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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

STOWARZYSZENIA POMOCY SOCJALNEJ GAUDIUM ET SPES 

 za rok 2020 

 

 

I. Dane Stowarzyszenia  

 

Siedziba Stowarzyszenia – os. Szkolne 35, 31-978 Kraków  

 

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego 

 

KRS 0000110914 

NIP – 677-19-98-471 

REGON – 351229624 

 

II. Członkowie Stowarzyszenia 

 

Do Stowarzyszenia należało 38 członków. 

 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia działał w następującym składzie: 

Tadeusz Skiba   prezes 

Beata Boho                  członek 

Ryszarda Rusowicz  skarbnik 

Magdalena Gromada - sekretarz 

Dorota Batko  - członek    

 

Posiedzenia Zarządu – 10 

Walne zebrania - 1 

 

 

III. Cele Stowarzyszenia 

 

Głównym celem Stowarzyszenia jest udzielanie wsparcia i opieki osobom znajdującym się w 

trudniej sytuacji życiowej, chorym i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, a w szczególności: 

-  świadczenie usług opiekuńczych, wychowawczych i specjalistycznych, 

- prowadzenie ośrodków wsparcia, ośrodków opiekuńczych, środowiskowych domów 

samopomocy oraz ośrodków pobytu dziennego, okresowego i stałego,  

-  świadczenie usług gastronomicznych, 

-  prowadzenie różnorodnych form rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób   

 niepełnosprawnych, 

-  prowadzenie domów pomocy społecznej, 

-  prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej, 

-  prowadzenie zakładów pracy chronionej, 

- prowadzenie i wspomaganie działań wspierających osoby zagrożone wykluczeniem 

społecznym ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia dla nich miejsc pracy oraz 

zamieszkania. 
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IV. Realizacja celów statutowych 

 

Zgodnie z celami statutowymi realizowana była działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 

poprzez rehabilitację społeczną i zawodową. Główny nacisk położony był na aktywizację osób 

niepełnosprawnych oraz osób starszych. Podejmowane były różnego rodzaju działania 

terapeutyczne za pomocą kultury, sportu i integracji społecznej. W związku z sytuacją 

epidemiologiczną i ryzykiem zachorowania na koronawirusa większość spotkań od 12 marca 

2020 odbyło się  online 

 

 

Stali  podopieczni Stowarzyszenia – 415 osoby  

Osoby niepełnosprawne, które uzyskały wsparcie w ciągu roku podczas różnego rodzaju imprez 

kulturalnych, sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, modlitewnych  itp. – ponad 500 osób. 

 

 

1. prowadzenie placówek: 

 

w roku  2020 działalność stacjonarna Placówek dziennego pobytu uczestników była 

czasowo zawieszana w następujących okresach 12.03 – 25.05, 02.09 – 13.09,  

16.10 – 27.11. W tym czasie prowadzona była praca z uczestnikami w formie zdalnej. 

Pozostałe okresy wprowadzony był system tzw. pracy hybrydowej częściowo zdalnie 

częściowo stacjonarnie zgodnie z wytycznymi epidemiologicznymi i w reżimie sanitarnym.  

 

1. Warsztat Terapii Zajęciowej, os. Górali 19 w Krakowie dla 70 osób z 

niepełnosprawnościami. Zajęcia odbywają się w budynkach, os. Górali 19 oraz  

os. Górali 23 i 24.  

Warsztat Terapii Zajęciowej os. Górali 19 w Krakowie działa na podstawie Ustawy o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  w 

oparciu o umowę na prowadzenie zadania zleconego z MOPS Kraków. 

 

2. Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Królowej Jadwigi 81 w Krakowie dla 35 osób z 

zaburzeniami psychicznymi. Zajęcia odbywają się również w drugim lokalu na  

ul. Królowej Jadwigi.  

