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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

DZIEŁO POMOCY ŚW. OJCA PIO

Kraj          POLSKA Województwo     
MAŁOPOLSKIE

Powiat M. KRAKÓW

Gmina M. KRAKÓW Ulica LORETAŃSKA Nr domu 11 Nr lokalu 

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 31-114 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 12-433-51-70

Nr faksu 12-433-51-61 E-mail 
pomoc@dzielopomocy.pl

Strona www www.dzielopomocy.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-09-15

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 04001882000000 6. Numer KRS 0000217272
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Henryk Cisowski - Dyrektor
Jolanta Kaczmarczyk - Zastępca Dyrektora
Artur Aliszewski - Sekretarz

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

Jerzy Uram - członek Rady Dzieła
Piotr Śliwiński - członek Rady Dzieła
Jerzy Ciupak - członek Rady Dzieła

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Dzieła Pomocy św. Ojca Pio jest niesienie kompleksowej 
pomocy osobom potrzebującym poprzez różnorodne działania 
wspierające i promujące osobę ludzką w jej integralnym rozwoju, ze 
szczególnym uwzględnieniem osób pozostających w trudnych 
sytuacjach życiowych, wykluczonych społecznie czy zagrożonych 
tym wykluczeniem. Celem Dzieła Pomocy św. Ojca Pio jest także 
budzenie i wspieranie postaw prospołecznych oraz inicjatyw 
obywatelskich na rzecz ubogich i potrzebujących.
 Dzieło Pomocy św. Ojca Pio realizuje swój cel statutowy poprzez 
prowadzenie działalności w następującym zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i 
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) działalności charytatywnej;
4) promocji i ochrony zdrowia, w tym w szczególności w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie psychologii i 
psychiatrii;
5) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
6) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
7) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
8) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
9) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
10) wypoczynku dzieci i młodzieży;
11) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
12) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
13) promocji i organizacji wolontariatu;
14) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
15) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
16) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
17) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w 
powyższych punktach.
Dzieło Pomocy św. Ojca Pio realizuje swój cel statutowy poprzez 
prowadzenie działalności polegającej na wznoszeniu ( w tym 
budowa), organizowaniu, finansowaniu i prowadzeniu ośrodków 
pomocy, w których udzielana będzie różnorodna pomoc osobom 
potrzebującym, w szczególności poprzez poradnie psychologiczne, 
poradnictwo zawodowe i prawne, łaźnię i pralnię dla ubogich i 
bezdomnych, warsztaty terapeutyczne, grupy wsparcia, jadłodajnię i 
kuchnię dla ubogich wraz z punktem wydawania żywności.
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       

Wykonywanie działalności Dzieła  Pomocy św. Ojca Pio następuje 
w szczególności poprzez:
1) szerzenie w duchu posługi charytatywnej Kościoła pomocy i 
opieki – duchowej i materialnej – nad ubogimi oraz znajdującymi się 
w trudnym położeniu materialnym lub zdrowotnym, 
2) rozeznanie form ubóstwa i podejmowanie inicjatyw służących 
jego ograniczeniu,
3) prowadzenie stałego punktu (punktów) wydawania posiłków 
osobom potrzebującym,
4) organizowanie i prowadzenie struktur służących trosce o higienę 
osobistą ludzi bezdomnych (łaźnie),
5) organizowanie pomocy stałej i doraźnej poprzez przekazywanie 
darów materialnych, głównie art. żywnościowych, środków 
czystości, lekarstw, itp.,
6) organizowanie pomocy finansowej dla osób, które nie są w 
stanie pokryć kosztów ich podstawowego utrzymania,
7) organizowanie wspólnych posiłków dla potrzebujących, 
zwłaszcza w okresie Bożego Narodzenia i Wielkanocy (wieczerza 
wigilijna, posiłek w Dzień Zmartwychwstania Pańskiego),
8) wspieranie duchowe osób w trudnym położeniu,
9) prowadzenie różnorodnych form duchowego, materialnego, 
psychologicznego oraz terapeutycznego wspierania i aktywizacji 
osób w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza osób 
niepełnosprawnych i uzależnionych oraz pomoc członkom ich 
rodzin,
10) organizowanie zajęć psychologiczno-terapeutycznych oraz grup 
wsparcia,
11) prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży, grup 
tematycznych,
12) organizowanie wyjazdów edukacyjnych i krajoznawczych,
13) wspomaganie finansowo-organizacyjne, techniczne, 
szkoleniowe lub informacyjne przedsięwzięć z zakresu nauki, 
edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i tradycji,
14) współdziałanie z innymi organizacjami kościelnymi i świeckimi, 
urzędami i instytucjami we wszelkich działaniach pomocy osobom w 
trudnej sytuacji życiowej oraz zgodnych z pozostałym zakresem 
działania Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności Organizacji Pożytku Publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Opis głównych działań podjętych przez organizację

I. Wsparcie rzeczowe i finansowe podopiecznych.
1. Prowadzenie kuchni dla osób bezdomnych i ubogich
W roku 2011 Dzieło Pomocy św. Ojca Pio (dalej zwane Dzieło) korzystając z 
pomieszczeń Stowarzyszenia Przyjaciół im. św. Brata Alberta w Krakowie przy 
ul. Reformackiej 3, prowadziło całoroczny punkt wydawania żywności, 
codziennie od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 16.00-17.00. W ramach 

ochrona i promocja zdrowia

działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32.
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1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

użytkowania pomieszczeń Dzieło ponosiło koszty za media refakturowane przez 
Stowarzyszenie.
Dla osób korzystających z kuchni Dzieło we współpracy z Klasztorem Braci 
Mniejszych Kapucynów w Krakowie zorganizowało w pomieszczeniach Klasztoru 
Wigilię Świąt Bożego Narodzenia. W posiłku wigilijnym uczestniczyło ok. 250 
osób. W okresie Wielkanocnym w kuchni przy ul. Reformackiej 3 wydawany był 
dodatkowo ciepły posiłek. W czasie świątecznym podopiecznym kuchni 
przekazywane były paczki świąteczne z podstawowymi artykułami 
żywnościowymi.
Ponadto na początku Wielkiego Postu w kuchni dla ubogich organizowane były 
wielkopostne spotkania, które odbywały się w każdą sobotę Wielkiego Postu. 
Podczas spotkań Bracia Kapucyni wspólnie z podopiecznymi kuchni rozważali i 
dzielili się Słowem Bożym. Spotkania te miały pomóc podopiecznym w 
przygotowaniu do Świąt Paschalnych. Kilku osobom, które regularnie 
uczestniczyły w spotkaniach, Bracia Kapucyni zaproponowali zamieszkanie w 
klasztorze w Krakowie i wspólne przeżywanie Triduum Paschalnego i Świąt 
Wielkiej Nocy. Spotkania miały charakter grupy wsparcia, a uczestnictwo w nich 
było dobrowolne.
Funkcjonowanie kuchni oraz organizacja posiłków świątecznych w 2011 roku 
była w części prowadzona także w ramach realizacji zadania publicznego „Droga 
do samodzielności” zleconego przez Urząd Wojewódzki (opis zadania w pkt V.1) 
 
