Roczne sprawozdanie merytoryczne
z działalności organizacji
za rok 2012

I.

Dane organizacji

1. Nazwa organizacji
2. Adres siedziby i dane
kontaktowe
Gmina

m. KRAKÓW

Miejscowość

KRAKÓW

Nr faxu

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI AUTYSTYCZNYCH "ZACISZE"
Kraj

Województwo

POLSKA

Ulica

Nr domu

SODOWA

Kod pocztowy

Poczta

30-376

E-mail

MAŁOPOLSKIE

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym
5. Numer REGON

121250476
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Nr telefonu

KRAKÓW

Strona www

m. KRAKÓW

Nr lokalu

17

INFO@ZACISZEAUTYZMU.PL

Powiat

726541951

WWW.ZACISZEAUTYZMU.PL

2010-03-12

6. Numer KRS

0000351260

7. Skład organu
KAMILA WOJCIECHOWSKA, PREZES ZARZĄDU
zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska
WIESŁAW ZAGÓL, WICEPREZES ZARZĄDU
oraz informacje o funkcji pełnionej
przez poszczególnych członków
organu zarządzającego)

URSZULA MICHALIK, SKARBNIK
DANIEL CZABAŃSKI, CZŁONEK ZARZĄDU
AGNIESZKA KAJSTURA-GÓRALCZYK, CZŁONEK ZARZĄDU

8. Skład organu kontroli lub PIOTR RENTFLEJSZ, PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ
nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska
WOJCIECH DYMEK, WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ
oraz informacje o funkcji pełnionej
przez poszczególnych członków
organu kontroli lub nadzoru)

GABRIELA BITNIOK, SEKRETARZ KOMISJI REWIZYJNEJ

9. Cele statutowe
organizacji

1. Działanie na rzecz dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem;
2. Działanie na rzecz rodzin dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem;
3. Uwrażliwianie społeczeństwa na problemy osób dotkniętych całościowymi
zaburzeniami rozwoju, autyzmem i ich rodzin;
(Należy opisać cele na podstawie 4.Propagowanie wiedzy na temat całościowych zaburzeń rozwoju, autyzmu oraz
statutu organizacji)
problemów z nimi związanych w społeczeństwie;
5. Zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób dotkniętych
całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem
6. Działanie na rzecz integracji społecznej osób dotkniętych całościowych zaburzeń
rozwoju, autyzmem.
10. Sposób realizacji celów 1. Organizowanie lub finansowanie terapii, leczenia i rehabilitacji, względnie innych
statutowych organizacji
działań terapeutycznych, odpłatnych i nieodpłatnych, dla dzieci i młodzieży z
całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem;
(Należy opisać sposób realizacji
2. Organizowanie lub finansowanie szkoleń dla wolontariuszy, którzy pracować będą z
celów statutowych organizacji na
dziećmi i młodzieżą dotkniętą całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem;
podstawie statutu organizacji)
3. Organizowanie spotkań, prelekcji, wykładów, grup wsparcia, szkoleń;
4. Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się pomocą osobom z
całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem, w tym udzielanie im potrzebnego
wsparcia
5. Organizowanie zbiórek pieniężnych, aukcji na cele statutowe;
6. Uzyskiwanie dotacji, grantów i innego wsparcia finansowego ze środków
publicznych i prywatnych, a także ze środków pochodzących z unii europejskiej i
innych źródeł;
7. Organizowanie wyjazdów integracyjnych dla dzieci z całościowymi zaburzeniami
rozwoju, autyzmem;
8. Uzyskiwanie środków finansowych z darowizn, zapisów, przychodów ze środków
zgromadzonych na rachunkach bankowych lub z inwestowania tych środków w papiery
wartościowe lub instrumenty finansowe;
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II. Charakterystyka działalności organizacji w okresie sprawozdawczym`
1.Opis działalności
1. Opis głównych Stowarzyszenie „Zacisze” realizowało cele statutowe w 2012r. - w ramach niżej wymienionych
działań
projektów i inicjatyw.
podjętych przez
PROJEKTY TERAPEUTYCZNE
organizację
Projekt „DIAMENTY - kompetentny i aktywny wolontariat na rzecz dzieci
ze spektrum autyzmu”, to projekt dwuletni, realizowany w okresie 2011-0601 do 2012-06-06 i współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego
Funduszu

Inicjatyw

Obywatelskich.