Warsztat w ramach swojej działalności prowadził w roku 2020 projekt „Zajęcia 

Klubowe” dla 6 uczestników będący na liście osób oczekujących na przyjęcie do 

Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz tych uczestników, którzy od roku 2018 opuścili 

warsztat i podjęli zatrudnienie. Projekt finansowany jest z Państwowego Funduszu 

Osób Niepełnosprawnych i  opiera się na bieżącej działalności warsztatu. 

 

3. Środowiskowy Dom Samopomocy, os. Szkolne 30 w Krakowie dla 31 osób z 

zaburzeniami psychicznymi oraz z chorobą Parkinsona.  

 

 

4. Ośrodek Wsparcia – Klub Samopomocy dla osób starszych, os. Zielone 7 w Krakowie 

dla 45 osób starszych. Umowa  na  prowadzenie  Ośrodka   została  podpisana    z  Gminą  

Miejską  Kraków   od   1 grudnia  2020 – do  30  listopada  2023  roku.    Tytuł  zadania  

publicznego: „ Powierzenie  realizacji  zadania  publicznego w  zakresie  pomocy  

społecznej,  w  tym  pomocy  rodzinom  i  osobom  w  trudnej  sytuacji  życiowej  oraz  

wyrównywania  szans   tych  rodzin  i  osób,  polegającego  na  prowadzeniu  od  1.XII. 
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2020 – do 30. XI. 2023  na  terenie  Dzielnicy  XVIII  ośrodka  wsparcia – klubu  

samopomocy  przeznaczonego  dla  45  osób.” 

 

5. Mieszkanie Chronione,  os. Ogrodowe 17 w Krakowie, w którym zamieszkiwało 5 osób 

niepełnosprawnych.  

 

6. Dom Pomocy Społecznej – Grabie 28 dla 39 osób przewlekle somatycznie chorych. 

Stowarzyszenie wynajmuje ten budynek od Fundacji Samarytański Ruch Maryi 

Jedność.  

 

7. Dom Pomocy Społecznej w Sułkowie dla 60 osób przewlekle psychicznie chorych 

 

8. Centrum Aktywności Seniora Kraków, os. Górali 23 dla   70   osób starszych - 

Działalność prowadzona była w ramach umowy z Gminą Miejską Kraków na realizację 

zadania publicznego w zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” pn. 

„Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów” w latach 

2019-2020 w formie powierzenia realizacji zadania publicznego.  

 

 

Działalność Placówek odbywała się na mocy umów na zlecenie zadania publicznego z 

Powiatem Kraków i Powiatem Wieliczka. I były finansowane zgodnie z tymi umowami ze 

środków pomocy społecznej i państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.   

 

 

 

1. organizowanie imprez o charakterze kulturalnym i integracyjnym 

 

a) Krakowskie Spotkania Artystyczne GAUDIUM 

 

12-26 listopada 2020 roku  

-  Konkurs sceniczny – 23-24.11.2020 prezentacje zespołów online – konkurs 

przeprowadził Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Królowej Jadwigi 81 i odbywał się on w 

budynku Warsztatu 

- Konkurs plastyczny – od 17.11 do 26.11.2020 prezentacje prac plastycznych i 

rękodzieła artystycznego w Pałacu Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk pięknych 

w Krakowie pl. Szczepański 4. Konkurs został przeprowadzony przez  Warsztat 

Terapii Zajęciowej os. Górali 19 

- Konkurs tańca towarzyskiego – 25.11.2020 online konkurs został przeprowadzony 

przez Warsztat Terapii Zajęciowej os. Górali 19 i odbywał się w budynku Warsztatu. 

W tym roku tańcami konkursowymi była cha-cha, show oraz po raz pierwszy 

występy formacji tanecznych. 