Wartość świadczonej pomocy – 42.394,87 zł.
2. Program podstawowy Banku Żywności
We współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie wydawano produkty 
żywnościowe wspierając bieżącą działalności kuchni. 
Wartość pomocy rzeczowej przekazanej potrzebującym – 4.958,80 zł
3. Realizacja Europejskiego Programu Pomocy Najuboższym PEAD 2011
We współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie kontynuowana była z lat 
poprzednich dystrybucja produktów żywnościowych w ramach programu PEAD.
Przeciętnie miesięcznie uczestniczyło w nim od 150 do 200 osób, tj. średnio 
miesięcznie z pomocy skorzystało ok. 90 do 100 rodzin przede wszystkim z 
terenu Krakowa. Wydane produkty to płatki śniadaniowe, mąka, makaron, ser 
żółty, ser topiony, kasza, cukier, mleko itp.
Wartość pomocy rzeczowej przekazanej potrzebującym – 28.314,76 zł.
4. Pomoc rzeczowa i finansowa – decyzje o przyznaniu dofinansowania
Kolejną formą pomocy było udzielanie dofinansowania osobom znajdującym się 
w trudnej sytuacji życiowej w zakresie sfinansowania czynszu, opału na zimę, 
żywności, dojazdów do pracy, opłat za media itp. W każdym przypadku decyzja 
o udzieleniu bądź odmowie pomocy była poprzedzona wywiadem 
środowiskowym, rozmową i próbą weryfikacji informacji w oparciu o dostarczone 
nam dokumenty czy zaświadczenia od innych instytucji. Z pomocy w większości 
korzystały osoby bezdomne, starsze i samotne oraz rodziny wielodzietne, 
będące w trudnej sytuacji materialnej.
W ramach akcji „Pierwszy Dzwonek” sfinansowano zakup podręczników dla 
dzieci wychowujących się w ubogich rodzinach będących pod stałą opieką 
specjalistów pracujących w Punkcie Konsultacyjnym Dzieła. Od czerwca do 
września 2011 roku Dzieło udzieliło wsparcia 12 rodzinom, w tym 34 dzieciom w 
ramach projektu "Pierwszy dzwonek". Dzieciom podopiecznych Dzieła zostały 
zakupione podręczniki i przybory szkolne. Dodatkowo z środków Dzieła został 
opłacony pobyt dzieci na świetlicy, obiady szkolne oraz kursy doszkalające z 
języka angielskiego. Dzieciom mieszkającym daleko od szkoły Dzieło 
finansowało koszty przejazdów. W/w dofinansowanie udzielone zostało na 
podstawie decyzji przyznającej wsparcie finansowe indywidualnym rodzinom.
Dokumentowanie udzielanego wsparcia następowało poprzez prowadzenie 
imiennej ewidencji osób objętych tą formą pomocy. 
W sumie w 2011 roku wystawiono 261 decyzji z przyznaniem dofinansowania.
Wartość pomocy finansowej: dopłaty do mediów i inne wsparcia – 73.377,64 zł.
5. Pomoc finansowa w zakupie leków
W siedzibie Dzieła dwa razy w tygodniu (poniedziałek i czwartek) przyjmowane 
były osoby chcące skorzystać z pomocy w zakresie dofinansowania zakupu 
leków. W każdym przypadku decyzja o udzieleniu pomocy była poprzedzona 
wywiadem środowiskowym, rozmową i próbą weryfikacji informacji w oparciu o 
dostarczone dokumenty czy też zaświadczenia od innych instytucji. Osobie 
otrzymującej wsparcie wystawiane było skierowanie do apteki na podstawie 
którego mogła bezgotówkowo otrzymać leki. Z pomocy korzystały osoby 
bezdomne, zagrożone bezdomnością, starsze i samotne oraz rodziny 
wielodzietne będące w trudnej sytuacji materialnej. Dla każdej osoby 
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prowadzona była imienna dokumentacja. Częściowego wsparcia w zakupie 
leków udzieliła Fundacja Dbam o Zdrowie z siedzibą w Warszawie, która 
przekazała w darowiźnie karty podarunkowe e-PRUF o wartości 13.000 zł. Karty 
podarunkowe uprawniały do bezgotówkowego odbioru leków i materiałów 
medycznych w aptekach „Dbam o Zdrowie” na terenie całego kraju. Ponadto 
firma Gemma sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przekazała w formie darowizny 
karty podarunkowe DOZ o wartości 1.990 zł uprawniające do odbioru w aptece 
leków. Płatność za leki regulowało Dzieło dokonując zapłaty przelewem 
bankowym lub kartami podarunkowymi (ePRUF, DOZ).
W sumie w 2011 roku wystawiono 1.172 skierowania na podstawie, których 
podopieczni mogli zrealizować recepty.
Wartość pomocy finansowej – 76.860,19 zł
II. Punkt Konsultacyjny - poradnictwo socjalne, zawodowe, prawne, duchowe dla 
osób ubogich , bezdomnych i zagrożonych bezdomnością
Funkcjonowanie Punktu konsultacyjnego umożliwiło pomoc beneficjentom w 
postaci bezpłatnego poradnictwa: socjalnego, prawnego, zawodowego oraz 
wsparcia psychologiczno – psychiatrycznego, duchowego przy współpracy 
Poradni Psychiatryczno – Psychologicznej Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, 
działającej w obrębie Fundacji Dzieło Pomocy św. Ojca Pio. 
Punkt Konsultacyjny Dzieła otwarty był codziennie w następujących godzinach: 
poniedziałek, środa, piątek od 09. 00 do 15.00 oraz we wtorki i czwartki od 9.00 
do 17.00. W ramach punktu konsultacyjnego pomocy udzielali: pracownicy 
socjalni, doradca zawodowy, koordynator punktu oraz pracownik pierwszego 
kontaktu – asystent pracownika socjalnego. Praca w/w pracowników 
realizowana była na podstawie opracowanego harmonogramu pracy. Ponadto 
funkcjonowanie punktu konsultacyjnego wsparte było przez braci zakonnych 
oraz wolontariuszy. Świadczenie pracy wolontariuszy oparte było na ustaleniach 
zawartych m.in. w porozumieniach o wykonywanie świadczeń 
woluntarystycznych, kartach wolontariusza oraz harmonogramie świadczenia 
pomocy.
Działania pomocowe podejmowane na rzecz beneficjentów w Punkcie 
Konsultacyjnym:
1. PIERWSZY KONTAKT, który odbywał się na etapie pomocy udzielania 
wsparcia osłonowego w postaci artykułów żywnościowych oraz rejestracji w 
Punkcie Konsultacyjnym, gdzie pracownik pierwszego kontaktu (m.in. asystent 
pracownika socjalnego) informował każdą osobę przychodzącą o: 
• możliwościach udzielenia pomocy w ramach naszej organizacji 
• podstawowych prawach i uprawnieniach skorzystania z pomocy społecznej
• innych instytucjach i organizacjach mogących udzielić pomocy na terenie 
Krakowa 
• interwencyjnym schronieniu dla osób bezdomnych oraz innych organizacjach 
mogących udzielić pomocy 
Udzielanie informacji odbywało się osobiście oraz telefonicznie i nie podlegało 
indywidualnej rejestracji.
Na etapie informowania pracownicy dysponowali ulotkami z informacjami o 
organizacjach pomocowych oraz zestawieniem różnych form pomocy w ramach 
prowadzonej ewidencji zawierającej bazy z zakresu pomocy socjalnej, prawnej 
czy zdrowotnej świadczonej na terenie Krakowa. 
Działania te, uznawane były za pierwszy etap pomocy, po którym osoby były 
zapraszane do pracownika socjalnego lub interwencyjnie do psychiatry lub 
psychologa (w uzasadnionej konieczności).
W ramach pierwszego kontaktu czasami wydawana była interwencyjnie 
pozyskana odzież dla osób potrzebujących. Na etapie pierwszego kontaktu 
dokonywano rejestracji osób potrzebujących. Wolontariusze Dzieła wspomagali 
pracowników w pracy rejestracji.
2. ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNYCH KONSULTACJI
a) udzielanie wsparcia w formie pracy socjalnej
KONSULTACJE - W ramach tej formy pomocy oferowane było wsparcie 
pracowników socjalnych w postaci:
• indywidualnych konsultacji obejmujących: informowanie o prawach i 
uprawnieniach w ramach świadczeń z pomocy społecznej, diagnozę problemów 
oraz wskazania do rozwiązania trudnej sytuacji życiowej (informacje zawarte w 
indywidualnych kartach osób potrzebujących)
• konstruowanych planów pomocy (również w postaci zawieranych kontraktów 
pomocowych oraz planów pomocy) 
• kontaktu z instytucjami i organizacjami mogącymi mieć wpływ na rozwiązanie 
trudnej sytuacji życiowej beneficjentów 
• udzielanej pomocy rzeczowej i materialnej potrzebnej do pokonania problemów 
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finansowych (zgodnie z wydanymi decyzjami przyznającymi pomoc finansową 
lub materialną) 
TOWARZYSZENIE - W uzasadnionych przypadkach pracownicy towarzyszyli 
osobom potrzebującym w udaniu się do instytucji, zrobienia zakupów w ramach 
elementu treningu budżetowego (w tym zakresie wsparcie oferował również 
koordynator Punktu posiadający uprawnienia pedagogiczne oraz szkolenie - 
asystenta rodzin) lub towarzyszyli osobom bezdomnym na dworzec PKP i PKS 
w celu zakupieniu biletu i dotarcia do ustalonej placówki oferującej schronienie 
lub terapie. 
POMOC FINANSOWA - Pracownicy socjalni wydawali decyzje przyznające 
wsparcie finansowe zatwierdzone przez Dyrektora lub zastępcę dyrektora 
Dzieła. Pomoc pieniężna udzielana była na bieżące potrzeby rodzin, osób np. 
zaległe opłaty za mieszkanie (czynsz, prąd, gaz). Natomiast wsparcie osobom 
bezdomnym w tym zakresie udzielane było m.in. na wyrobienie zdjęć do 
dowodów osobistych, zakup niezbędnej odzieży zimowej czy potrzebnej do 
podjęcia pracy. Osobom podejmującym pracę Dzieło pomagało również 
dofinansować pierwszy miesięczny bilet MPK a usamodzielniającym się osobom 
bezdomnym pomagało w dofinansowywaniu kosztów wynajmu pokoju czy 
mieszkania ( pkt. I.4). Rodzaj dofinansowania oraz kwota uzależniona była od 
sytuacji beneficjenta. 
POMOC MATERIALNA - Ponadto aby umożliwić lepszy kontakt z potencjalnymi 
darczyńcami osoby usamodzielniające się potrzebujące rzeczy do wyposażenia 
mieszkania, mogły wywiesić ogłoszenie o swoich potrzebach na tablicy ogłoszeń 
przy wejściu do Punktu Konsultacyjnego. Z tablicy mogły również skorzystać 
osoby chcące nieodpłatnie oddać rzeczy. Tablica stała się pomostem pomiędzy 
darczyńcami, a osobami potrzebującymi jak również pomiędzy samymi 
beneficjentami. 
Istotnym i potrzebnym wsparciem były jednorazowe bilety MPK wydawane 
osobom poszukującym pracę, dzięki którym było możliwe zgłoszenie się tych 
osób na rozmowę kwalifikacyjną w sprawie pracy (udokumentowanie pomocy 
poprzez zapisy w zeszycie z wydanymi biletami).
ASYSTENTURA RODZIN - W stosunku do 2 - 3 rodzin z doświadczeniem 
bezdomności Dzieło prowadziło dodatkowe pracę socjalną z uwzględnieniem 
wsparcia o charakterze asystenta rodzin. Matki uczyły się planować wydatki 
rodziny, zakup wyprawek dziecięcej, rozmawiały o potrzebach rozwojowych 
swoich dzieci, problemach wychowawczych czy trudnościach szkolnych. Rolę 
asystenta pełnił koordynator Punktu konsultacyjnego posiadający uprawnienia 
pedagoga oraz szkolenie asystenta rodziny. 

