Dzieło Pomocy św. Ojca Pio
Organizacja PoŜytku Publicznego

Kraków, 22.03.2008.

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2007

Nazwa, siedziba i adres organizacji

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio
ul. Loretańska 11
31-114 Kraków
Dzieło Pomocy św. Ojca Pio (Dzieło) jest nieposiadającą osobowości prawnej wewnętrzną
jednostką kościelnej osoby prawnej Krakowskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów.
Dzieło posiada status organizacji poŜytku publicznego (KRS nr 0000217272).
1. Działalność statutowa.
W minionym roku były realizowane następujące cele statutowe Dzieła:
- działalność charytatywna,
- pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej,
- przeciwdziałanie patologiom społecznym zwłaszcza problemom osób bezdomnych,
- fundusz stypendialny dla dzieci z rodzin ubogich,
- działalność wspierająca naukę, edukację, oświatę i wychowanie.
Pomoc rzeczowa – kuchnia i łaźnia
Funkcjonująca kuchnia dla bezdomnych i potrzebujących wydawała codziennie pieczywo,
kanapki, gorącą herbatę, zupę i drugie danie przygotowywane i przekazywane przez klasztor
krakowski. Była ona otwarta codziennie przez cały tydzień od 9.00 do 11.00 oraz w godzinach
popołudniowych od 16.00 do 17.00. KaŜdego dnia korzystało z niej przeciętnie od 130 do 170 osób.
W obsługę kuchni zaangaŜowani byli bracia zakonni wraz z wolontariuszami (w części
z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich). Wolontariusze zajmowali się wydawaniem Ŝywności i
gorącej herbaty a bracia zakonni natomiast angaŜowali się w utrzymanie porządku oraz
w prowadzenie rozmów z bezdomnymi. Miały one na celu próbę pomocy w wyjściu z ich obecnej
sytuacji – czy to poprzez szukanie kontaktu z rodziną (odbudowanie zerwanych relacji) czy
pośrednictwo w znalezieniu ośrodka, schroniska czy pracy. Bracia udzielali takŜe podstawowej
pomocy medycznej – opatrywanie czy dezynfekcja zranień czy skaleczeń, a w trudniejszych
przypadkach pomagali w uzyskaniu fachowej opieki lekarskiej.
Obok kuchni udostępniana była takŜe łaźnia, z której korzystali przede wszystkim ludzie
ul. Loretańska 11; 31-114 Kraków; tel: 012/4224803; email: pomoc@kapucyni.krakow.pl;
www.pomoc.kapucyni.krakow.pl; NIP 676-22-81-650; nr rachunku:76 1060 0076 0000 3200 0097 1374