- Postaci Gaudium: Daria Szefczyk i Herman Oetinger z Fundacji Znaki Nadziei z 

Frankfurtu 

- W związku z pandemią Konkurs Laureatów i ogłoszenie wyników wszystkich 

konkursów tegorocznych Krakowskich Spotkań Artystycznych Gaudium odbył się 

26.11.2020  w Pałacu Sztuki. Koncert miał formułę online 

 

Impreza zorganizowana przy pomocy prywatnych sponsorów, dofinansowania z 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 50000 zł., Dzielnica 

XVIII – 5000 zł.   
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W imprezie wzięły udział osoby z niepełnosprawnościami z Krakowa oraz ościennych 

województw. Niepełnosprawni artyści mieli możliwość zaprezentowania swojej twórczości 

artystycznej online, w Pałacu Sztuki oraz w konkursie tańca towarzyskiego również online.  

W Krakowskich Spotkaniach Artystycznych Gaudium wzięło udział około 180 osób. 

Pomoc 12 wolontariuszy. 

 

 

 

b) Spotkania integracyjne 

 

- Zabawa karnawałowa Dom Kultury Artzona– luty 2020 

- Rekolekcje wielkopostne dla osób niepełnosprawnych – marzec 2020r. 

- Pielgrzymka do Kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej  

na os. Szklane Domy – wrzesień 2020 r. 

- Integracyjny Turniej Piłki Nożnej „Na zielonej murawie” – odbył się online 

październik, listopad 2020 

           - Jak co roku 27 października odbyła się Msza Św. W intencji czterech filantropów: 

Brrora  Hansson, Zdzisław Żelazny, Tadeusz Piekarz, Zbigniew Chojnacki. 

- Sfinalizowano wystawę prac plastycznych uczestników WTZ os. Górali 19 pt. Polacy…. 

Szacunek….Pamięć….Czas wojny i pokoju”. Prace były prezentowane na wystawie w 

Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie, gdzie w dniu 

15.01.2020 roku odbyła się uroczystość zakończenia wystawy.  Uroczystość uświetnili 

studenci Akademii Muzycznej w Krakowie koncertem saksofonowym. 

- Kontynuowana była współpraca z filia Krakowskiej Biblioteki Miejskiej na os. Zgody. 

Nawiązując do okazji tj. Dnia kobiet zorganizowano tam wystawę prac plastycznych 

uczestniczki WTZ os. Górali 19 pt. Kobieta w sztuce …..” 

- Udział w kilku koncertach z cyklu Muzyka Ars Amanda. Dzięki uprzejmości Filharmonii 

Krakowskiej Warsztaty otrzymały 6 darmowych wejściówek  całorocznych na koncerty, 

które wspierają rozwój uczestników WTZ.  

 

- Warsztat Terapii Zajęciowej os. Górali 19  

a. Warsztaty, oraz wystawa w galerii Huta Sztuki przy Ośrodku Kultury im. C. K. 

Norwida 

b. Bal Karnawałowy w Wiśniczu orgaznizowany przez WTZ w Bochni oraz Starostwo 

Bocheńskie i Burmistrza Nowego Wiśnicza.  

c. VI Turniej SOFT PENTANQUE organizowany przez Dom Pomocy Społecznej ul. 

Kluzeka 6 w Krakowie 

d. Zwiedzanie wystawy Futuronauci. Ujawnij ślady przyszłości. Uczestnicy WTZ 

zostali zaproszeni jako szczególni goście w czasie przedpremierowej wystawy w 

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. 

e. Przedstawiciele Warsztatu wzięli udział w obchodach 20 lecia Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Łyszkowicach. Uroczystości jubileuszowe odbyły się w pięknej 

scenerii Domu Weselnego w Zielonej. 

f. Turniej kolęd w Szpitalu im. Dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. 

g. Konkurs Re-kreacje. 

h. Jumanji: Następny poziom” wyjście do kina w ramach nagrody w konkursie Re- 

kreacje 
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i. Zgłoszenie prac plastycznych uczestników do konkursu w ramach imprez 

Międzynarodowego Nieprzetartego Szlaku. Tematyką tegorocznej edycji były 

„Przemiany”. 

