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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.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

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, 
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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.

Wykonywanie działalności Dzieła  Pomocy św. Ojca Pio, 
określonych w  § 4, 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

działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32.

ochrona i promocja zdrowia
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1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

I. Całoroczne wsparcie rzeczowe i finansowe podopiecznych.
1. Prowadzenie kuchni dla osób bezdomnych i ubogich oraz podjęte działania 
pomocowe w okresach świątecznych.
W roku 2012 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, czynny od 
poniedziałku do niedzieli  w godzinach od 16.00-17.00. W ramach użytkowania 
pomieszczeń, Dzieło ponosiło opłaty za media refakturowane przez 
Stowarzyszenie.
W okresie Wielkanocnym wydawany był także ciepły posiłek w postaci bigosu 
oraz świąteczne paczki żywnościowe. W czasie świątecznym 33 rodzinom 
objętym pomocą przekazaliśmy paczki żywnościowe. Okres Wielkiego Tygodnia 
odbyła się projekcja filmu "Pasja", w której uczestniczyło ok. 50 osób. W  środę 
Wielkiego Tygodnia  zorganizowane zostało Spotkanie Paschalne dla 40 
uczestników. 
W dniu 31 października 2012 roku została zawarta z Wojewodą Małopolskim 
umowa na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, 
zgodnie z projektem Dzieła „Trudny czas ” złożonym w otwartym konkursie ofert. 
Głównym celem zadania publicznego było ograniczenie skutków bezdomności 
oraz skrajnego ubóstwa na terenie Gminy i Miasta Krakowa poprzez szybkie i 
skuteczne wsparcie o charakterze osłonowo-interwencyjnym.
Projekt był realizowany od 1 listopada 2012 do 31 grudnia 2012 r. W ramach 
zadania wydawano codziennie żywność w punkcie wydawania żywności przy ul. 
Reformackiej 3 dla ok. 200 beneficjentów, zorganizowano Wigilię Bożego 
Narodzenia dla 250 osób wraz z wydawaniem paczek żywnościowych. Ponadto 
90 osób nie uczestniczących w spotkaniu wigilijnym, a korzystających z kuchni 
przy ul. Reformackiej 3 otrzymało świąteczne paczki żywnościowe. Dla ok. 100 
dzieci z rodzin wydano paczki ze słodyczami.
Łączny koszt realizacji zadania – 66.560,79 zł
W tym wartość projektu „Trudny czas” – 20.087,38 zł (w tym koszty 
sfinansowane dotacją Urzędu Wojewódzkiego – 8.000,00 zł).
2. Pomoc rzeczowa i finansowa – decyzje pomocowe
W formie decyzji pomocowych udzielano dofinansowania: dopłaty do czynszu, 
opału na zimę, żywności, dojazdów do pracy, szkół, zakupu podręczników, opłat 
za media, itp. Decyzje były poprzedzone wywiadem środowiskowym. Z pomocy 
korzystały osoby i rodziny bezdomne oraz zagrożone bezdomnością, starsze i 
samotne oraz rodziny wielodzietne, będące w trudnej sytuacji materialnej. 
Prowadzono imienną ewidencję wspieranych osób. 
W sumie w 2012 roku wystawiono  347  decyzji  z przyznaniem dofinansowania. 
Łączny koszt realizacji zadania – 78.056,51 zł.
3. Pomoc finansowa w zakupie leków
W siedzibie Dzieła dwa razy w tygodniu przyjmowane były osoby chcące 
skorzystać z pomocy w zakresie dofinansowania do zakupu leków. Decyzja o 
wsparciu była poprzedzona wywiadem środowiskowym. Beneficjent otrzymywał 
skierowanie do apteki, na podstawie którego mógł bezgotówkowo otrzymać leki. 
Prowadzono imienną ewidencję wspieranych osób. 1 marca 2012 r. została 
zawarta z Fundacją Dbam o Zdrowie z siedzibą w Warszawie, umowa na 
realizację projektu „Razem dla Zdrowia”. Celem projektu było ograniczenie  
skutków  marginalizacji społecznej beneficjentów.
Projekt był realizowany od dnia 29 lutego 2012 do dnia 31 grudnia 2012 r. W tym 
celu Fundacja przekazała w darowiźnie karty podarunkowe e-PRUF o wartości 
15.000,00 zł. Karty podarunkowe uprawniały do bezgotówkowego odbioru leków 
i materiałów medycznych w aptekach „Dbam o Zdrowie” na terenie całego kraju.  