b) udzielanie wsparcia w postaci doradztwa zawodowego
W Punkcie Konsultacyjnym osoby potrzebujące mogły liczyć na pomoc w 
znalezieniu pracy oraz przygotowaniu do wejścia na rynek pracy. Doradca 
zawodowy w swojej pracy współpracował z pracownikami socjalnymi.
W ramach udzielonego wsparcia w postaci doradztwa zawodowego, oferowane 
były:
1) indywidualne konsultacje - polegały one na bezpośredniej rozmowie 
beneficjenta z doradcą zawodowym oraz opracowaniu indywidualnego planu 
działania (zwany IPD). W ramach konsultacji określano predyspozycję 
zawodowe, sporządzono materiały aplikacyjne, przygotowano beneficjenta do 
rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą oraz udzielano informacji dotyczących 
aktualnej sytuacji na rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych. 
2) informacja zawodowa - polegała na wsparciu beneficjentów w szukaniu ofert 
pracy oraz przygotowaniu CV. W ramach tej formy pomocy prowadzony był 
monitoring lokalnego rynku pracy poprzez poszukiwanie pracy dorywczej jak i 
stałej.
3) pośrednictwo w ofertach pracy polegało na wspólnym poszukiwaniu ofert 
pracy z bezrobotnymi beneficjentami (w tym m.in. pomocy w obsłudze np. 
komputera). Pracownicy jak również wolontariusze prowadzili i udostępniali na 
tablicy ogłoszeń „bank” znalezionych ofert pracy, umożliwiając kontakt osób 
bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami.
Doradca zawodowy realizował wszystkie trzy formy pomocy w zależności od 
indywidualnych potrzeb, a pracownicy socjalni oraz pozostali pracownicy Punktu 
konsultacyjnego pomagali w ramach świadczonej informacji zawodowej. 
Wolontariusze wspierali beneficjentów w wyszukiwaniu ofert pracy.
Ponadto w ramach doradztwa zawodowego: 
• zostały wydzielone 2 stanowiska komputerowo-doradcze do samodzielnego 
poszukiwania pracy czynne codziennie w godz. 09.00 - 15.00 
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• osoby, które nie potrafiły samodzielnie wyszukiwać pracy przez internet mogły 
skorzystać 
z pomocy doradcy zawodowego, pracowników lub wolontariuszy codziennie w 
godz. 09.00 - 11.00
• osoby poszukujące pracy mogły bezpłatnie skorzystać z telefonu, wykonując 
telefony do pracodawców (w odpowiedzi na ofertę pracy)
• udostępniono prasę codzienną z ofertami pracy (dodatki do gazet 
ogólnopolskich, lokalnych – z ofertami pracy)
• wolontariusz, pracownik, doradca zawodowy pomagali osobom poszukującym 
pracy w założeniu adresu e-mail, w celu kontaktu z pracodawcą i aplikowania 
CV drogą mailową na ofertę pracy. 
• codziennie na tablicy ogłoszeń udostępniano oferty pracy wyszukane z 
internetu przez wolontariuszy
• w szczególnych przypadkach była udzielana pomoc w postaci biletów MPK 
umożliwiających dojazd na rozmowy kwalifikacyjne oraz wsparcie finansowe i 
materialne ułatwiające podjęcie i kontynuację pracy 
Bardzo istotnym faktem było pozyskiwanie przez doradcę zawodowego 
instytucji, organizacji oraz pracodawców do współpracy, co stanowiło 
poszerzenie wachlarzu pomocy dla bezrobotnych beneficjentów.
c) udzielanie wsparcia w postaci pomocy prawnej
W punkcie konsultacyjnym beneficjenci mieli możliwość: 
• uzyskania porady prawnej (zwłaszcza z zakresu prawa mieszkaniowego oraz 
spraw rodzinnych w tym: alimentacyjnych) 
• sporządzenia, przygotowania projektów pism do sadów i instytucji 
• prowadzenia i reprezentowania spraw (w ramach zawartych pełnomocnictw)
• reprezentowania swojej osoby za pośrednictwem pełnomocnika w sądzie 
Bezpłatnej pomocy prawnej beneficjentom Dzieła udzielało 3 prawników 
(adwokat i radcowie prawni, będący wolontariuszami Dzieła) oraz prawnicy 
„Kancelarii Malinowscy i Wspólnicy, Adwokaci i Radcowie Prawni” spółka 
Partnerska na podstawie zawartej umowy z dnia 11.04.2011 roku. W 2011 roku 
Dzieło kontynuowało współpracę w ramach zawartego w dniu 3.10.2010 roku 
porozumienia w sprawie współpracy w dziedzinie niesienia pomocy prawnej z 
Fundacją Academia Iuris.
d) udzielanie wsparcia w postaci pomocy psychiatryczno - psychologicznej
Pracownicy Punktu konsultacyjnego dzięki współpracy z Poradnią 
Psychiatryczno - Psychologiczną Dzieła Pomocy św. Ojca Pio mieli możliwość 
skierowania na indywidualne interwencyjne konsultacje oraz psychoterapie do 
psychologa lub lekarza psychiatry osoby potrzebujące zgłaszające się o pomoc 
socjalną. Poradnia Psychiatryczno - Psychologiczna jako Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej działa w obrębie Fundacji Dzieła Pomocy św. Ojca Pio. 
Współpraca między Dziełem, a Fundacją odbywała się na podstawie Ramowej 
Umowy Współpracy z dnia 23 listopada 2010 roku. Osoby kierowane przez 
Dzieło nie ponosiły odpłatności za świadczone usługi medyczne. W ciągu 2011 
roku Poradnia udzieliła 175 konsultacji dla 75 podopiecznych Dzieła. W tygodniu 
Poradnia dysponowała zarezerwowanymi 4 godzinami dla Podopiecznych Dzieła 
na interwencyjne przyjęcia.
Ponadto pracownicy Poradni wspierali również merytorycznie pracowników 
Dzieła w wymagających konsultacji psychiatryczno-psychologicznych 
przypadkach w trakcie całego procesu pracy socjalnej prowadzonej przez Dzieło. 
Do dyspozycji pracowników Dzieła przeznaczona była przeciętnie 1 godzina 
tygodniowo na omówienie procesu pracy socjalnej z podopiecznymi. Pod koniec 
roku 2011 (listopad, grudzień) wprowadzono dodatkowo raz w miesiącu 4 
godzinną superwizję dla pracowników merytorycznych Dzieła Pomocy św. Ojca 
Pio realizujących w swojej pracy cele statutowe.
e) udzielanie wsparcia w postaci pomocy duchowej
Pomoc i wsparcie duchowe oferowali osobom potrzebującym bracia zakonni w 
ramach m.in. indywidualnego kontaktu przy wydawaniu leków lub żywności. 
Osoby potrzebujące również same zgłaszały się o takie wsparcie w ramach 
indywidualnych spotkań z bratem zakonnym. W/w pomoc była oferowana od 
listopada 2011 r. też w ramach „Spotkań Rodzin” oraz „Spotkań Przy Dzbanie”.
      f) udzielanie wsparcia w postaci aktywizacji kulturalno - oświatowej
1. W ramach funkcjonowania Punktu konsultacyjnego od końca września 2011 r. 
została uruchomiona biblioteka dla osób bezdomnych i ubogich. W bibliotece 
udało się zgromadzić 373 pozycje książkowe. Całość zbioru podzielona jest na 
działy m.in. poradniki, „Biblia -Wiara – Modlitwa”, powieści, bajki i inne. 
Biblioteka została umiejscowiona na terenie Punktu Konsultacyjnego, mogą z 
niej skorzystać wszyscy podopieczni Dzieła. Prace związane z przygotowaniem 
biblioteki wykonali wolontariusze Dzieła. Biblioteka nosi imię Ewy Bąkowskiej – 
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wolontariuszki Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, pracownika Biblioteki Jagiellońskiej, 
która zginęła w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w 2010 r., w drodze na 
uroczystości katyńskie. Od miesiąca października do końca grudnia 2011 r. 12 
osób wypożyczyło 13 książek z biblioteki. 
2. Z okazji Dnia Dziecka część rodzin będących pod opieką naszej organizacji 
zostało zaproszonych do kina. W spotkaniu uczestniczyło w sumie 7 rodzin, w 
tym 18 dzieci. 
W/w wsparcie miało charakter akcji.