j. Zwiedzanie ogrodu Zoologicznego. 

k. Przygotowane i przeprowadzone były Spotkania tematyczne. Zgodnie z uchwałą 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej rok 2020 został ustanowiony Rokiem Fizyki. Dni 

tematyczne zostały przeprowadzone dwukrotnie z uwagi na podział uczestników na 

grupy związany z procedurami epidemiologicznymi. 

l. Warsztaty były organizatorem wydarzenia w ramach akcji „Zajrzyj do Huty” 2020, 

w ramach której uczestnicy pracowni muzealniczej wraz z terapeutami przygotowali 

i obsługiwali specjalną prezentację  na temat 50 rocznicy Muzeum Czynu Zbrojnego 

i udostępniali Muzeum zwiedzającym.  

m. Uczestnicy wzięli również udział w Konkursie Plastycznym „Sztuka Osób 

niepełnosprawnych”. Tegoroczna edycji nosiła tytuł „Tajemnica Mojej 

Wyobraźni”, którego organizatorem PFRON. 

n. Warsztat pomimo trudnego czasu podejmował starania w kierunku polepszenia 

standardu usług poprzez wykonanie remontów. Wykorzystano fakt zawieszenia 

zajęć dla uczestników w trybie stacjonarnym i wykonano malowanie niektórych 

pomieszczeń, remont łazienki,  stałe instalacje dekoracyjne. Wykonano również 

prace na trenie otoczenia obiektu polegające na rekultywacji ogrodu po pracach 

budowlanych. Został zaaranżowany i przygotowany do dalszej pracy terapeutycznej 

z Uczestnikami ogródek kwiatowy przed budynkiem.  

 

 

- Środowiskowy Dom Samopomocy os. Szkolne 30 

 a. zwiedzali podziemia Rynku Głównego, Szopki w krakowskich kościołach,  

b. we Mszy św. w  Środę Popielcową, w rekolekcjach wielkopostnych,  

c. wychodzili na spacery nad Zalew Nowohucki do tężni ,  

d. brali udział w Warsztatach  w Muzeum Żywego Precla,  

e. wyjściu do Muzeum Schindlera.  

f. Wzięli udział w Konkursie Karaoke- online , w przeglądzie piosenki- Gorlice- online,  

g. w Zachariaszadzie – online. 

 

- Dom Pomocy Społecznej Sułków 

 

a. koncert kolęd organizowany w DPS Sułków z udziałem p. Jacka Dewódzkiego, 

b. uroczyste śniadanie wielkanocne, 

c. udział w imprezie integracyjnej „Święto Darów Ziemi” organizowanej przez DPS 

Sułków,      

d. zabawa andrzejkowa organizowana na terenie DPS, 

e. spotkanie mikołajkowe, 

f. uroczysta kolacja wigilijna dla Mieszkańców. 

g.  ponadto dla Mieszkańców organizowane były w okresie przed wprowadzeniem stanu 

epidemii wyjazdy na pływalnię oraz tężnię solankową, a także spacery po najbliższej 

okolicy. 
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- Ośrodek Wsparcia – Klub Samopomocy os. Zielone 7 

 

a. Rok  2020  tradycyjnie   Seniorzy rozpoczęli  kolędowaniem  przy  różnych  

spotkaniach  biesiadnych. 

b. Już  trzeci  raz  został  zaproszony  zespół  Almoraima,  który  pokazał  tańce   

flamenco,  oraz  pięknie  przedstawił  tradycję  Bożego  Narodzenia  w  Hiszpanii. 

c. Seniorzy  uczestniczyli  w  spotkaniu  jasełkowym  w  teatrze  Vandre. 

d. W  2020 roku  odbyło się   też  wiele  spotkań  tematycznych  jak  np. Dzień  Babci  

i  Dziadka   połączonych  z występami dzieci  z  przedszkola  Słoneczne  Nutki. 