Dodatkowo interwencyjnie realizowano wykup leków dla osób bezdomnych. 
Podczas rozmowy motywowano beneficjentów do skorzystania ze wsparcia 
specjalistów Punktu Konsultacyjnego Dzieła oraz innych organizacji 
pomocowych. 
W sumie w 2012 roku wystawiono 901 skierowań na podstawie, których 457 
podopiecznych mogło zakupić leki. W  ramach projektu pn. „Razem dla Zdrowia” 
realizowanego przy współpracy Fundacji „ Dbam o Zdrowie” z pomocy 
skorzystało 228 beneficjentów, w tym 211 osób samotnych osób oraz 17 rodzin. 
W skutek rozmów motywacyjnych 69 osób i rodzin skorzystało z pomocy innych 
specjalistów Punktu Konsultacyjnego np. pracownika socjalnego, doradcy 
zawodowego, czy prawnika. W ramach realizacji projektu nawiązano współpracę 
z 13 instytucjami i organizacjami zajmujących się pomocą osobom bezdomnym
Łączny koszt realizacji zadania – 81.616,45 zł
W tym wartość projektu „Razem dla zdrowia” – 30.684,79 zł (w tym koszty 
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sfinansowane kartami podarunkowymi – 15.000,00 zł).

II. Działalność Punktu Konsultacyjnego:
1. Poradnictwo indywidualne i grupowe:
Pracownicy Punktu Konsultacyjnego udzielali pomocy beneficjentom w postaci 
bezpłatnego poradnictwa: socjalnego, prawnego, zawodowego oraz wsparcia 
psychologiczno – psychiatrycznego i duchowego przy współpracy Poradni 
Psychiatryczno – Psychologicznej Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, działającej w 
obrębie Fundacji Dzieło Pomocy św. Ojca Pio.     
              Punkt Konsultacyjny 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. Oferowana pomoc polegała przede wszystkim na 
świadczeniu poradnictwa indywidualnego w ramach tworzonych wraz z 
beneficjentami indywidualnych planów pomocy oraz prowadzenia między innymi 
trzech grup wsparcia tj. „Spotkania Rodzin”, „Spotkań Przy Dzbanie” i 
„Dyskusyjnego Klubu Filmowego”. 
Ponadto obok poradnictwa indywidualnego i grupowego w ramach działania 
Punktu Konsultacyjnego odbyły się:
- Warsztaty aktywizacji zawodowej: 
Polegały one na wsparciu w poszukiwaniu pracy w ramach oferty 
funkcjonującego Punktu Konsultacyjnego, dodatkowo zorganizowano warsztaty 
poszukiwania pracy. Warsztaty miały charakter edukacyjno-treningowy i 
obejmowały 2 trzygodzinne spotkania, na których poruszane były tematy z 
zakresu motywacji, skutecznego poszukiwania pracy oraz rozmowy z przyszłym 
pracodawcą. Na spotkania zaproszony został również pracodawca, który 
podzielił się z uczestnikami praktycznymi radami dot. rozmowy kwalifikacyjnej. W 
2012 r. w Dziele odbyły się dwa takie cykle warsztatów, w pierwszym 
odbywającym się w październiku 2012 r. brało udział 15 osób a w warsztatach 
odbywających się w grudniu 2012 r. uczestniczyło  8 osób.
- Akcja „Zimowe Dzieło”:
W okresie zimowym zorganizowano dodatkowe działania o charakterze 
prewencyjnym na rzecz osób bezdomnych (ciepłe napoje, zupę itp.) 
- Akcja „ Podaruj ubogiemu termos”: 
W styczniu i lutym 2012 r. wydano osobom bezdomnym 315 termosów, w tym 
część termosów przekazaliśmy innym organizacjom pomagającym osobom 
bezdomnym.   
- Wyjazd wakacyjny dla rodzin: 
W okresie od dnia 30.06.2012 r. do dnia 07.07.2012 Dzieło zorganizowało 
wyjazd wakacyjny dla 4 rodzin bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością. 
Wyjazd miał na celu wypoczynek, rozwój duchowy oraz integracje i edukację 
członków rodzin. W sumie w wyjeździe uczestniczyły  4 osoby dorosłe oraz 8 
dzieci.   
- Wyjścia kulturalno – oświatowe 
Podopieczni Dzieła brali udział w czterech projektach kulturalno-oświatowych tj. 
8 czerwca 2012 r. w  Pikniku „Mecze Euro” - uczestniczyło 25osób.  11 
października w wyjściu do kina na projekcje filmu pt. „Bitwa o Wiedeń”- 
uczestniczyło 11 osób. Z 16/17 czerwca 2012 r. w 2 wydarzeniach tj. Gali 
Baletowej w Teatrze Ludowym oraz w dramacie wystawianym w Teatrze KTO w 
ramach projektu „Noc Teatrów 2012” – uczestniczyło 20 osób. W dniu 17 
czerwca 2013 r. sztukę teatralną pt „Święty czy bandyta” oglądało 17 
podopiecznych.
Od lipca 2012 rozpoczęto realizację projektu pn: „Świadoma droga do domu - 
wsparcie osób doświadczających problemu bezdomności poprzez kompleksowe 
poradnictwo indywidualne i wsparcie grupowe w ramach Punktu 
Konsultacyjnego Dzieła Pomocy św. Ojca Pio ” Projekt jest dofinansowany ze 
środków Programu Operacyjnego FIO na okres jego realizacji tj. od dnia  
01.06.2012r. do dnia 30.09.2013 r. 