Efekty funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego:
• pokonanie lęku i zgłoszenie się o pomoc do właściwych instytucji i organizacji 
np. MOPS-u, ZUS u, Urzędu Pracy, Urzędu Miasta oraz różnych Poradni 
Specjalistycznych w zależności od problemów osoby,
• złożenie pism i wniosków nadających bieg trudnym sprawom m.in. lokalowym, 
finansowym, zdrowotnym (wnioski o lokal socjalny, alimenty, stopień 
niepełnosprawności, uzyskanie świadczeń rodzinnych, świadczeń emerytalno- 
rentowych oraz z pomocy społecznej),
• zmotywowanie do poszukiwania pracy, przygotowanie dokumentów 
aplikacyjnych, znalezienie i rozpoczęcie pracy, 
• rozpoczęcie leczenia, zgłoszenie się na konsultacje do psychologa i psychiatry 
oraz rozpoczęcie terapii,
• regulacja części zadłużeń dot. opłat mieszkaniowych dających podstawę do 
poprawy późniejszej sytuacji, 
• poprawa relacji rodzinnych poprzez współpracę nie tylko z pracownikiem 
socjalnym, ale również z psychologiem.
W okresie od stycznia do grudnia 2011 r. w ramach Punktu Konsultacyjnego 
udzielono w sumie pomocy ok. 982 osobom potrzebującym – ubogim, starszym, 
bezdomnym oraz zagrożonym bezdomnością (włącznie z realizowanym 
projektem pkt. V.1.). 
Podopiecznym zgłaszającym się do Punktu Konsultacyjnego otrzymali pomoc od 
następujących specjalistów:
• pracownicy socjalni udzielili porad socjalnych ok. 376 osobom w ramach 1169 
konsultacji,
• doradca zawodowy objął poradnictwem zawodowym ok. 185 osób w ramach 
637 spotkań zarówno w ramach konsultacji indywidualnych oraz poszukiwaniu 
ofert pracy 
• prawnicy udzielili ok. 60 osobom porady podczas 164 spotkań 
• psycholog i psychiatra objęli pomocą ok. 75 osób w ramach 175 wizyt
Koszt funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego w 2011 roku – 291.089,74 zł. 
Na kwotę kosztów składają się następujące pozycje:
• wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjnym – 
149.749,96 zł
• wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych – poradnictwo zawodowe – 
5.421,50 zł
• amortyzacja środków trwałych służących realizacji celów statutowych – 
111.695,61 zł
• zakup materiałów biurowych, organizacja Dnia Dziecka dla podopiecznych, 
opłaty za media w części dotyczącej działalności Punktu Konsultacyjnego, 
delegacje służbowe pracowników, bilety MPK dla podopiecznych – 24.222,67 zł
III. Współpraca z innymi podmiotami w zakresie realizacji wspólnych celów 
statutowych
1. Współpraca ze Stowarzyszeniem Pomocy Obywatelskiej im. Anny Fiszerowej
W 2011 r. kontynuowano współpracę ze Stowarzyszeniem Pomocy 
Obywatelskiej im. Anny Fiszerowej, które prowadzi w Krakowie charytatywną 
aptekę leków. Współpraca dotyczyła przekazywania części leków i materiałów 
medycznych osobom potrzebującym zgłaszającym się do Dzieła, wymianie 
informacji o dostępnych środkach leczniczych oraz kierowaniu wzajemnie 
Podopiecznych w celu otrzymania pomocy. Dzieło współfinansowało koszt łącza 
internetowego pomiędzy organizacjami. Współpraca przyczyniała się do 
efektywniejszego wykorzystania leków, materiałów medycznych i przepływu 
informacji, co przełożyło się także na oszczędności finansowe.
 Łączny koszt projektu w 2011 r. – 605,70 zł 
2. Projekty Krakowskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów
6 czerwca 2011 r. odbyło się spotkanie niezależnej Komisji opiniującej wnioski o 
dofinansowanie zgodnych z celami statutowymi Dzieła projektów charytatywnych 
nadesłanych przez wspólnoty i organizacje działające w obrębie i na terenie 
Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów - Krakowskiej Prowincji w Polsce i na 
Ukrainie.
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Planowana łączna kwota, która była do rozdysponowania na dofinansowanie 
projektów w 2011 roku wynosiła: do wysokości 100.000 zł. Na podstawie 
opracowanych kryteriów formalnych i merytorycznych Komisja zaopiniowała 
pozytywnie 10 projektów, których dofinansowanie wyniosło 60.018,22 zł .
Rozliczenie projektów w Krakowskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów w 
edycji 2011 r.
W 2011 r. nastąpiło końcowe rozliczenie 10 projektów z edycji 2011. Przyjęto 
sprawozdania merytoryczne i finansowe z ich realizacji:
- Dom Zakonny Braci Mniejszych Kapucynów we Wrocławiu, projekt: 
„Wyjazdowy wypoczynek dzieci i młodzieży – Spływ kajakowy 2011”. Celem 
projektu było zapoznanie młodzieży z atrakcyjnymi, a zarazem społecznie 
akceptowanymi formami wypoczynku połączonego z ciekawymi formami 
edukacji.
W 2011 r. złożono sprawozdanie końcowe. Wydatkowana dotacja – 8.500 zł.
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Bytomiu, projekt: 
„Plenerowe warsztaty plastyczne dla dzieci”. Celem projektu było 
zoorganizowanie bezpiecznego i atrakcyjnego wyjazdu wakacyjnego dla dzieci, 
promowanie zdrowego stylu życia, profilaktyka uzależnień, zmiana środowiska 
dzieci z wielkomiejskiego na wiejski, a przez to wychowanie do życia pro-
ekologicznego. 
W 2011 r. złożono sprawozdanie końcowe. Wydatkowana dotacja – 6.000 zł.
- Towarzystwo Miłośników Skomielnej Czarnej i Bogdanówki, projekt „Zakup 
instrumentów dla orkiestry”. W ramach projektu zakupiono trąbkę oraz saksofon 
altowy. Dokonane zakupy pozwolą na dalszy rozwój Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej Skomielnej Czarnej i Bogdanówki. 
W 2011 r. złożono sprawozdanie końcowe. Wydatkowana dotacja – 4.000 zł.
- Caritas Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Antoniego w Wałczu, projekt: 
”Spieszmy się kochać ludzi” Celem projektu było prowadzenie działalności 
charytatywnej na rzecz ubogich rodzin i osób żyjących w biedzie poprzez min. 
udzielanie pomocy żywnościowej, opłacanie świadczeń, zakup leków, 
organizacja wieczerzy wigilijnej, dofinansowanie do wypoczynku. 
W 2011 r. złożono sprawozdanie końcowe. Wydatkowana dotacja – 10.500 zł.
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Bytomiu projekt: 
”Doposażenie parafialnego zespołu muzycznego Trąbki Jerycha w sprzęt 
nagłaśniający”
W ramach realizacji projektu zakupiono sprzęt nagłaśniający co pozwoli na 
rozwój zespołu oraz umożliwi organizację występów promujących muzykę 
chrześcijańską
W 2011 r. złożono sprawozdanie końcowe. Wydatkowana dotacja – 7.000 zł.
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Bytomiu, projekt: 
”Dofinansowanie działalności świetlicy dla dzieci ‘Arka’ oraz pomoc charytatywna 
dla ubogich, samotnych, młodzieży i dzieci. W ramach realizacji projektu 
zorganizowano akcję „Tornister dla dziecka”, integracyjne zabawy dla dzieci i 
młodzieży na rozpoczęcie roku szkolnego, spotkanie ze św. Mikołajem, 
spotkanie wigilijne, zabawę sylwestrową. 
W 2011 r. złożono sprawozdanie końcowe. Wydatkowana dotacja – 5.700 zł.
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Krośnie, projekt: 
„Pod prąd”. Projekt objął swoim działaniem młodzież w wieku gimnazjalnym oraz 
ponad gimnazjalnym pochodzącą z Krosna i okolic, zagrożoną wykluczeniem 
społecznym oraz ich rodziny. Przeprowadzono 4 spotkania ze znanymi wśród 
młodzieży ludźmi ze świata kultury, ekspertami, autorytetami i wychowawcami.
W 2011 r. złożono sprawozdanie końcowe. Wydatkowana dotacja – 3.750 zł,.
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Krośnie, projekt 
„Warsztaty muzyczne” Celem projektu było zorganizowanie Warsztatów 
Muzycznych dla młodzieży, stworzenie możliwości rozwijania ich umiejętności i 
pasji, wskazywanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu oraz 
wskazywanie dobrych wzorców. 
W 2011 r. złożono sprawozdanie końcowe. Wydatkowana dotacja – 2.700 zł.
- Dom Zakonny Braci Mniejszych Kapucynów we Wrocławiu, projekt: 
„Wyjazdowy wypoczynek dzieci i młodzieży – Bałtyk 2011”. W ramach wyjazdu 
zostały zorganizowane zajęcia proekologiczne w nawiązaniu do postaci św. 
Franciszka z Asyżu. Dzieci i młodzież dzięki ciekawej formie zajęć pogłębiły 
swoją dojrzałość społeczną, emocjonalną i duchową oraz zintegrowały się na 
płaszczyźnie wspólnych, wartościowych i społecznie akceptowanych celów.
W 2011 r. złożono sprawozdanie końcowe. Wydatkowana dotacja – 9.900 zł.
 - Dom Zakonny Braci Mniejszych Kapucynów w Częstochowie, projekt „Mistyka 
gór – wycieczka w paśmie Beskidu Wyspowego i Gorców”. Podczas wyjazdu 
dzieci i młodzież mogli się uczyć wzorców dobrego zachowania i zasad 
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współżycia międzyludzkiego, propagowanie aktywnych form spędzania wolnego 
czasu.
W 2011 r. złożono sprawozdanie końcowe. Wydatkowana dotacja – 1.968,22 zł.
Rozliczenie projektów w Krakowskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów w 
edycji 2010/2011 r – przekazane dofinansowanie w 2010 r., rozliczenie w 2011 r.
- Dom Zakonny Braci Mniejszych Kapucynów w Gdańsku; projekt Pomoc 
społeczna dla trzech studentów; dofinansowanie przez Dzieło: 8.000 zł; 
realizacja: do 31 lipca 2011r.
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Bytomiu, projekt: 