Projekt

realizowany

przez

Stowarzyszenie, działające w partnerstwie z Zespołem Szkół Specjalnych nr 13 w Krakowie oraz przy
współpracy z Instytutem Psychologii UJ.
Celem projektu było kompleksowe wyszkolenie grupy wolontariuszy do zawodowej pracy
terapeutycznej, edukacyjnej i opieki nad dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
W projekcie uczestniczyło 15 terapeutów, 17 wolontariuszy i 18 dzieci ze spektrum autyzmu.
Wolontariusze w 2011 roku uczestniczyli w trzech 8 godzinnych szkoleniach teoretycznych z zakresu
tematyki spektrum autyzmu oraz uczestniczyli w sześciu blokach 3 godzinnych zajęć terapeutycznych
(indywidualnych i grupowych), w czasie których pod okiem doświadczonych terapeutów początkowo
obserwowali, a następnie samodzielnie wykonywali programy terapeutyczne dzieci. W 2012 roku po
dokończeniu bloku szkoleń praktycznych rozpoczęli pracę w domach dzieci.

Projekt Mamo potrafię !!! realizowany był w okresie 01.09.2012 do
10.12.2012 przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących
w dyspozycji Województwa Małopolskiego,
Celami zadania było:
• zwiększenie skuteczności oddziaływań terapeutycznych i edukacyjnych
poprzez

ich

intensyfikację,

poprzez

organizację

dwugodzinnych

grupowych zajęć, 1 raz w tygodniu przez okres 9 tygodni.
• wsparcie rodziców w procesie terapii i edukacji dzieci, poprzez
intensyfikację oddziaływań terapeutycznych i edukacyjnych
• odciążenie rodziców w zakresie codziennej opieki nad dzieckiem
• stworzenie możliwości zdobycia doświadczenia u boku profesjonalnego terapeuty przez
wolontariuszy w wymiarze max. 18 godzin w trakcie trwania projektu.
Cele projektu zostały zrealizowane oraz osiągnięto mierzalne rezultaty.

Projekt Mamo potrafię !2! to kontynuacja zadania pn. Mamo potrafię !!! w
okresie 10.12.2012 do15.03.2013 ze środków własnych i pozyskanych dzięki
wsparciu krakowskiego oddziału międzynarodowego stowarzyszenia Junior
Chamber International - JCI Kraków www.jcikrakow.pl, podczas Dancingu
Charytatywnego Feniks 2012.
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1. Opis głównych PROJEKTY WOLONTARIATU
działań
podjętych przez
Projekt mosTy 2 - roczny projekt wolontariatu środowiskowego na rzecz
organizację
dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z udziałem 45 wolontariuszy
(cd)
pracujących w 39 rodzinach dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Czas trwania projektu marzec 2012- styczeń 2013. Projekt zrealizowany
został ze środków własnych Stowarzyszenia. Celem głównym Projektu było,
jak w pierwszej edycji mosTY, wsparcie rodzin dzieci z zaburzeniami ze
spektrum autyzmu poprzez pozyskanie wolontariuszy do pracy
terapeutycznej, edukacyjnej i opieki nad dziećmi na terenie domu.