W dniu 29 czerwca 2012 r. roku została zawarta z MPIPS umowa na realizację 
tego zadania. Celem projektu jest udzielenie pomocy osobom i rodzinom 
zagrożonym bezdomnością oraz wychodzącym z bezdomności i zapobieganie 
pogłębianiu się procesu marginalizacji oraz wykluczenia społecznego w/w grup. 
W okresie sprawozdawczym tj. od lipca 2012 r. grudnia 2012 r. objęto 
działaniami projektu 231 beneficjentów doświadczających problemu 
bezdomności. Wśród beneficjentów projektu z pomocy skorzystało 161 
beneficjentów bezdomnych oraz 70 zagrożonych bezdomnością. Beneficjentom 
projektu zaoferowano wsparcie indywidualne oraz grupowe, wzmocnione 
działaniami w zakresie pracy socjalnej oraz asysty w ramach prowadzonego 
Punktu Konsultacyjnego. W ramach wsparcia indywidualnego beneficjenci 
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zostali objęci pomocą o charakterze poradnictwa socjalnego, psychiatrycznego, 
psychologicznego, prawnego, zawodowego i wsparcia duchowego. Ponadto w 
ramach projektu realizowano 5 form wsparcia: pn. „Spotkania przy Dzbanie”, pn.
„Spotkania Rodzin”, pn. ”Dyskusyjny Klub Filmowy Loretanin”, pn.„Zielona Mila 
AA”, oraz jeden warsztat edukacyjny pn. „Poznaj swoje prawa”. W sumie ze 
wsparcia grupowego w 2012 r. skorzystało 54 beneficjentów. 
W sumie w ramach realizacji projektu w ramach projektu „Świadoma droga do 
domu” w 2012 r. przeprowadzono: 
• 747 konsultacji socjalnych dla 231 beneficjentów, którzy zostali objęci 104 
Indywidualnymi Programami Wychodzenia z Bezdomności. 
• 237 konsultacji poradnictwa zawodowego dla 71 beneficjentów a 143 
beneficjentów  skorzystało ze wsparcia w postaci banku ofert pracy.
• 93 konsultacji psychologiczno- psychiatrycznych dla : 31 beneficjentów 
wymagających wsparcia psychiatry oraz 24 psychoterapeuty.
• 72 konsultacje  prawne dla 40  beneficjentów.
• 45  rozmów o charakterze wsparcia duchowego dla 28 beneficjentów.
25 beneficjentom pracownicy projektu towarzyszyli do urzędów, organizacji czy 
instytucji lub równocześnie organizowali przeprowadzki i adaptację lokali do 
zamieszkania. Wzmocnieniem planów pomocy było zaoferowane wsparcie 
materialne, z którego skorzystało ok. 75 osób między innymi: 26 osób otrzymało 
dofinansowanie do zakupu biletu MPK (celem dojazdu do pracy) lub PKP (celem 
dojazdu do placówki oferującej schronienie lub terapie), 18 osób otrzymało 
dofinansowanie badań sanitarno-epidemiologicznych potrzebnych do podjęcia 
pracy oraz 18 osób otrzymało dofinansowanie do opłaty wynajmu pokoju lub 
mieszkania. Ponadto interwencyjnie dofinansowania obejmowały zakup węgla, 
środków opatrunkowych, pieca gazowego, okularów, zakupu żywności, 
wyposażenia lokalu czy podręczników dla dzieci.  Beneficjenci projektu otrzymali 
również skierowania do odrębnego projektu dofinansowującego zakup leków – 
skorzystało z tej pomocy 51 beneficjentów.  
Pracę socjalną wspierało udzielanie beneficjentom pomocy prawnej najczęściej 
z zakresu prawa mieszkaniowego, zadłużeń, alimentów oraz bieżących spraw 
karnych. 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 
2012 roku Dzieło kontynuowało współpracę z Fundacją Academia Iuris w 
zakresie niesienia pomocy prawnej podopiecznym.
W Punkcie Konsultacyjnym doradca zawodowy przy współpracy z pracownikami 
socjalnymi udzielał wsparcia w postaci doradztwa zawodowego. 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. Uzupełnieniem w/w działań było pośrednictwo w 
ofertach pracy, które 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.
Bardzo istotną rolę w udzielanej pomocy miało udzielane wsparcie 
psychologiczne, psychiatryczne i duchowe. 
W ramach projektu funkcjonowały następujące grupy wsparcia z których łącznie 
skorzystało 54 beneficjentów :  
• grupa pn. „ Spotkania przy Dzbanie”, której celem było rozważanie Słowa 
Bożego oraz dzielenie się własnymi przeżyciami i trudnościami dnia 
codziennego. W każdym spotkaniu uczestniczy od 10 do14 osób. 
•  grupa pn. „Dyskusyjny Klubu Filmowy – „Loretanin”, której celem było 
organizowanie projekcji filmowych dla innych osób bezdomnych przebywających 
w przestrzeni publicznej lub w placówkach. Odbyło się 6 projekcji filmów. W 
każdej projekcji uczestniczyło od 50 do 100 zaproszonych osób. 
• grupa pn. „Spotkania Rodzin”, której celem była integracja rodzin zagrożonych 
bezdomnością. Spotkania grupy odbywają się raz na kwartał. W spotkaniach 
rodzin uczestniczyło ok. 35 rodzin.