bezdomni. W pełni zaspokajała ona potrzebę troski o ich higienę osobistą. W kontenerze
z półfabrykatów znajdują się dwie kabiny z prysznicami oraz pomieszczenie gospodarcze z pralką
suszarnią i bojlerami. W obsługę łaźni zaangaŜowani byli odpowiednio przygotowani bracia
zakonni. Łaźnia była czynna trzy razy w tygodniu – w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od
9.00 do 11.00 (kobiety w poniedziałki, w pozostałe dni męŜczyźni). Tygodniowo korzystało z niej
ok. 30 osób w okresie zimowym a w okresie letnim ok. 50 osób.
W Niedzielę Wielkanocną, w Wigilię BoŜego Narodzenia, zostały zorganizowane
obiady świąteczne dla ubogich i bezdomnych, w którym uczestniczyło ok. 200 (BoŜe Narodzenie)
do ok. 300 osób (Wielkanoc). Oprócz ciepłego posiłku wszyscy otrzymali paczki Ŝywnościowe.
Wartość świadczonej pomocy (kuchnia) – 39.470,54 zł
Koszty utrzymania kuchni i łaźni, dowóz Ŝywności – 11.548,03 zł
Bank śywności – PEAD i wsparcie podstawowe
We współpracy z Bankiem śywności w Krakowie kontynuowana była dystrybucja
produktów Ŝywnościowych w ramach programu PEAD i wsparcia do działalności bieŜącej kuchni.
Łączna ilość wydanych produktów w ramach PEAD-u to 8.458 kg (płatki śniadaniowe, mąka,
makaron, ser Ŝółty, ser topiony, kasza, cukier) oraz 2460 l mleka W tym projekcie uczestniczyło
łącznie 203 osoby (tj. 107 rodziny) z terenu Krakowa.
W sumie wartość pomocy rzeczowej – 20.028,70 zł.
Program z zakresu bezdomności we współpracy
z UW w
Krakowie
W dniu 22 listopada 2007 roku została zawarta z Urzędem Wojewódzkim w Krakowie
umowa na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej „Przetrwać zimę w Krakowie”. Celem
projektu było zapewnienie osłony socjalnej osobom bezdomnym i ubogim w okresie zimowym.
Partnerami Dzieła Pomocy w realizacji projektu byli: Klasztor Br. Mn. Kapucynów w Krakowie,
Bank śywności w Krakowie w ramach realizacji programu PEAD, Piekarnia B.A. Madej s.j. w
Krakowie, Urząd Miasta Krakowa – wydział MOPS (kampania reklamowa streetworkingu).
Projekt był realizowany od 26.10-31.12.2007. Liczba osób objętych pomocą – ok. 220.
Całkowity koszt projektu
– 21.526,37 zł. W tym:
– 8.000,00 zł
Wielkość dotacji UW
Wielkość środków własnych
– 6.291,47 zł
Wielkość środków pozyskanych z innych źródeł – 7.234,90 zł (w tym PEAD – 5.816,18
zł)
Dofinansowanie posiłków
W porozumieniu z Dyrekcją Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im.
F. Chopina przy ul. Basztowej w Krakowie kontynuowaliśmy w roku szkolnym 2007/2008
finansowanie obiadów dla wytypowanych przez szkołę 10 uczniów z rodzin o trudnej sytuacji
materialnej. Koszt jednego obiadu – 5,50 zł. Natomiast w Ośrodku Specjalno Wychowawczym
przy ul. Praskiej w Krakowie finansowano koszt wyŜywienia miesięczny jednej osoby.
Wartość przekazanej pomocy do grudnia 2007 – 6.384,00 zł.
Pomoc rzeczowa – dopłaty do leków i mediów
Inną formą pomocy były równieŜ przyjmowanie potrzebujących, którzy przychodzą na furtę
klasztorną prosząc o róŜnego rodzaju pomoc: dopłaty do leków, do mediów, pomoc
w szczególnych, trudnych sytuacjach Ŝyciowych – w kaŜdym przypadku decyzja o udzieleniu bądź
odmowie pomocy była poprzedzona wywiadem środowiskowym, rozmową i próbą weryfikacji
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informacji w oparciu o dostarczone nam dokumenty, zaświadczenia od innych instytucji.
W większości były to osoby starsze, samotne czy teŜ rodziny będące w trudnej sytuacji materialnej.
Opłaty za realizację recept i opłaty za media dokonywane były zawsze bezpośrednio z rachunku
bankowego Dzieła.
Wartość pomocy finansowej (opłaty za leki)
– 12.245,99 zł
Wartość pomocy finansowej (opłaty za media inne koszty)
– 6.307,28 zł
Fundusz stypendialny
W roku akademickim 2006/7 kontynuowano działalność fundusz stypendialny wyłącznie dla
studentów UJ – kwota wypłaconego stypendium wyniosła 2.280,00 zł. Program ten składał się z
dwóch pakietów:
- pakiet socjalny - pokrywający koszty utrzymania, wyŜywienia, dojazdów do szkoły, inne
potrzeby socjalne i zdrowotne,
- pakiet naukowy – pokrywający wydatki na pomoce naukowe,
Całkowity koszt projektu – 2.280,00 zł.
Projekty Krakowskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów
Kolejnym sektorem działalności Dzieła było wspieranie projektów zgodnych z celami
statutowymi Dzieła na terenie Prowincji Krakowskiej.
W dniu 31 maja 2007 roku Zarząd Dzieła podjął uchwałę zatwierdzającą program
wspierający projekty w Prowincji Krakowskiej na rok 2007/2008 w zakresie zasad i kryteriów
udzielania dotacji wraz z załącznikami: wnioskiem o przyznanie dotacji, umową o realizację
wspólnego projektu, sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu.. Przeznaczona pula pieniędzy
n ten cel wynosiła do 100.000 zł. Dofinansowanie skierowane zostało do wspólnot oraz organizacji
działających w obrębie i na terenie Krakowskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
na terenie Polski.
W dniu 21 lipca odbyło się spotkanie niezaleŜnej komisji opiniującej wnioski o
dofinansowanie projektów.
W skład komisji weszli:
- Maria Malinowska – Przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej
Województwa Małopolskiego,
- Joanna Głownia – menadŜer BP Polska sp. z o.o. – Wolontariusz Dzieła,
- Małgorzata Cichoń – specjalista w zakresie pozyskiwania funduszy dla Organizacji
pozarządowych, dziennikarka – wolontariusz Dzieła,
- Jolanta Kaczmarczyk – z-ca Dyrektora Dzieła.
Na podstawie opracowanych kryteriów formalnych i merytorycznych Komisja zaopiniowała
pozytywnie następujące projekty, a Zarząd Dzieła podpisał umowy i nastąpiła realizacja zadań:
- Parafia Rzymsko-Katolicka PodwyŜszenia KrzyŜa Św. w Bytomiu – Projekt ”Warsztaty
dla młodzieŜy”. Dofinansowanie Dzieła: 3.000,00 zł. – realizacja 2007 r.
- Parafia Rzymsko-Katolicka św. Augustyna we Wrocławiu – Projekt „Remont i
modernizacja salki socjoterapeutycznej”. Dofinansowanie Dzieła: 18.000,00 zł. - realizacja 2007 r.
- Parafia Rzymsko-Katolicka PodwyŜszenia KrzyŜa Św. w Bytomiu – Projekt „Remont salki
socjoterapeutycznej”. Dofinansowanie Dzieła: 8.000,00 zł. – realizacja 2007 r.
- Parafia Rzymsko-Katolicka PodwyŜszenia KrzyŜa Św. w Bytomiu – Projekt „ Wigilia dla
Ubogich 2007”. Dofinansowanie Dzieła: 1.500,00 zł. – realizacja 2007 r.
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- Referat Prowincji Krakowskiej Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli – Projekt
„Dofinansowanie wypoczynku dla rodzin”. Dofinansowanie Dzieła: 2.100,00 zł. – realizacja 2007r.
- Dom Zakonny w Gdańsku – Projekt: „WyposaŜenie salki socjoterapeutycznej”.
Dofinansowanie Dzieła: 7.000,00 zł. – realizacja 2007/2008 r.
- Caritas Parafii św. Antoniego w Wałczu – Projekt „ Utrzymanie kuchni dla ubogich, zakup
odzieŜy, pomocy szkolnych, leków”. Dofinansowanie Dzieła: 20.000,00 zł. – realizacja 2008 r.
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Antoniego w Nowej Soli – Projekt „Remont salki
socjoterapeutycznej”. Dofinansowanie Dzieła: 5.000,00 zł. – realizacja 2007 r.
- Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie – Projekt „Wykonanie portalu
internetowego propagującego twórczość członków grupy Veralcon oraz problemy kobiet w
społeczeństwie i kościele”. Dofinansowanie Dzieła: 4.880,00 zł. – realizacja 2007 r.
Łączna wartość przydzielonych dotacji – 69.480 zł. W 2007 roku dofinansowano
projekty w kwocie 49.480 zł. Pozostała kwota 20.000 zł dot. projektu w Wałczu, który
realizowany będzie w 2008 r.
W 2008 roku nastąpi takŜe podpisanie umowy z Parafią Rzymsko-Katolicką Niepokalanego
Poczęcia NMP w Wołczynie dot. remontu i modernizacji kuchni dla ubogich.
Inne dotacje
W 2007 roku Dzieło pokryło koszty:
- zakupu saksofonu tenorowego w kwocie 1.500 zł dla Orkiestry Ochotniczej StraŜy
PoŜarnej w Teczynie,
- opłaty startowej za udział w Wałeckiej Lidze halowej piłki noŜnej druŜyny piłkarskiej
działającej przy Parafii św. Antoniego w Wałczu w wysokości 600,00 zł,
- wycieczki dla dzieci organizowanej przez Siostry ze Zgromadzenia SłuŜebnic
Najświętszego Serca Jezusowego w Bystrej k/ Jordanowa w wysokości 788,06 zł
W sumie 2.888,06 zł
Promocja wolontariatu
Odnotowujemy coraz liczniejszy i aktywniejszy udział wolontariuszy w pracach Dzieła. W
roku 2008 zawartych zostało 28 umów z wolontariuszami, przeprowadzono dla nich podstawowe
szkolenia w zakresie BHP oraz zostali oni poddani niezbędnym badaniom medycznym.
Projekt „Centrum Pomocy”
Rozpoczęte w 2006 roku prace przygotowawcze w zakresie realizacji projektu „Poradnia”
były kontynuowane oraz został rozszerzony zakres planowanej inwestycji. Dnia 20.06.2007 roku
wydana została decyzja Prezydenta Miasta Krakowa o ustaleniu warunków zabudowy budynku
przy ul. Loretańskiej 11. W miesiącu sierpniu 2007 roku zostały przeprowadzone badania
geotechniczne terenu pod budowę i we wrześniu podjęto sondaŜowe badania archeologiczne
zgodnie z pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Prace archeologiczne zostały
ukończone pod koniec października.
Pierwotny projekt „Poradnia” który, zakładał inwestycję jedynie przy ul. Loretańskiej 11
został rozszerzony o dwa istniejące budynki przy ul. Smoleńsk 4 będące własnością Zgromadzenia
Sióstr Felicjanek w Krakowie. W dniu 5.11.2007 roku został podpisany list intencyjny o
współpracy w realizacji wspólnego projektu na rzecz ubogich i bezdomnych obejmujący budowę
Centrum Pomocy przy ul. Loretańskiej 11 i modernizację istniejących budynków przy ul. Smoleńsk
4 z przeznaczeniem na łaźnię, pralnię i kuchnię. Rozpoczęta została inwentaryzacja obu budynków
przy ul. Smoleńsk 4. Łączny koszt podjętych dotychczas działań to 3.703,10 zł.
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2. W 2007 roku uległ zmianie osobowy skład Zarządu i Rady Dzieła.
- dane dotyczące członków Zarządu Dzieła.
Decyzją z dnia 25 października 2007r. Ministra Prowincjalnego Krakowskiej Prowincji
Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie został zmieniony dyrektor i sekretarz Dzieła.
W/w zmiana w dniu 16 listopada 2007r. została wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Poprzedni Zarząd:
Marek Metelica – dyrektor
Jolanta Kaczmarczyk – zastępca dyrektora
Henryk Cisowski – sekretarz