Było  dużo  spotkań  imieninowych  seniorów,  spotkanie walentynkowe, tłusty  

czwartek, spotkania muzyczne,  poetyckie  np.  związane  ze  świętem  3  Maja. 

e. W  styczniu  seniorzy  zwiedzali  już  po  raz  drugi  Muzeum  AK,  połączone  z  

oglądaniem  prac  plastycznych  uczestników  WTZ  os. Górali.  Wysłuchali  też   

koncertu   na  saksofonach  przez  studentów  Akademii  Muzycznej .   

f. Uczestnicy   wybrali    się  też  na  wycieczkę  do  Kalwarii  Zebrzydowskiej,  gdzie  

z  przewodnikiem   oprócz  klasztoru  zwiedzali  muzeum  Jana  Pawła  II. 

g. Bardzo  podobało  się  też  Muzeum  Czartoryskich,  zwieńczone   później   

różnymi  pracami  plastycznymi  w  klubie. 

h. Wycieczki  na  Zarabie,  na  Górę  Chełmską,  wiele  spotkań  nad  Wisłą  na  jazie,  

gdzie  seniorom    organizujemy  grilla,  coroczny  rejs  statkiem  po  Wiśle  spod  

Wawelu   

i. W  2020  roku  uczestnicy  w  spotkaniu  w   Mogile   w  święto  Podwyższenia  

Krzyża, we  mszy  w  Łagiewnikach,  w  drogach  krzyżowych  na  os.  szklane  

Domy.  

i. Seniorzy  brali  udział  w  konkursie  plastycznym  w  Krakowskich  Spotkaniach  

Teatralnych  Gaudium. 

 

- Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Królowej Jadwigi 81 

W ramach rehabilitacji zawodowej dla chętnych uczestników warsztatu wprowadzono 

współpracę z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Ognisko”, 

w zakresie kierowania uczestników WTZ, którzy osiągnęli wystarczający poziom 

rozwoju osobistego i zawodowego do udziału w projekcie „Pomoc Szyta Na Miarę”, 

który miał na celu udział w aktywności społecznej, zawodowej oraz udział w różnych 

stażach i szkoleniach zawodowych. Ponadto warsztat włączał się wolontariat sąsiedzki, 

pomagając starszym mieszkańcom – sąsiadom w robieniu codziennych zakupów i 

załatwianiu potrzebnych spraw jak również uczestniczył w bieżącej działalność 

Stowarzyszenia organizując zlecone zadania związane z Krakowskimi Spotkaniami 

Artystycznymi „GAUDIUM”(onlain). 

 

 

 

 

Centrum Aktywności Seniora os. Górali 23 

Ogólnym celem zadania było, by seniorzy zostali zmotywowani do prowadzenia nadal 

aktywnego życia mimo osiągnięcia 60+ i przejścia na emeryturę. Niezwykle ważne było 
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zapewnienie tej grupie wsparcia  w okresie obostrzeń wynikających z pandemii, 

zarówno w obszarze społecznym, intelektualnym, jak i fizycznym., dostarczenie 

niezbędnej wiedzy i umiejętności, wyrobienie aktywnych postaw, które pozwalają na 

prowadzenie efektywnego i szczęśliwego życia. 

 

W imprezach łącznie wzięło udział ponad 400 osób. 

Realizacja tych imprez wpłynęła na poszerzenie wiedzy i kultywowanie tradycji 

narodowych oraz na rozwój osób z niepełnosprawnościami i większą pewność siebie w 

kontaktach międzyludzkich. Pośrednio podnosi ich samoocenę co może skutkować 

większymi możliwościami rozwoju w kierunku lepszego funkcjonowania społecznego. 