Dofinansowanie całorocznej działalności świetlicy dla dzieci -Arka; 
dofinansowanie przez Dzieło: 9.900 zł; realizacja: do 31 lipca 2011. 
- Towarzystwo Miłośników Skomielnej Czarnej i Bogdanówki; projekt: Zakup 
sukna na „portki góralskie” dla członków orkiestry; dofinansowanie przez Dzieło: 
3.000 zł; realizacja: do 30 czerwca 2011 r.
- Parafialny Zespół Caritas i Świetlica Socjoterapeutyczna „Aniołów Stróżów” 
przy parafii p.w. Św. Antoniego w Nowej Soli; projekt: Zatrudnienie pedagoga – 
wychowawcy prowadzącego zajęcia opiekuńczo-wychowawcze; dofinansowanie 
przez Dzieło: 12.000 zł.; realizacja do 01 lipca 2011r.
- Caritas Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Antoniego w Wałczu; projekt 
Śpieszmy się kochać ludzi”; dofinansowanie przez Dzieło: 9.000 zł; realizacja do 
30 czerwca 2011r.
Podsumowanie:
W 2011 roku udzielono wsparcia na kwotę 60.018,22 zł. W 2011 roku nastąpiło 
rozliczenie wszystkich projektów z edycji 2011 na łączną kwotę 60.018,22 zł 
oraz pięciu projektów z edycji 2010/2011 podlegających rozliczeniu w 2011 roku 
na łączną kwotę 41.900 zł.
Inne dotacje w Krakowskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów
W 2011 roku decyzją Zarządu Dzieła Pomocy św. Ojca Pio podjęto decyzję o 
wsparciu działalności następujących wspólnot:
- Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Nawiedzenia N.M.P w Skomielnej Czarnej; 
projekt: Dofinansowanie dla parafialnego Radia AIN KARIM na zakup sprzętu 
audio do transmisji wydarzeń z terenu.
W 2011 r. złożono sprawozdanie końcowe. Wydatkowana dotacja – 7.000 zł.
- Parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. św. Antoniego w Nowej Soli; projekt: 
Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej przy parafii p.w. św. Antoniego w 
Nowej Soli.
W 2011 r. złożono sprawozdanie końcowe. Wydatkowana dotacja – 4.266,20 zł.
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Bytomiu; projekt: 
Zakup gitary klasycznej z pokrowcem – kwota dofinansowania – 830 zł. Dotacja 
rozliczona .
- Wspólnota Dobrego Pasterza; sfinansowanie zakupu biletów na przejazdy 
komunikacją miejską dla podopiecznych Wspólnoty będących w ciężkiej sytuacji 
materialnej – kwota dofinansowania – 776 zł. Dotacja rozliczona .
3. Współpraca z Fundacją Dzieło Pomocy św. Ojca Pio
Dzieło na podstawie umowy z 23 listopada 2010 r. użycza nieodpłatnie 
pomieszczenia Fundacji Dzieło Pomocy św. Ojca Pio. Przedmiotem umowy są 
lokale znajdujące się na parterze budynku Centrum Pomocy przy ul. Loretańskiej 
11 w Krakowie tj. 4 gabinety, hol z recepcją, pomieszczenia sanitarne. Użyczone 
pomieszczenia Fundacja wykorzystuje do prowadzenia działalności statutowej tj. 
Poradni Psychiatryczno-Psychologicznej. W ramach zawartej umowy współpracy 
Dzieło i Fundacja współpracują przy realizacji wspólnych celów statutowych 
związanych z niesieniem pomocy osobom najbardziej jej potrzebującym. Dzieło 
kieruje do Fundacji swoich podopiecznych, którym jest udzielana pomoc 
psychiatryczna i psychologiczna w formie konsultacji czy terapii. W ramach 
wsparcia Dzieło pokrywało koszty związane z udzielaniem przez Fundację 
porad, prowadzeniem terapii oraz funkcjonowaniem poradni.
W 2011 roku wsparcie dla Fundacji wynosiło 156.000 zł. Kwota ta pokryła koszty 
związane z wynagrodzeniami pracowników Fundacji. Ponadto Dzieło ponosiło 
koszty opłat za media w wysokości 3.947,64 zł. Całościowe wsparcie dla 
Fundacji – 159.947,64 zł.
4 . Grupa „AA”- Zakręcone schodki
Dzieło nieodpłatnie udostępniało przy ul. Loretańskiej 11 w Krakowie w każdą 
sobotę od kwietnia 2011 r. pomieszczenia na spotkania grupy Anonimowych 
Alkoholików pn. „ Zakręcone schodki” . Jest to wspólnota kobiet i mężczyzn, 
którzy pragną wyjść z nałogu i rozpocząć życie bez alkoholu. Wspólnota jest 
również dostępna dla wszystkich podopiecznych Dzieła , którzy chcieliby 
skorzystać z jej wsparcia. 
5. Nawiązana współpraca z Pogotowiem Społecznym w Poznaniu 
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W czerwcu 2011 r. pracownicy Dzieła odwiedzili Stowarzyszenie „Pogotowie 
Społeczne” działające na terenie Poznania. Wizyta była okazją do wymiany 
doświadczeń oraz zapoznaniem się z funkcjonowaniem prowadzonego przez 
Stowarzyszenie: hostelu, Centrum Integracji Społecznej, Punktu Informacyjno-
Konsultacyjnego oraz mieszkań chronionych.
IV. Działalność inwestycyjna
1. Inwestycja przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie
W 2011 roku kontynuowano budowę drugiej części Centrum Pomocy dla 
potrzebujących przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie. 
Dnia 15 października 2010 roku zawarty został akt notarialny pomiędzy 
Zgromadzeniem Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo, a Zakonem Braci Mniejszych 
Kapucynów Prowincją Krakowską, w którym nieodpłatnie ustanowiono do dnia 
31 grudnia 2080 roku (okres 70 lat) na rzecz Zakonu Braci Mniejszych 
Kapucynów Krakowskiej Prowincji w celu umożliwienia Dziełu Pomocy św. Ojca 
Pio prowadzenia działalności statutowej, w szczególności działalności 
charytatywnej, prawo użytkowania obciążające część nieruchomości, na której 
nastąpi wybudowanie budynku obejmującego powstanie nowoczesnej jadłodajni, 
łaźni, pralni, przychodni lekarskiej, a także sal przeznaczonych do aktywizacji 
zawodowej. Integralną częścią aktu notarialnego jest także umowa współpracy 
zawarta pomiędzy Zakonem Braci Mniejszych Kapucynów Krakowska Prowincja, 
Dziełem Pomocy św. Ojca Pio oraz Zgromadzeniem Sióstr św. Feliksa z 
Kantalicjo i Kuchnią Społeczną im. S. Samueli Zgromadzenia Sióstr Felicjanek. 
Umowa ta określa podstawowe zasady współdziałania przy prowadzeniu 
działalności charytatywnej w ramach nowobudowanego budynku przy ul. 
Smoleńsk 4. Ponadto w umowie tej Strony ustaliły także, że prawo użytkowania 
może zostać przedłużone, a w przypadku braku przedłużenia Zgromadzenie 
zobowiązane będzie do prowadzenia w powstałym budynku działalności 
charytatywnej na rzecz osób potrzebujących w dotychczasowym zakresie nadal 
przez okres co najmniej kolejnych 29 lat. 
Poniżej tabela przedstawia poniesione koszty na inwestycję powstającą przy ul. 
Smoleńsk 4.
LP Rodzaj poniesionego kosztu Kwota kosztu
1 Opracowanie kosztorysów inwestorskich 5 535,00 zł
2 Ocena porównawcza kosztorysów 5 043,00 zł
3 Nadzór inwestorski 50 553,00 zł
4 Montaż monitoringu wizyjnego 1 429,26 zł
5 Roboty budowlane 2 542 253,79 zł
6 projekt architektoniczny 12 300,00 zł
7 Dziennik budowy, decyzja Sanepid 96,10 zł
 RAZEM suma kosztów w 2011 roku 2 617 210,15 zł
Dotychczasowy koszt inwestycji prowadzonej w latach 2008-2011 przy ul. 
Smoleńsk 4: 3.044.859,44 zł 
2. Mieszkanie wspierane
W kwietniu 2011 roku Dzieło zakupiło lokal mieszkalny trzy pokojowy o pow. 
65,18 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie mieszkania wspieranego dla osób 
bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Mieszkanie zostanie wykorzystane 
do realizacji projektu realizowanego w ramach konkursu „Standardy w Pomocy”, 
o którym mowa w pkt. V.2 niniejszego sprawozdania.
Koszty związane z zakupem mieszkania przedstawiają się następująco:
LP Rodzaj poniesionego kosztu Kwota kosztu
1 Wartość zakupionego mieszkania 355.000,00 zł
2. Pośrednictwo w zakupie lokalu mieszkalnego 10.000,00 zł
3. Opłaty notarialne 1.602,20 zł
4.  Remont lokalu mieszkalnego 18.900,00 zł
 RAZEM suma kosztów związanych z zakupem mieszkania 385.502,20 zł
Koszty związane z utrzymaniem mieszkania w 2011 roku wyniosły 3.065,31 zł. 
Związane były z ponoszeniem opłat za czynsz, media i ubezpieczenie 
mieszkania.
V. Realizacja projektów 
1. „Droga do samodzielności”
1 października 2011 roku została zawarta z Wojewodą Małopolskim umowa na 
realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z 
projektem Dzieła „Droga do samodzielności” złożonym w otwartym konkursie 
ofert. Celem głównym zadania publicznego było ograniczenie skutków 
bezdomności oraz skrajnego ubóstwa na terenie Gminy i Miasta Krakowa 
poprzez prowadzenie działań osłonowych oraz podniesienie poziomu aktywności 
osób bezdomnych oraz skrajnie ubogich w działaniach zmierzających do 
wyprowadzenia z bezdomności tj. pełnego ich usamodzielnienia
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Projekt był realizowany w terminie od 1 października 2011 do 31 grudnia 2011 r. 
Obejmował realizację dwóch zadań:
1. Świadczenie pomocy doraźnej o charakterze osłonowo-interwenycjnym. W 
ramach tego zadania wydawano żywność (ok. 200 beneficjentów), realizowano 
dofinansowanie do zakupu leków (268 beneficjentów), zorganizowano spotkanie 
wigilijne 24 grudnia 2011 oraz wydano paczki żywnościowe podczas spotkania 
wigilijnego (250 beneficjentów).
2. Prowadzenie punktu konsultacyjnego
• udzielenie wsparcia w postaci pracy socjalnej – 326 konsultacji
• udzielenie wsparcia w postaci pomocy prawnej – 35 konsultacji
• udzielenie wsparcia w postaci doradztwa zawodowego – 182 konsultacje.