• grupa pn. „ Zielona Mila AA”, której celem jest wsparcie osób uzależnionych od 
alkoholu, żyjących w przestrzeni publicznej, którzy nie mają jeszcze gotowości 
do podjęcia terapii. W spotkaniach uczestniczyło ok. 10 osób.
• warsztaty edukacyjne pn. „Poznaj swoje prawa”. Warsztaty miały na celu 
przekazanie wiedzy z zakresu pomocy społecznej i zdrowotnej. Odbyły się 2 
spotkania. 
            W okresie realizacji projektu 87 beneficjentom zmieniła się sytuacja 
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mieszkaniowa tj. zabezpieczenia schronienia, wynajęcia samodzielnego lokalu 
lub zażegnania sytuacji zagrożenia bezdomnością. Projekt jest kontynuowany w 
2013 r.   
W sumie przez cały 2012 rok z pomocy Punktu Konsultacyjnego skorzystało 956
 osób, którym udzielono pomocy  w postaci: poradnictwa indywidualnego, 
wsparcia grupowego oraz pomocy finansowej i rzeczowej. Każdego miesiąca z 
pełnej oferty Punktu Konsultacyjnego korzystało od 170 - 220 osób.  
Podopieczni Punktu Konsultacyjnego przez cały 2012 rok  otrzymali pomoc od 
następujących specjalistów: pracownicy socjalni udzielili porad socjalnych ok. 
435 osobom w ramach 1670 konsultacji; doradca zawodowy objął poradnictwem 
zawodowym ok. 212 osób w ramach 1193 spotkań zarówno w ramach 
konsultacji indywidualnych oraz poszukiwaniu ofert pracy; prawnicy udzielili ok. 
62 osobom porady podczas 146 spotkań; psycholog i lekarz psychiatra objęli 
pomocą ok. 79 osób w ramach 183 wizyt.
Koszty funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego w 2012 roku wyniosły  
498.713,31 zł,
W tym wartość realizowanego projektu „Świadoma droga do domu” – 
137.180,55 (w tym koszty sfinansowane dotacją – 75.190 ,00 zł).
2. Realizacja projektu „ Druga Szansa ”- Projekt realizowany w ramach zadania 
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").
Realizacja projektu jest konsekwencją zawiązania w czerwcu 2011 roku tzw.  
„Krakowskiej Inicjatywy na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności", w której 
partnerami zostali: Dzieło Pomocy św. Ojca Pio,  Fundacja Dzieła Pomocy św. 
Ojca Pio, Stowarzyszenie "Lekarze Nadziei", Polski Komitet Pomocy Społecznej 
Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego oraz MOPS w Krakowie. W w/w 
organizacje stworzyły projekt pn. „ Druga Szansa”, w którym Dzieło odpowiada 
za realizacje pilotażu jednego ze standardu modelu GSWB tj. mieszkalnictwa i 
pomocy doraźnej, prowadząc mieszkania wspierane dla bezdomnych i 
zagrożonych bezdomnością kobiet, rodzin oraz dzieci. Okres realizacji projektu 
został przewidziany od kwietnia 2012 r. do sierpnia 2013 r. 
W ramach realizacji projektu w maju 2012 r. zostały otwarte przez Dzieło 2 
mieszkania wspierane, w których zamieszkały 3 kobiety samotne oraz 2 
samotne matki (każda z nich wychowywała 2 dzieci). Podstawą kwalifikacji w/w 
osób i rodzin była przede wszystkim ich motywacja do zmiany, dotychczasowe 
działania w procesie wychodzenia z bezdomności, aktywność zawodowa oraz 
możliwości na usamodzielnienie się, gdyż mieszkanie wspierane ma charakter 
formy pomocy prowadzącej do usamodzielnienia się osoby bezdomnej oraz jej 
integracji ze społeczeństwem.  
Przez okres pobytu osobom i rodzinom, którzy zamieszkali w mieszkaniach 
wspieranych pomagali specjaliści tj. pracownik socjalny, asystent rodziny, 
psychoterapeuta oraz koordynator mieszkań. Każdy z wymienionych 
specjalistów pełnił odrębną rolę w procesie pomocy, tworząc jednocześnie 
zespół interdyscyplinarny. Wszyscy mieszkańcy zostali objęci indywidualnym 
programem wychodzenia z bezdomności oraz dodatkowo w sytuacji rodzin, 
planem pomocy rodzinie.  Beneficjenci korzystali również ze wsparcia 
grupowego, warsztatów komunikacji interpersonalnej oraz uczestnictwa w 
warsztatach pn.„Szkoła dla rodziców”. W mieszkaniach obowiązuje regulamin, 
który reguluje podstawowe zasady współżycia społecznego oraz umowa w 
sprawie zasad korzystania z mieszkania wspieranego określającą czasookres 
pobytu oraz uprawnienia zasady treningu budżetowego i systemu oszczędzania 
na opłaty mieszkaniowe. 
W sumie tym rodzajem wsparcia w 2012 r. objęliśmy 3 samotne osoby oraz 3 
rodziny 
(3 samotne matki oraz 4 małoletnich dzieci) . Projekt jest kontynuowany w 2013 
r.   
Łączna wartość realizowanego projektu wyniosła 81.286,74 zł. Finansowanie: 
15% budżet krajowy, 85% Europejski Fundusz Społeczny.
Koszty niekwalifikowane – 7.435,43 zł