 

Dom Pomocy Społecznej Grabie 

 

Każdy mieszkaniec miał opracowany swój indywidualny plan wsparcia. Za koordynację 

i realizację tego planu odpowiedzialny był pracownik pierwszego kontaktu wybrany spośród 

pracowników Domu.  W ramach terapii zajęciowej mieszkańcy uczestniczyli w formie 

zbiorowej i indywidualnej. Metody wykorzystywane w pracy to m.in.: ergoterapia- 

dziewiarstwo, hafcirastwo, ogrodnictwo, artyterapia- rysunek, malarstwo, filmoterapia 

muzykoterapia. Itp.  

Dla wszystkich mieszkańców naszego Domu dostępne były książki z własnego zbioru 

bibliotecznego, gazety, TV , radio oraz wielokrotnie wyświetlane były filmy video 

dostosowane do zainteresowań i potrzeb.  

Mieszkańcy mieli możliwość zaspokojenia potrzeb religijnych, duchownych poprzez 

uczestniczenie w codziennej Mszy św. w kaplicy na ternie Domu.  

W roku 2020 ze względu na pojawienie się COVID-19 oraz obostrzeń z tym związanych 

działalność Naszego Domu została bardzo ograniczona.  Organizowane były zabawy, grill, 

terapia tylko dla Naszych mieszkańców.  Wycieczki poza teren DPS organizowane były 

wyłącznie w małych grupach i w miejscach gdzie nasi podopieczni nie ryzykowali zakażeniem 

COVID-19. 

Dom Pomocy Społecznej,, Miłosierny Samarytanin” wziął udział w projekcie 

 ,, Bezpieczny Dom- wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku 

z zagrożeniem COVID-19 oraz Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny. 

Bezpieczny Dom"  

 

 

 

3. Organizowanie działań mających na celu pozyskiwanie środków finansowych i 

rzeczowych na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym organizowało różnego rodzaju działania mające 

na celu pozyskanie funduszy na rzecz osób niepełnosprawnych między innymi poprzez 

prowadzenie rozmów z przedsiębiorcami, prywatnymi osobami. Rozsyłanie listów i 

rozdawanie ulotek promocyjnych dotyczących Stowarzyszenia celem rozpowszechnienia idei 

pracy Stowarzyszenia oraz zdobycie ludzi dobrej woli, którzy zechcieli wesprzeć 

Stowarzyszenie poprzez wpłatę 1% na rzecz osób niepełnosprawnych. Pozyskano również 

wiele materiałów rzeczowych szczególnie na obsługę imprez organizowanych przez 

Stowarzyszenie takich jak Krakowskie Spotkania Artystyczne Gaudium, oraz materiałów do 

terapii dla podopiecznych Stowarzyszenia. 

Stała współpraca z Bankiem żywności w Krakowie. 
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Pozyskaliśmy następujące środki finansowe i rzeczowe: 

1. CHATCHAM FINANCIAL – darowizna 5.000 zł na ekologiczne opakowania 

jednorazowe wykorzystane do wydawania posiłków w czasie pandemii 

2. PFRON – dotacja 50.000 zł organizacja Krakowskich Spotkań Artystycznych 

Gaudium 

3. URZĄD MIASTA DZIELNICA XVIII – 5.000 zł organizacja Krakowskich Spotkań 

Artystycznych Gaudium 

4. INICJATYWA LOKALNA DONICE PEŁNE KWIATÓW – inicjatorka jedna z 

wolontariuszek Małgorzata Szymczyk – Kardasiewicz, 5.832 zł, obsadzenie donic 

przed siedzibą Stowarzyszenia oraz zorganizowanie wystawy 

 

Wysokość środków uzyskanych tą drogą ujęta jest w sprawozdaniu finansowym. 