Dodatkowo w ramach projektu „Droga do samodzielności” zorganizowane 
zostały:
Spotkania rodzin
Skuteczne oddziaływania wychowawcze rodziców z rodzin objętych pomocą 
możliwe jest jedynie dzięki zaangażowaniu wszystkich członków rodziny. W celu 
integracji rodzin beneficjentów Dzieła zorganizowano tzw. „Spotkania rodzin”. 
Jest to grupa wsparcia, o elemencie integrującym rodziny o podobnych 
problemach lecz na różnych etapach problemu bezdomności, przemocy, 
bezradności, ubóstwa. W 2011 r. w spotkaniach uczestniczyło ok. 40 rodzin. 
Pierwsze spotkanie rodzin odbyło się 5 listopada 2011 r., drugie w dniu 3 
grudnia 2011 r. i miało charakter również spotkania mikołajkowego. Podczas 
spotkań dzieci miały możliwość wspólnej zabawy pod opieką wolontariuszy. 
Rodzice w tym czasie mieli okazję do wspólnej rozmowy i wymiany doświadczeń 
jak radzić sobie z problemami życia codziennego. Akcję zorganizowali 
pracownicy Dzieła, bracia kapucyni (ok. 14 braci), wolontariusze (ok. 6) . 
Założeniami grupy jest próba stworzenia relacji opartych na zaufaniu między 
rodzinami a braćmi, wolontariuszami i pracownikami Dzieła. Ponadto uczenie 
rodziców relacji z dziećmi, wzajemnego wsparcia, przekraczania barier, 
stereotypów, postaw lękowych, czy zamknięcia na świat. Ponadto w odniesieniu 
do tematyki spotkań miały one na celu ukazanie wzorców dobrego wychowania, 
odpowiednich postaw. Spotkaniom towarzyszyły rozmowy, zabawa w różnych 
grupach wiekowych, inspirujące pomysły braci i wolontariuszy .
Akcja „ZIMA”
W związku z zeszłorocznymi doświadczeniami odnośnie pomocy osobom 
bezdomnym w okresie zimowym zorganizowano działania o charakterze 
prewencyjnym. Wydawano ciepły napój, zupę, dodatkowe materiały 
opatrunkowe, ciepłą odzież pozyskiwaną od darczyńców prywatnych oraz 
interwencyjnie udzielano pomocy w zakupie leków poza ustalonymi dyżurami 
brata zakonnego.
Spotkania przy Dzbanie
W trakcie realizacji projektu zdecydowano o położeniu większego nacisku na 
indywidualny kontakt z osobami potrzebującymi, które korzystają z codziennej 
pomocy żywnościowej oferowanej w kuchni dla osób ubogich przy ul. 
Reformackiej 3 w Krakowie. W/w spotkania zostały zorganizowane przez braci 
zakonnych i odbywały się raz w tygodniu (w niedzielę) przed wydaniem pomocy 
żywnościowej. Były to dobrowolne spotkania otwarte przy Słowie Bożym, 
polegające na dzieleniu się i przeżywaniu Słowa Bożego w życiu codziennym. 
Spotkanie oparte były na liturgii Słowa okresu Adwentu we wspólnocie Kościoła 
Rzymsko - Katolickiego. 
Partnerami Dzieła w realizacji projektu, oprócz Wojewody Małopolskiego, był 
Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie.