3. Dom wspierany dla bezdomnej rodziny 
We wrześniu 2012 roku Dzieło otworzyło kolejne mieszkanie wspierane dla 
bezdomnej rodziny.  Mieszkanie to ma charakter lokalu w postaci domu 
jednorodzinnego na terenie jednej z podkrakowskich gmin. Zgodnie z umową z 
dnia 9 lipca 2012 r. zawartą z firmą Smay sp. z o.o. pokrywa ona koszty 
funkcjonowania tego mieszkania (wynajem domu oraz jego utrzymanie) Dzieło 
gwarantuje wsparcie merytoryczne i prowadzenie mieszkania wspieranego. W 
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domu wspieranym zamieszkała rodzina pełna tj. 2 dorosłe osoby oraz 2 
małoletnich dzieci, a jednemu z rodziców w ramach projektu zapewniono 
również pracę.  Rodzinę wspierało 2 pracowników socjalnych. Pobyt w domu 
wspieranym miał na celu zażegnanie sytuacji kryzysowej, która dotknęła tę 
rodzinę, przy wsparciu i pomocy specjalistów, a w rezultacie  usamodzielnienie 
się.  
Łączny koszt realizacji zadania – 10.796,54 zł.

III. Współpraca z innymi podmiotami w zakresie realizacji wspólnych celów 
statutowych

1. Współpraca ze Stowarzyszeniem Pomocy Obywatelskiej im. Anny Fiszerowej
W 2012 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 zadania – 633,14 zł

2. Projekty Krakowskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów

Dnia 2 lutego 2012 r. odbyło się spotkanie Komisji opiniującej wnioski o 
przyznanie dotacji ze środków Dzieła Pomocy św. Ojca Pio na realizację 
projektów charytatywnych zgodnych z celami statutowymi Dzieła. Wnioski o 
dofinansowanie projektów zostały nadesłane przez wspólnoty i organizacje 
działające na terenie Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincja 
Krakowska, na podstawie rozpisanego konkursu w listopadzie 2011 roku. 
Komisja opiniująca wnioski pod względem formalnym i merytorycznym 
pozytywnie zaopiniowała i rekomendowała do realizacji 16 spośród 17 
nadesłanych wniosków oraz przyznała dotacje na łączną kwotę: 123 580 zł.