 

 

 

4. Działalność stołówek i catering 

 

 Stowarzyszenie przygotowuje posiłki na bazie kuchni Stowarzyszenia os. Szkolne 35 w 

Krakowie. Dziennie gotowanych jest ok. 280  obiadów, które rozwożone są do placówek: WTZ 

os. Górali 19, DPS Grabie, DPS Sułków, OW os. Zielone, oraz roznoszone są do domów osób 

starszych   przez uczestników WTZ os. Górali 19, ŚDS os. Szkolne 30, w Krakowie w ramach 

rehabilitacji zawodowej – średnio 70 posiłków dziennie. W okresie zawieszenia działalności 

stacjonarnej Dziennych Placówek Stowarzyszenia obiady były roznoszone przez pracowników 

WTZ os. Górali 19, ŚDS os. Szkolne 30, DPS Sułków, pracowników Stowarzyszenia oraz 56 

wolontariuszy.  

 

5. Projekty i działania 

 

1) W okresie sprawozdawczym organizowane były praktyki dla młodzieży na terenie 

placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie z następujących uczelni: 

- Uniwersytet Pedagogiczny 

- Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie 

Praktyki odbywały się w ograniczonej formie i w pełnym reżimie sanitarnym 

 

2) Współpraca w ramach Klubu Integracji Społecznej MOPS w Krakowie – w ciągu całego 

roku w różnych wymiarach czasowych 8 osób zatrudnionych w KIS w ramach reintegracji 

zawodowej osób długotrwale bezrobotnych pracowało w placówkach Stowarzyszenia. 

3) Współpraca WTZ os. Górali 19 z Klubem Integracji Społecznej oraz Regionalnym 

Ośrodkiem Polityki Społecznej w projekcie KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej 

współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin 

 

4) Współpraca z Uniwersytetem Pedagogicznym, Akademią Wychowania Fizycznego, 

Zespołem jednostek Edukacyjnych w Krakowie. 

5) Współpraca z Małopolską Fundacją Dom Kombatanta Muzeum Czynu Zbrojnego w 

ramach której Warsztaty Terapii Zajęciowej os. Górali 19 w Krakowie prowadzą Muzeum 

Czynu Zbrojnego.  

6) Współpraca z Dzielnicą XVIII – dofinansowanie zabawy karnawałowej. 

7) Współpraca z Fundacją Hamlet 

8) Współpraca ze Szkołą Tańca p. Beatą  Marszałek  
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9) Współpraca z Parafiami: na os. Szklane Domy, na os. Teatralnym, na ul. Bulwarowej,  

oo. Franciszkanów, w Sułkowie i w Grabiu 

10) Współpraca z Domem Kultury im. C.K. Norwida z os. Górali 4 

11) Galeria 3 obrazów – Biblioteka Jagiellońska, Uniwersytet Pedagogiczny ul. Ingardena, 

Zespół Jednostek Edukacyjnych os. Teatralne – forma prezentacji prac plastycznych osób 

niepełnosprawnych z różnych Placówek.  

12) Współpraca z Urzędami Pracy w Krakowie i Wieliczce – staże pracownicze,  

12) Turniej Piłki Nożnej „Na Zielonej Murawie” zorganizowany przez Warsztat Terapii 

Zajęciowej ul. Królowej Jadwigi 81 w Krakowie. Turniej ten ma wieloletnią tradycję i chociaż 

w tym roku ze względów pandemicznych był w nowej innej formule on-line to jednak 

organizacja była jak zwykle na wysokim poziomie profesjonalizmu. 

13)„Aktywność psychofizyczna osób niepełnosprawnych w okresie pandemii”  - projekt 

realizowany przez Warsztaty ul. Królowej Jadwigi 

 

14)DPS Sułków - w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza 

Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom” dokonano zakupu środków ochrony 

indywidualnej oraz sprzętu i wyposażenia niezbędnego do walki z epidemią COVID – 19 

 i jej skutkami. Ponadto w ramach realizacji grantu przeprowadzono prace remontowe 

prowadzące do zaadaptowania na terenie placówki pomieszczenia oddzielonego 

funkcjonalnie i powstania dwóch miejsc izolacji lub odbywania kwarantanny dla 

mieszkańców w sytuacji wypisu ze szpitala, przyjęcia interwencyjnego oraz w sytuacji 

wystąpienia zakażenia COVID-19 lub wystąpienia objawów mogących wskazywać na 

zakażenie. Wartość środków otrzymanych w ramach grantu wyniosła 111.319,00 zł. 