Całkowity koszt projektu – 76.036,85 zł, w tym: 
- wielkość dotacji Wojewody Małopolskiego   – 15.000,00 zł
- wielkość środków własnych     – 61.036,85 zł
2. „ Standardy w Pomocy” 
W czerwcu 2011 roku Dzieło podjęło współpracę z 4 krakowskimi organizacjami 
(tj. Fundacją Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, Stowarzyszeniem "Lekarze Nadziei", 
Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego 
oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie) w ramach 
partnerstwa lokalnego pn. "Krakowska Inicjatywa na Rzecz Wychodzenia z 
Bezdomności". Członkowie partnerstwa z w/w organizacji wspólnie wypracowali 
kierunki ulepszenia istniejącego systemu pomocy dla osób bezdomnych na 
terenie Krakowa. Opracowane pomysły zostały formalnie spisane w postaci 
wniosku do konkursu projektu systemowego pn. „Standardy w Pomocy” 
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mającego na celu wypracowanie efektywnego systemu pomocy osobom 
bezdomnym (1.18 "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji 
społecznej" w zadaniu (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w 
tym: opracowanie modelu "Gminnego Standardu Wychodzenia z 
Bezdomności").
W związku z zakwalifikowaniem wniosku Krakowskiego Partnerstwa Lokalnego 
do udziału w w/w projekcie, w 2011 roku nasza organizacja uczestniczyła w jego 
pierwszej fazie edukacyjno-informacyjnej polegającej m.in. z zapoznaniem się z 
Modelem Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności poprzez nasze 
uczestnictwo w organizowanych szkoleniach i konferencjach . W tej fazie Dzieło 
przygotowywało się do kolejnego etapu projektu tj. pilotażowego wdrażania 
standardów usług społecznych m.in. w zakresie mieszkalnictwa, pracy i edukacji 
oraz pracy socjalnej. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w 
ramach EFS i jest realizowany w 2012 roku. W 2011 roku Dziełu nie 
przysługiwało dofinansowanie i nie ponosiło kosztów związanych z pierwsza fazą 
projektu.
VI. Działania na rzecz promocji i rozwoju wolontariatu
W działalność Dzieła regularnie angażują się wolontariusze. Liczba osób 
związanych z naszą organizacją w ramach wolontariatu stale wzrasta. W roku 
2011 zawartych zostało 12 nowych umów na wykonywanie świadczeń 
wolontarystycznych, tym samym liczba aktywnych wolontariuszy wzrosła z 35 (w 
roku 2010) do 47 osób. Wolontariusze wykonują swoje zadania w oparciu o 
opracowaną dla każdego z nich indywidualną kartę pracy. Większość 
wolontariuszy angażuje się w pracę Dzieła pełniąc regularne, cotygodniowe 
dyżury, pozostali pomagają akcyjnie (m.in. w przygotowywaniu materiałów 
informacyjnych dla Darczyńców Dzieła, organizacji spotkań dla rodzin i inne). 
Stałe dyżury wolontariusze podejmują w kuchni dla ubogich, na portierni Punktu 
Konsultacyjnego, recepcji Poradni Psychiatryczno-Psychologicznej. 
Wolontariusze posługujący w Dziele biorą udział w comiesięcznych spotkaniach 
formacyjnych. Ich głównym celem jest wzajemna integracja, dzielenie się 
doświadczeniami, poszerzanie wiedzy m.in. z zakresu pracy socjalnej. 
Koszt realizacji zadania: 3.534,60 zł.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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Liczba odbiorców działań organizacji