Projekty dofinansowane i zrealizowane w roku 2012:

- Parafia Rzymskokatolicka „Serce Jezusa” w Krasiłowie (Ukraina).
Nazwa projektu: Wyżywienie dla 60 osób z Centrum socjalnej i duchowej 
rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz 
zainfekowanych HIV. 
Przyznana dotacja – 10.000 zł.
- Dom Zakonny Braci Mniejszych Kapucynów Katowice-Załęże
Nazwa projektu: Wyjazdowy wypoczynek dzieci i młodzieży „Spływ kajakowy 
2012”.
Przyznana dotacja – 10.000 zł.
- Dom Zakonny Braci Mniejszych Kapucynów w Częstochowie
Nazwa projektu: Czas oddechu, Kraków 2012 – trzydniowy wyjazd dla osób 
ubogich.
Przyznana dotacja – 2.630 zł. Wykorzystana kwota dotacji – 1787,50 zł. 
Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do kasy Dzieła w wysokości 842,50 
zł.
- Dom Zakonny Braci Mniejszych Kapucynów w Częstochowie
Nazwa projektu: Częstochowa w Wołczynie, Spotkanie Młodych 2012.
Przyznana dotacja – 1.950 zł. Wykorzystana kwota dotacji – 1.833,30 zł. 
Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do kasy Dzieła w wysokości 116,70 
zł.
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Krośnie 
Nazwa projektu: Warsztaty muzyczne - II edycja.
Przyznana dotacja – 2.000 zł.
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Krośnie 
Nazwa projektu: Remont i wyposażenie sali św. Leopolda przy Klasztorze Braci 
Mniejszych Kapucynów w Krośnie, w której organizowane będą zajęcia dla osób 
w trudnej sytuacji finansowej i ich rodzin.
Przyznana dotacja – 15.000 zł.
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego w Wałczu
Nazwa projektu: Drugi stopień młodzieżowej, letniej oazy rekolekcyjnej dla 
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młodzieży z ubogich rodzin.
Przyznana dotacja – 12.000 zł.
- Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Bytomiu
Nazwa projektu: Remont pomieszczeń dla parafialnego zespołu muzycznego 
„Trąbki Jerycha”.
Przyznana dotacja – 7.000 zł.
- Ruch Światło-Życie Prowincji Krakowskiej Zakonu Braci Mniejszych 
Kapucynów
Nazwa projektu: Szkolenie Liderów Młodzieżowych „Wszystko, co uczyniliście 
jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.
Przyznana dotacja – 7.000 zł.
- Dom Zakonny Braci Mniejszych Kapucynów we Wrocławiu
Nazwa projektu: Wyjazdowy wypoczynek dzieci i młodzieży „Bałtyk 2012. 
Wypłyń na głębię… swojej wiary!”.
Przyznana dotacja – 8.000 zł.
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania Pańskiego w Stalowej Woli – 
Rozwadowie
Nazwa projektu: Szkoła Formacji Chrześcijańskiej.
Przyznana dotacja – 3.000 zł.
- Parafia Rzymskokatolicka Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej 
w Wołczynie
Nazwa projektu: Odmalowanie i wyposażenie pomieszczeń i stołówki dla 
ubogich oraz sal dla dzieci, młodzieży i dorosłych, korzystających z zajęć 
edukacyjno-społecznych oraz działalności charytatywnej.
Przyznana dotacja – 12.000 zł.
- Caritas Parafii p.w. św. Antoniego w Wałczu
Nazwa projektu: Śpieszmy się kochać ludzi – działalność charytatywna na rzecz 
ubogich rodzin, osób samotnych i bezdomnych.
Przyznana dotacja – 7.000 zł.
-Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Bytomiu
Nazwa projektu: Dofinansowanie całorocznej działalności Świetlicy dla dzieci 
„ARKA” 
oraz pomoc charytatywna dla ubogich, samotnych, młodzieży i dzieci.
Przyznana dotacja – 8.000 zł.
- Dom Zakonny Braci Mniejszych Kapucynów w Nowej Soli
Nazwa projektu: Zatrudnienie wychowawcy w Świetlicy socjoterapeutycznej przy 
Parafii p.w. św. Antoniego w Nowej Soli.
Przyznana dotacja – 10.000 zł.
- Dom Zakonny Braci Mniejszych Kapucynów w Gdańsku
Nazwa projektu: Dofinansowanie całorocznej działalności charytatywnej na rzecz 
ubogich i rodzin wielodzietnych objętych pomocą przez Dom Zakonny oraz 
praca oświatowo-formacyjna z rodzinami, dziećmi i młodzieżą.
Przyznana dotacja – 8.000 zł.
Podsumowanie:
W 2012 roku Dzieło Pomocy św. Ojca Pio przyznało dotację na realizację 16 
projektów charytatywnych w Krakowskiej Prowincji Braci Mniejszych 
Kapucynów, udzielając wsparcia na łączną kwotę 122.620,80 zł. (Przyznano 
dotacje na kwotę 123.580 zł, zwrócona kwota niewykorzystanych dotacji – 
959,20 zł). Sprawozdania końcowe z realizacji projektów wpłynęły w terminach 
określonych w umowach zawartych z podmiotami ubiegającymi się o 
dofinansowanie.