Nowy Zarząd:
Henryk Cisowski– dyrektor
Jolanta Kaczmarczyk – zastępca dyrektora
Artur Aliszewski – sekretarz

- dane dotyczące członków Rady Dzieła – organu nadzorującego:
Decyzją z dnia 25 października 2007r. Ministra Prowincjalnego została zmieniona Rada
Dzieła. W/w zmiana w dniu 16 listopada 2007r. została wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Poprzednia Rada:
Ksawery Knotz
Jerzy Ciupak
Jerzy Uram

Nowa Rada:
Jerzy Ciupak
Piotr Śliwiński
Jerzy Uram

3. Przychody i koszty
Przychody z działalności Dzieła w 2007 roku:

Nazwa darczyńcy

Klasztor Kapucynów w Krakowie

Bank śywności w Krakowie
Małopolski Urząd Wojewódzki
Osoby prywatne
Przedsiębiorcy i inne organizacje

Rodzaj darowizny

Kwota za rok 2007

darowizny rzeczowe – Ŝywność

13.584,50 zł

darowizny pienięŜne

33.147,07 zł

nieodpłatne świadczenia – udostępnienie
pomieszczeń wraz z opłatą mediów
darowizna Ŝywności
dotacje

9.600,00 zł
20.028,70 zł
8.000,00 zł

darowizny pienięŜne

1.495.742,36 zł

darowizny rzeczowe

1.537,66 zł

darowizny pienięŜne

12.281,44 zł
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Nazwa darczyńcy

Rodzaj darowizny

darowizny rzeczowe

Kwota za rok 2007

8.866,88 zł

- Przychody statutowe + wartość nieodpłatnych świadczeń : 1.593.188,61 zł +
9.600,00 = 1.602.788,61
- Przychody finansowe
- Pozostałe przychody operacyjne

–
–

33.992,35 zł (odsetki od lokat bankowych)
36,82 zł

Suma przychodów = 1.636.817,78 zł (w tym nieodpłatne świadczenia 9.600 zł)
Koszty realizacji zadań statutowych w 2007 roku:
Rodzaj kosztu

Wydane darowizny

pomoc rzeczowa – wydawanie Ŝywności,
dofinansowanie posiłków, program PEAD
pomoc rzeczowa – opłaty za leki
pomoc finansowa osobom prywatnym na
pokrycie mediów i inne koszty

Realizacja celu statutowego

fundusz stypendialny

Kwota za rok 2007

81.593,43 zł
12.245,99 zł
6.307,28 zł
2.280,00 zł

projekty w Prowincji Krakowskiej i inne

52.368,06 zł

pozostałe koszty statutowe – utrzymanie
kuchni i łaźni, dowóz Ŝywności

11.548,03 zł

dotacje

166.342,79 zł

suma
amortyzacja

Koszty administracyjne

12.795,76 zł

zuŜycie materiałów (w tym materiały
informacyjne)