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

982

10

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie 
sprawozdawczym

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom  trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 
działalność charytatywna, doradztwo na rzecz osób bezrobotnych 
i bezdomnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
prowadzone w formie stałego punktu konsultacyjnego – kod PKD 
88.99.Z.
2. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, 
informacyjnie, finansowo organizacje pozarządowe oraz kościelne 
osoby prawne i jednostki organizacyjne, działające na podstawie 
przepisów o stosunku państwa do kościoła katolickiego w 
Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzące działalność w zakresie 
analogicznym do zakresu działania Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, 
promocja i organizacja wolontariatu, umożliwienie osobom 
pozostającym bez pracy i zagrożonym zwolnieniem z pracy 
dostępu do informacji o możliwości zatrudnienia, promocja 
zatrudnienia i aktywizacja zawodowa prowadzona poprzez 
doradztwo świadczone przez doradcę zawodowego – kod PKD 
94.99.Z.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 88.99.Z

94.99.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 3,728,173.17 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 1,095,253.66 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2,268,610.74 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 15,000.00 zł
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0.00 zł

0.00 zł

15,000.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 346,802.81 zł

0.00 zł

236,490.21 zł

86,754.60 zł

0.00 zł

0.00 zł

23,558.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 2,505.96 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 16,352,327.06 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 3,365,966.18 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

1 Wsparcie rzeczowe i finansowe podopiecznych; Działalność Punktu Konsultacyjnego 335,913.05 zł

2 Współpraca z innymi podmiotami w zakresie realizacji wspólnych celów statutowych; 
Realizacja projektu "Droga do samodzielności"

282,535.83 zł

3 Budowa Centrum Pomocy służąca prowadzeniu działalności statutowej 2,617,210.15 zł

4 Obsługa administracyjna działalności statutowej 130,307.15 zł
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4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1,253,406.42 zł 748,756.03 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

874,300.30 zł 618,448.88 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

343,513.52 zł 130,307.15 zł

17,346.50 zł 0.00 zł

18,246.10 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 
43, poz. 226)
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych 
zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego 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)

11.0 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)

6.8 etatów

6.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

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

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
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1. Organi`zacja 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)

0.00 osób

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
krótszy niż 30 dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

47.00 osób

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

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

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

1.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

1.00 osób

e) inne osoby 45.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 283,143.25 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

264,961.75 zł

252,646.17 zł

nagrody

premie

0.00 zł

1,000.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 11,315.58 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 18,181.50 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną 
działalnością pożytku publicznego

283,143.25 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 283,143.25 zł
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3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie 
i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

3,247.08 zł

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

5,250.00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

Zarząd organizacji nie pobiera wynagrodzenia za pracę

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Droga do samodzielności 15,000.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

X.Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co 
najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 Rozliczenie środków publicznych pochodzących 
z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
na działalność pożytku publicznego w 2010 roku

Małopolski Urząd Wojewódzki w 
Krakowie

2011-12-09

2 Prawidłowość realizacji zadania publicznego z 
zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Droga 
do samodzielności"

Małopolski Urząd Wojewódzki w 
Krakowie

2011-12-20
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