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Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Wspólna Radość”, 30-725 Kraków,              
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tel. 12 650 56 00 
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Członkowie Zarządu Stowarzyszenia: 

            Grażyna Dąbroś - Prezes, 

Ryszard Jaworski – Z-ca Prezesa, 

Elżbieta Ślęzak - Skarbnik, 

Renata Trojan– Sekretarz, 

Katarzyna Wiltos – Członek. 

 

Celem działania Stowarzyszenia są zadania w zakresie: 

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

wyrównywania szans tych rodzin i osób. 

2.  Działalności charytatywnej. 

3.  Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

4.  Działalności na rzecz mniejszości narodowych. 

5.  Ochrony i promocji zdrowia. 

6.   Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 

7.  Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy                  

 i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 

8. Upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet                  

i mężczyzn. 

9. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 
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10. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

11.  Nauki, edukacji, oświaty i edukacji. 

12.  Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. 

13. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 

14.  Upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

15. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. 

16.  Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

działań wspomagających rozwój demokracji. 

17.  Ratownictwa i ochrony ludzkości. 

18.  Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju  i za 

granicą. 

19.  Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami. 

20.  Promocji i organizacji wolontariatu. 

21.  Działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy                     

 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w punktach jak 

wyżej. 

22. Działalności leczniczej. 

23. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pracy z dziećmi lub młodzieżą. 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. Prowadzenie instytucji interwencji kryzysowej. 

2. Organizację imprez i spotkań dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 

3. Organizację pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej. 

4. Organizację i prowadzenie terapii rodzinnej. 

5. Prowadzenie biblioteki i czytelni dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i instytucji. 

6. Organizowanie pomocy socjalnej na rzecz osób i rodzin  w trudnej sytuacji życiowej. 

7. Prowadzenie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i systemu oświaty. 

8. Udzielanie finansowego i rzeczowego wsparcia osobom potrzebującym. 

9. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej ( w tym uzależnień) oraz różnym formom 

dyskryminacji osób niepełnosprawnych. 

10. Organizowanie wypoczynku oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 



11. Reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych. 

12. Inicjowanie działań na rzecz wprowadzenia modelu polityki socjalnej sprzyjającej pełnemu 

rozwojowi osób niepełnosprawnych i ich integracji społecznej. 

13. Prowadzenie działań informacyjnych oraz promocji stowarzyszenia poprzez prowadzenie 

działalności wydawniczej, informacyjno – promocyjnej i edukacyjno – szkoleniowej. 

14. Współpracę, wymianę kontaktów i doświadczeń pomiędzy organizacjami i instytucjami      

  w kraju i zagranicą działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. 

15. Organizację konferencji, kursów, sympozjów, szkoleń i warsztatów. 

16. Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami 

masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. 

17. Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami stowarzyszenia. 

18. Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych. 

19. Opracowywanie wydawanie materiałów informacyjno – prawnych dla osób indywidualnych. 

20. Promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii. 

21. Wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej oraz ich 

współpracy międzynarodowej. 

22.  Prowadzenie działalności naukowej i badawczej. 

23. Prowadzenie działalności leczniczej  w formach i na zasadach przewidzianych w ustawie 

 o  działalności leczniczej. 

24. Udzielanie schronienia, w tym prowadzenie noclegowni, zapewnienie posiłku oraz 

niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym. 

25. Podejmowanie działań z zakresu wspierania rodziny i systemu   pieczy zastępczej, w tym 

prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży, placówek 

wsparcia dziennego. 

Swoją działalnością Stowarzyszenie wspiera  między innymi: 

 Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Krakowie, 

przeznaczony dla 378 osób. 

 Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu specjalistyczno-terapeutycznego w Krakowie dla 

7 dzieci prowadzoną na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków – 01.07.2019r. likwidacja 

placówki. 

 Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, przy ul. Sołtysowskiej 13d dla 67 osób w podeszłym 

wieku prowadzony na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków. 

 Osoby niepełnosprawne i ich rodziny. 



 

Realizacja celów statutowych: 

   Posiedzenia zwykłe Zarządu odbywały się w razie potrzeby jednak nie rzadziej niż raz 

 na kwartał. 

  Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia – odbyło się  

12 marca 2019r . 

 Aktualizacja strony   internetowej  Stowarzyszenia - http://www.wspolnaradosc.pl/  

 Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego         

w Krakowie,  przy ul. Bardosa  9 dla 7 dzieci na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków  

do dnia  30 czerwca 2019r. 

 Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej im. Władysława Godynia w Krakowie  

przy ul. Sołtysowskiej 13d przeznaczonego dla 67 osób  w podeszłym wieku na zlecenie 

Gminy Miejskiej Kraków. 

 Współorganizowanie i dofinansowanie „Turnieju Piłki Nożnej” dla osób niepełnosprawnych 

(06.08.2019r.). 

 Współorganizowanie  plenerowej imprezy integracyjnej “W grodzie Kraka”,      

w której uczestniczyły osoby niepełnosprawne w tym mieszkańcy domów pomocy społecznej 

i  ich rodziny  (05.09.2019r.). 

 Współorganizowanie i dofinansowanie „Mikołajkowego Turnieju Tenisa Stołowego” 

organizowanego w Szkole Podstawowej Nr 153 w Krakowie, ul. Na Błonie 15D dla osób 

niepełnosprawnych  (06.12.2018r.). 

 Współpraca z Bankiem Żywności -  pomoc w zakresie przekazywania żywności najuboższym   

osobom. 

 Wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych. (zabiegi kinezjoterapii  

i masażu). 

  Dofinansowanie zakupu leków dla osób niepełnosprawnych, mieszkańców Domu  Pomocy 

Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41. 

 Nieodpłatne wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego osobom niepełnosprawnym,( np. łóżka 

rehabilitacyjne). 

 Pomoc przy tworzeniu  kwartalnika „IMPULS”, do którego artykuły piszą 

osoby        niepełnosprawne. 

 Prowadzenie biblioteki na terenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowa 41 oraz 

nieodpłatne wypożyczanie książek osobom niepełnosprawnym, pracownikom, mieszkańcom 

i ich rodzinom. 
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 Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 Pozyskiwanie sponsorów. 

 Pozyskiwanie środków z 1% podatku na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 Sporządzenie w formie elektronicznej sprawozdania z działalności Stowarzyszenia   

do  GUS-u i MRP i PS. 

 Przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątku ruchomego  

 Stowarzyszenia. 

 Udział  członków Zarządu Stowarzyszenia w spotkaniach   organizowanych przez Prezydenta 

Miasta Krakowa z osobami niepełnosprawnymi w dniach 16.04.19r. i 18.12.2019r. 

 Udział członka Zarządu na  Walnym Zabraniu Sprawozdawczym KraFOS w dniu 

28.06.2019r.  

 Zgłoszenie poparcia Kandydów do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

w IV kadencji (p. Ewa Bielecka, Beata Ciepła, Ferdynand Nawratil). 

 

 