3. Współpraca z Fundacją Dzieło Pomocy św. Ojca Pio 
Dzieło na podstawie umowy z dnia 23 listopada 2010 r. użycza nieodpłatnie 
pomieszczenia Fundacji Dzieło Pomocy św. Ojca Pio, na realizację celów 
statutowych zbieżnych z celami Dzieła. Przedmiotem umowy są lokale tj. 4 
gabinety, poczekalnia, pomieszczenia sanitarne oraz części wspólne. 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. 
Dzieło kieruje do Fundacji swoich podopiecznych, którym jest udzielana pomoc 
psychiatryczna i psychologiczna w formie konsultacji i terapii. W ramach 
wsparcia Dzieło pokrywało koszty związane z udzielaniem przez Fundację 
porad, prowadzeniem terapii.
Łączny koszt realizacji zadania – 279.874,15 zł, w tym bezpośrednie 
dofinansowanie działalności – 252.400 zł. Kwota ta pokryła koszty związane z 
wynagrodzeniami pracowników Fundacji. Ponadto Dzieło ponosiło koszty opłat 
za media w wysokości 9.072,03 zł. Kwota amortyzacji części budynku 
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użytkowanego przez Fundację 18.402,12 zł.

4. Katolicka Szkoła Podstawowa i Katolickie Gimnazjum w Siedlcach
Dzieło odpowiadając na wniosek Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz 
Katolickiego Gimnazjum w Siedlcach podjęło decyzję o wsparciu finansowym 
tych dwóch szkół. Zgodnie z zawartymi umowami o realizację wspólnego 
zadania udzielono pomocy finansowej w zakresie wsparcia dzieci z ubogich, 
wielodzietnych rodzin poprzez stworzenie im szans edukacyjnych, rozwoju 
osobowego i wsparcia procesu wychowania. Udzielone dofinansowanie zostało 
przeznaczone na pokrycie kosztów: dojazdu uczniów do szkół, sali 
gimnastycznej, obiadów, czesnego, wyjazdu na „zieloną szkołę”.

Łączny koszt realizacji zadania – 47.235,16 zł.

4 . Grupa „AA”- Zakręcone schodki
Dzieło cały rok nieodpłatnie udostępniało przy ul. Loretańskiej 11 w Krakowie w 
każdą sobotę pomieszczenia na spotkania grupy Anonimowych Alkoholików pn. 
„ Zakręcone schodki” . Wspólnota jest dostępna dla podopiecznych Dzieła.

5 . Grupa „AN”
Dzieło cały rok nieodpłatnie udostępniało przy ul. Loretańskiej 11 w Krakowie w 
każdy wtorek pomieszczenia na spotkania grupy Anonimowych Narkomanów. 
Wspólnota jest dostępna dla podopiecznych Dzieła.
6. Szkoła dla Rodziców 
Dzieło cały rok nieodpłatnie udostępniało przy ul. Loretańskiej 11 w Krakowie we 
wtorek pomieszczenia na spotkania Szkoły dla Rodziców. Warsztaty były 
dostępne dla podopiecznych Dzieła. 

IV. Budowa Centrum Pomocy przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie
W 2012 roku kontynuowano budowę drugiej części Centrum Pomocy dla 
potrzebujących przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie. 
Poniżej przedstawiono poniesione koszty w 2012 roku na inwestycję powstającą 
przy ul. Smoleńsk 4.
1. Projekty architektoniczne i wykonawcze - 38.760,99 zł
2. Inspekcja kanalizacji – 307,50 zł
3. Wydruki – 132,00 zł
4. Nadzór sanitarny -  344,00 zł
5. Roboty budowlane - 7.532.194,05 zł
6. Nadzór budowlany - 107.071,50 zł
7. Stolarka okienna - 386.165,01 zł
8. Pompy ciepła - 86.454,24 zł
9. Aranżacja wnętrz - 4.350,00 zł
10. Opłata przyłączeniowa instalacji gazowej - 4.670,61 zł
11. Opłata przyłączeniowa instalacji elektrycznej - 21.680,20 zł
12. Wyposażenie sanitarne - 29.359,80 zł
13. System oddymiania - 27.014,98 zł
14. Okablowanie wewnętrzne - 5.959,35 zł
15. Wypisy z map – 42,00 zł
RAZEM suma kosztów w 2012 roku - 8.244.506,23 zł