7.527,59 zł

usługi obce (w tym reklama i prowizje
bankowe)

13.081,10 zł

Podatki i opłaty

291,50 zł

pozostałe koszty (w tym świadczenia na
rzecz wolontariuszy i koszty podróŜy słuŜbowych)

suma

2.871,47 zł
36.567,42

Koszty realizacji celu statutowego
Koszty administracyjne
Pozostałe koszty (sprzedaŜ ksiąŜek)
Koszy finansowe (wycena bilansowa funduszu)

– 166.342,79 zł
– 36.567,42 zł
36,80 zł
- 12.002,01 zł

Suma wszystkich kosztów

– 214.949,02 zł

Dochód 1.421.868,76 (w tym nieodpłatne świadczenia 9.600,00 zł)
4. W roku 2007 Dzieło nie zatrudniało osób na umowę o pracę i nie zawierało umów
zlecenia i umów o dzieło. Członkowie Zarządu pracowali nieodpłatnie, a przy realizacji zadań
statutowych bracia zakonni i osoby świeckie pracowały na zasadach wolontariatu. W 2007 roku
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podpisano 28 porozumień o świadczenie usług wolontarystycznych z osobami świeckimi.
5. Wartość aktywów i pasywów Dzieła wykazanych w sprawozdaniu finansowym w roku
2007 wynosi 1.994.279,38 zł.
6. Wartość zobowiązań – 3.961,64 zł.
7. Wartość naleŜności – 1.639,38 zł.
8. Dzieło nie nabywało nieruchomości. W roku 2007 dokonano zakupu:
- środki trwałe – 26.463,00 zł (w tym samochód dostawczy uŜywany w kwocie 23.500,00 zł)
- wartości niematerialne prawne – 799,10 zł (programy komputerowe)
9. Dzieło nie otrzymało w darowiźnie środków trwałych.
10. Dzieło nie posiada papierów wartościowych, udziałów, akcji w spółkach prawa
handlowego.
11. W roku 2007 nie udzielano poŜyczek. Udzielono zapomogę zwrotną potrzebującej
rodzinie w wysokości 1.000 zł – termin zwrotu marzec 2008 r.
12. W 2007 roku wystąpiły zlecenia od podmiotów samorządowych Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie – Umowa z dnia 22.11.2007r. nr 12/PS/II/2007.
13. Na dzień 31 grudnia 2007 Dzieło posiadało następujące środki pienięŜne:
2.099,92 zł
- środki pienięŜne w kasie –
- rachunki bankowe
–
53.685,71 zł
- lokaty krótkoterminowe
– 1.300.000,00 zł
Rachunki bankowe w 2007 roku znajdowały się w Banku Przemysłowo-Handlowym w
Krakowie oraz w Banku PKO SA w Krakowie.
Zakupiono jednostki uczestnictwa Funduszu Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO
za kwotę 620.000,00 zł. Liczba nabytych jednostek uczestnictwa 59.961,315. Wycena jednostek na
dzień 31.12.2007 – 608.007,73 zł
Dzieło gromadzi środki pienięŜne na budowę poradni psychologicznej wraz z kuchnią
i łaźnią dla bezdomnych i potrzebujących. Ponadto gromadzone środki finansowe wykorzystywane
będą na prowadzenie kuchni i łaźni dla potrzebujących i na inne cele statutowe.
14. W 2007 roku Dzieło nie było zobowiązane do opłacania zaliczek na podatek dochodowy
od osób prawnych za poszczególne miesiące. Uzyskiwane dochody w całości były przeznaczane na
cele statutowe. Deklaracja CIT-8 za rok 2006 Dzieło została złoŜona do Urzędu Skarbowego
Kraków-Stare Miasto w ustawowym terminie.
15. W okresie sprawozdawczym przeprowadzona została kontrola zewnętrzna Ministra
Prowincjalnego Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów.
16. Podjęte uchwały w 2007 roku:
- o zatwierdzeniu bilansu i rachunku zysków i start za rok 2006,
- o przekazaniu Radzie Dzieła sprawozdań finansowych za rok 2006,
- zatwierdzająca program wspierający projekty w Prowincji Krakowskiej na rok 2007/2008.
Data sporządzenia: 14 marzec 2007

podpisy Zarządu Dzieła:

Henryk Cisowski
Jolanta Kaczmarczyk
Artur Aliszewski
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