Ze środków przyznanych w ramach dotacji celowych Wojewody Małopolskiego zakupiono 

środki ochrony indywidualnej oraz sprzęt pozwalający na działania mające na celu 

minimalizowanie zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w postaci: 

- lampy wirusobójczej UV,  pulsoksymetrów ( 2 sztuki ),  termometrów bezdotykowych ( 2 

sztuki ), jak również szybkich testów serologicznych na obecność antygenów wirusa SARS-

CoV-2. Środki przyznane w ramach dotacji zostały ponadto przeznaczone na dofinansowanie 

bieżącej działalności DPS Sułków związanej z przeciwdziałaniem COVID-19 poprzez 

przyznanie dodatkowych składników wynagrodzenia osobom zatrudnionym w DPS Sułków 

narażonym na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2. Całość 

dotacji przekazanej na podstawie trzech umów zawartych w dniach 24.02.2020, 2.11.2020 oraz 

18.11.2020 wyniosła 75.877,00 zł, z czego 48.016,00 zł przeznaczone zostało na dodatkowe 

składniki wynagrodzenia. 

Realizacja trwającego do 31.03.2021 r. projektu grantowego pn. „Bezpieczny dom - wsparcie 

dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” na 

łączną kwotę 119.985,00 zł pozwoliła na przyznanie jednorazowych nagród dla pracowników 

mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami, świadczących usługi bytowe, opiekuńcze, 

edukacyjne i wspomagające oraz sfinansowanie wykonania testów dotyczących zakażenia 

wirusem SARS-CoV-2 dla całego personelu DPS. Działania w ramach projektu będą 

kontynuowane w roku 2021 r. 

W ramach realizacji projektu „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” realizowanego w 

projekcie „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi”, DPS Sułków otrzymał środki w wysokości 8.240,00 zł 

przeznaczone na zakup dwóch w pełni wyposażonych zestawów komputerowych 

umożliwiających kontakt on-line mieszkańców oraz personelu z otoczeniem/rodziną w celu 

polepszania sytuacji osób przebywających w placówce. 
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15) Jednym z działań było uzyskanie dodatkowych  środków w ramach Programu 

„Bezpieczny WTZ” WTZ os. Górali 19 w wysokości 15120 zł, WTZ ul. Królowej 

Jadwigi w kwocie 7560 zł. W ramach programu zakupiono środki ochrony osobistej i 

dezynfekcji dla pracowników Warsztatu oraz stałe elementy wyposażenia takie jak 

dozowniki na ręczniki jednorazowe, automatyczne dozowniki do dezynfekcji. 

16) "wymiana ciepła" - wieszak z ciepłą odzieżą wystawiony jest od października. Lokalni 

mieszkańcy i nie tylko przynosili ubrania, z których mogły skorzystać osoby 

potrzebujące. 

 

6. Wspieranie Domów Pomocy Społecznej z województwa małopolskiego 

 

Mieszkańcy domów pomocy społecznej województwa małopolskiego brali udział  

w imprezach kulturalnych i sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie  

np. Krakowskie Spotkania Artystyczne Gaudium, Turniej na Zielonej Murawie. 

 

 

 

  

Podsumowując działalność Stowarzyszenia w tym okresie zadania statutowe zostały 

zrealizowane. Cele statutowe zostały zrealizowane dzięki zatrudnieniu wykwalifikowanej 

kadry. W roku 2020 Stowarzyszenie zatrudniało średnio na umowę o pracę 113 osób na 98,7 

etatach (stan na 31 grudnia 2020) 

 

 

                  

                                                                               Magdalena Gromada 

 

 

 

 