Dotychczasowy koszt inwestycji prowadzonej w latach 2008-201 przy ul. 
Smoleńsk 4: 11.289.365,67 zł 
V. Promocja wolontariatu.
Działalność Dzieła Pomocy św. Ojca Pio wspomagana jest przez wolontariuszy, 
którzy pełnią stałe, cotygodniowe dyżury lub pomagają akcyjnie. W 2012 roku 
zostały podpisane 32 nowe umowy o wykonywaniu świadczeń 
woluntarystycznych i ogólna liczba wolontariuszy wyniosła 64 osób. Stałe dyżury 
wolontariusze podejmują w Punkcie Konsultacyjnym, Poradni Psychiatryczno-
Psychologicznej, Kuchni dla ubogich oraz w ramach tzw. pogotowia 
wolontaryjnego. Akcyjnie wolontariusze pomagają w organizacji spotkań grup 
wsparcia działających w Dziele i w akcjach wysyłkowych biuletynu 
informacyjnego Dzieła. Dla wolontariuszy, co miesiąc, organizowane są 
spotkania formacyjne. Ich celem jest wzajemna integracja, wymiana 
doświadczeń, poszerzanie wiedzy w zakresie działalności Dzieła Pomocy. 
Dodatkowo, w 2012 roku zostały zorganizowane przez Dzieło Pomocy szkolenia 
z zakresu:
• psychologii (dwie edycje: 3.02.-4.02.2012 oraz 10.02.-11.02.2012)
• pierwszej pomocy (27.10.2012)

Druk: MPiPS 10



• pracy socjalnej (14.12.2012)

Ponadto w roku 2012, wolontariusze Dzieła Pomocy uczestniczyli w wyjeździe 
rekolekcyjno-rekreacyjnym, który został zorganizowany w miejscowości 
Tenczyn, w dniach 11.05-13.05.2012. Program wyjazdu został oparty o 
Encyklikę Benedykta XVI - Deus Caritas Est.
Łączny koszt realizacji zadania – 3.332,86 zł.
VI. Działalność wydawnicza – wydawanie biuletynu informacyjnego Dzieła 
Pomocy św. Ojca Pio Dzieło

23 marca 2012 roku Dzieło wystąpiło z wnioskiem do Sądu w Krakowie o 
rejestrację tytułu czasopisma „Biuletyn Informacyjny Dzieła Pomocy św. Ojca 
Pio”. W dniu 18 kwietnia 2012 roku Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny 
dokonał rejestracji tytułu wydawanego czasopisma. Biblioteka Narodowa nadała 
numer ISSN 2084-8102. 
Czasopismo porusza problemy związane z bezdomnością oraz przybliża 
działalność Dzieła.
W 2012 roku ukazały się 3 numery tj. w marcu, wrześniu i numer specjalny w 
grudniu. Biuletyn jest wysłany do ok 17 tysięcy odbiorców.
Łączny koszt realizacji zadania wraz z dystrybucją – 79.351,65 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

Liczba odbiorców działań organizacji

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

1200

10

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji 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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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:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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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) 6,740,827.84 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 1,118,879.01 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2,506,985.12 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 164,476.74 zł

81,286.74 zł

75,190.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa
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8,000.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 474,368.11 zł

0.00 zł

410,470.18 zł

63,897.93 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 1,352.11 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

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 15,254,971.62 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 9,302,315.81 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 w tym realizacja zadania Trudny czas 174,586.94 zł

2 Działalność Punktu Konsultacyjnego w tym realizacja zadania publicznego Świadoma 
droga do domu

329,910.61 zł

3 Współpraca z innymi podmiotami w zakresie realizacji wspólnych celów statutowych 421,328.59 zł

4 Budowa Centrum Pomocy przy ul. Smoleńsk 4 8,244,506.23 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: 1,687,761.10 zł 1,057,809.58 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:

1,364,888.31 zł 925,826.14 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

280,920.68 zł 131,983.44 zł

41,497.81 zł 0.00 zł

454.30 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)

9.5 etatów

5.0 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

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)
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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

64.00 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 62.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 437,794.63 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

412,886.63 zł

360,631.96 zł

nagrody

premie

0.00 zł

40,121.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 12,133.67 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 24,908.00 zł

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

437,794.63 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 437,794.63 zł

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
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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

3,621.81 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

6,660.00 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)

Członkowie zarządu organizacji nie pobierają 
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

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

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Trudny czas 8,000.00 zł

2 Druga szansa 81,286.74 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Świadoma droga do domu 75,190.00 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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
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