat uprawia sport, jako osoba niepełnosprawna należy do 

Stowarzyszenia START Katowice, jego główną dyscypliną jest pchnięcie kulą. Darek należy 

również do Klubu Achilles International Poland. Nasz sportowiec biorąc udział w wielu 

mitingach lekkoatletycznych, co roku zdobywa wiele medali. 

Sukcesy sekcji sportowej „Tajfuny” 

31 maja uczestnicy WTZ wzięli udział w Mitingu Lekkoatletycznego w Krakowie. 

Uczestnicy zdobyli następujące miejsca: 

Aneta Bondar, srebro w pchnięciu kulą 

Łukasz Gancarz, 2 złota w skoku w dal i biegu na 100 m 

Tomasz Gola , złoto w pchnięciu kulą 

Anna Woldańska, złoto w skoku w dal 

 

W miesiącu wrzesień wybrani uczestnicy wzięli udział w biegach przełajowych w Hutkach, 

gdzie zdobyli następujące medale:  

Łukasz Gancarz – złoty medal 

Tomasz Gola – brązowy medal 

Anna Woldańska – złoty medal 

 

W kolejnym dniu uczestnicy brali udział w biegu charytatywnym w Konarach, gdzie zdobyli 

następujące medale: 



Łukasz Gancarz – złoty medal 

Tomasz Gola – srebrny medal 

Paweł Drygała – brązowy medal 

Anna Woldańska – złoty medal 

Aneta Bondar – srebrny medal 

 

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, 

pensjonariuszami DPS, uczniami z Zespołu Szkół Specjalnych. 

 

Uczestnicy 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 zespół WTZ Olkusz.  

W hipoterapii w Bogucinie – Zagroda Kopytko. 

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 VI Małopolskich Impresjach Poetyckich, uczestnicy recytowali wiersze 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, a wszystkie 

zajęcia były dostosowane do ich potrzeb i możliwości – dzięki stosowaniu zasady 

indywidualizacji procesu rehabilitacji. 

W wyniku działań podejmowanych przez kadrę WTZ oraz Stowarzyszenie Otwartych 

Serc Aktywnych Kobiet kilku 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. „Czas start – Zagroda Kopytko” 

Realizacja Projektu finansowanego ze środków Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz „Czas 

start – Zagroda Kopytko” – promowanie turystyki, jako formy spędzania wolnego czasu osób 

z niepełnosprawnościami.  

 

 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 pieca, 

specjalistycznego łóżka dla osoby niepełnosprawnej, artykułów żywnościowych, odzieży oraz 

środków czystości.  

 

VI Struktura przychodów i kosztów 

1.  Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł. 

Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet /SOS/ w 2019 roku pozyskało  

na przychody Stowarzyszenia kwotę   621 046,13 PLN    w tym:    

 

 Składki członkowskie                             

  

830,00 

 Dotacja PFRON – WTZ                      

  

538 496,34 

 Dotacja Starostwo Powiatowe  

   

60 320,00 

 Darowizny pieniężne 

    

662,10 

 Pozostałe przychody  

   

31,51 

 Przychody z 1% podatku  

   

7 656,10 

 Dotacja z Gminy Olkusz 

   

1 000,00 

 Darowizny rzeczowe 

    

5 808,37 

 Dofinansowanie z PUP                      

  

5 262,40 

 Zbiórki pieniężne 

    

979,31 

        

    2.  Struktura kosztów:  
1. Koszty działalności  627 706,03 PLN 

w tym : 

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego                                                   622 512,24 PLN 

a) Zużycie materiałów i energii                                                         85 789,73 PLN                                                    

b) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  460 542,81 PLN 

c) usługi                                                                                           22 535,65 PLN 

d) Pozostałe koszty                                                                           53 644,05 PLN 

 

Koszty pozostałej działalności statutowej                                                                        5 193,79  PLN 

a) Amortyzacja środków trwałych  5 193,79  PLN  

 

                                                                                        Ogółem koszty –   627 706,03 PLN 

                                                                    

3.Wysokość i wyjaśnienia przyczyn nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych: nie 

wystąpiły. 

4. wysokość odpisów aktualizujących należności: nie wystąpiły 

5. Koszty wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i rozwoju na własne 

potrzeby: nie wystąpiły. 

6. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe: nie 

wystąpiły. 

7. podatek dochodowy od wyników operacyjnych nadzwyczajnych: nie dotyczy. 



 

VII. Informacja o wydatkowaniu kosztów finansowych pochodzących z 1% podatku 

dochodowego od osób fizycznych. 

Stowarzyszenie rozpoczęło rok obrotowy (BO) kwotą 6 745,44 PLN. Otrzymało w 2019 roku 

kwotę  7 656,10 PLN PLN pochodzącą z 1% podatku dochodowego.  

 

 Wydatkowano kwotę                                                                                  6 019,76   

     w tym :  

a)  cel szczegółowy   –                                                                                 4.326,30  

b)  dofinansowanie kształcenia                                                                       719,50   

c)  pomoc finansowa dla Sylwii P                                                                  350,00   

d)  materiały promocyjne, baner o roolup                                                       583,79   

e)  przekazano na wydatki bieżące Warsztatu Terapii Zajęciowej                   40,07   

 

Stan środków finansowych pochodzących 1 % podatku na koniec 2019 roku wynosi  8 381,78  

 

VIII. Informacja o wydatkowaniu środków finansowych ze składek członkowskich 

Stowarzyszenie rozpoczęło rok obrotowy (BO) kwotą  2734,86  PLN. 

 Otrzymało w 2019 roku kwotę  830,00  PLN pochodzącą ze składek członkowskich 

        Wydatkowano kwotę    1096,00  

    a) dofinansowanie kształcenia                                                  

 

596,00 

b) zakup biletów do teatru 

    

500,00 

        Stan środków ze składek członkowskich na koniec 2019 roku wynosi  2.468,86 PLN 

 

IX. Stan środków na rachunku bankowym Stowarzyszenia na  31.12.2019   

wynosi   12 970,22 PLN  

z  tego : 

       środki z 1 % podatku  

 

8381,78 

   składki członkowskie                            2468,86 

   darowizny  

  

2112,00 

   pozostałe środki 

  

7,58 

   

         

   

12 970,22 

    

X. Informacja o zatrudnieniu 

1.Przeciętne zatrudnienie w Warsztacie Terapii Zajęciowej w roku obrotowym: 15 osób tj.    

10 i 5/8 etatu. 

2. Wynagrodzenie wypłacane członkom zarządu i organom nadzorczym: nie dotyczy. 

 

 

Olkusz 19.03.2020 rok. 