Kompetentny wolontariusz dziecka z autyzmem - szkolenia
specjalistyczne
Projekt zakładał przeprowadzenie dwóch ośmiogodzinnych szkoleń z
zakresu terapii autyzmu dla 2 grup (każda ok. 22-23 osób) wolontariuszy,
którzy współpracowali ze Stowarzyszeniem na mocy porozumień o
wolontariacie w ramach projektu mosTy 2, aby w rezultacie zwiększyć
kompetencje wolontariuszy w zakresie terapii dzieci ze spektrum autyzmu w
ich środowisku domowym. Dzięki intensyfikacji działań terapeutycznych
uzyskana została poprawa funkcjonowania dzieci w deficytowych obszarach,
natomiast rodziny dzieci otrzymały dodatkowe bezpłatne wsparcie i pomoc w
pracy terapeutycznej i edukacyjnej z dziećmi. Dodatkowymi celami projektu
była popularyzacja zagadnień dot. autyzmu w społeczeństwie (w otoczeniu i
poprzez wolontariuszy). Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym ze
środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego w okresie od 3.09.2012 do
05.12.2012
INICJATYWY STOWARZYSZENIA:
II Przegląd filmów o autyzmie i zespole Aspergera (23-24 listopada 2012)
II Przegląd, który odbył się w ramach Międzynarodowego Tygodnia Autyzmu.
W jego ramach pokazaliśmy 4 filmy związane z tematyką autyzmu i zespołu
Aspergera. Celem przeglądu było szerzenie wiedzy na temat sytuacji osób z
autyzmem i ich funkcjonowania w społeczeństwie, aby w rezultacie
zwiększyć wrażliwości nas wszystkich w tym zakresie. Przegląd spotkał się z
dużym zainteresowaniem publiczności i mediów.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta Krakowa
Jacek Majchrowski, Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,
Dziennik Polski, Tygodnik Powszechny oraz Radio PLUS Kraków
W ramach II Przeglądu zorganizowaliśmy także AUTYZM STOPKLATKA,
wystawę prac fotograficznych osób z autyzmem podzieloną na bloki
tematyczne. Każdy z fotograficznych bloków tematycznych zawierał cytat
osoby dotkniętej zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Zaświeć się na niebiesko
2 kwietnia w dniu Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu, organizacje
związane z autyzmem, na całym świecie organizują akcję „Light it up blue”, aby
wzbudzić ciekawość i sprowokować odbiorców do rozmowy w celu zwiększania
świadomości społecznej na temat autyzmu. Nasza organizacja aktywnie
uczestniczyła w tych obchodach, prowadząc kampanię informacyjną na
naszych stronach www i Facebook, oraz w krakowskiej prasie, telewizji i radiu.
Finałem akcji była wystawa, której byliśmy współorganizatorem, "Autyzm - mam
to na co dzień", dostępną w holu Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich
Świętych oraz happening przed budynkiem UMK "Niebieskie światełko dla
Autyzmu
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Cele statutowe:
• Działanie na rzecz rodzin dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem;
• Uwrażliwianie społeczeństwa na problemy osób dotkniętych całościowymi zaburzeniami
rozwoju, autyzmem i ich rodzin,
• Propagowanie wiedzy na temat całościowych zaburzeń rozwoju, autyzmu oraz problemów z
nimi związanych w społeczeństwie
• Działanie na rzecz integracji społecznej osób dotkniętych całościowych zaburzeń rozwoju,
autyzmem,
realizujemy w ramach prowadzonego portalu www.zaciszeautyzmu.pl oraz strony na Facebooku
www.facebook.com/stowarzyszenieZacisze Poprzez te media przekazujemy informacje związane z
zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Informujemy o wszelkich inicjatywach podejmowanych w tym
zakresie na poziomie lokalnym jak i ogólnopolskim. Liczba odsłon na naszej stronie od czerwca 2010
do grudnia 2012 wyniosła ponad 340 tysięcy, a na Facebook mamy ponad 500 fanów.
2.Zasięg terytorialny
prowadzonej przez
organizację działalności
Kraków, oraz powiaty: krakowski i wielicki
(Należy wskazać np. „gmina”,
„powiat”, „województwo”, „cały
kraj”, „zagranica”)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji w okresie sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji
(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

44 dzieci, 82 wolontariuszy

Osoby
Prawne

0

III. Personel organizacji w okresie sprawozdawczym
1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy
(etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
2. Członkowie
1. Organizacja ma członków
48 osób fizycznych

2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku
obrotowego

0 osób prawnych
organizacja pozyskała 10 członków

3. Zmiana członkostwa w organizacji
organizacja straciła 6 członków
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0 etatów

16 osób

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami
są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby
niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
czy przedstawiciele władz organizacji)

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30
dni

12 osób

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

a) członkowie organizacji

12 osób

b) pracownicy organizacji

0 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

w tym:

0 osób

d) członkowie organu zarządzającego

0 osób

e) inne osoby

0 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 30
dni

99 osób

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w
okresie sprawozdawczym)

w tym:

a) członkowie organizacji

12 osób

b) pracownicy organizacji

0 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

82 osoby

d) członkowie organu zarządzającego

5 osób

e) inne osoby

0 osób

V. Informacje uzupełniające
5. Dodatkowe informacje
(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Jesteśmy organizacją rodziców, działających na rzecz dzieci ze spektrum autyzmu. Ponieważ autyzm mamy na co dzień
w domu, wiemy co jest niezbędne dzieciom z autyzmem i ich rodzinom. Mając tą wiedzę, staramy się działaniami
Stowarzyszenia pomóc jak największej ilości dzieci ze spektrum autyzmu.

Data wypełnienia sprawozdania

Miejsce na pieczęć organizacji

30.03.2013

Podpis

Podpis

Urszula Michalik Agnieszka Kajstura-Góralczyk
Skarbnik
Członek Zarządu

Podpis

Podpis

Podpis

Daniel Czabański
Członek Zarządu

Wiesław Zagól
Wiceprezes Zarządu

Kamila Wojciechowska
Prezes Zarządu
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