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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina M. KRAKÓW

Powiat 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

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Henryk Cisowski Dyrektor TAK

Jolanta Kaczmarczyk Zastępca dyrektora TAK

Artur Aliszewski Sekretarz TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Jerzy Uram członek Rady Dzieła TAK

Piotr Śliwiński członek Rady Dzieła TAK

Jerzy Ciupak członek Rady Dzieła TAK

DZIEŁO POMOCY ŚW. OJCA PIO
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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.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Opis działalności za 2014 rok
I. Całoroczne wsparcie rzeczowe i finansowe podopiecznych.
1. Pomoc doraźna w postaci żywności.
W roku 2014 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 (pieczywo i ciepła herbata).
Każdego dnia tej formy pomocy doraźnej w punkcie korzystało od 80 do 100 osób bezdomnych i 
ubogich.
W okresie Wielkanocnym w 2014 r. na terenie w/w punktu wydawany był także ciepły posiłek. Dla 
podopiecznych Punktu w okresie Wielkiego Tygodnia odbyła się projekcja filmowa, w której 
uczestniczyło ok. 80 osób oraz Spotkanie Paschalne dla 25 osób podczas, którego przekazano 25 
świątecznych paczek żywnościowych
Podsumowanie:
Łączny koszt realizacji zadania: 26.157,60 zł
Od 1 czerwca 2014 pomoc doraźna w postaci przekazywania pieczywa i ciepłej herbaty, organizacji 
Wigilii dla bezdomnych i ubogich oraz przekazywania paczek świątecznych prowadzona była w ramach 
realizowanego projektu „Wsparcie działań o charakterze osłonowym (szczególnie w okresie jesienno-
zimowym), zapobiegających degradacji społecznej osób bezdomnych i skrajnie ubogich, w szczególności 
poprzez zapewnienie wyżywienia, środków higieny i niezbędnej odzieży. Szczegółowy opis w pkt.4.

2. Pomoc finansowa 
W formie decyzji pomocowych udzielano dofinansowania tj.: dopłaty do czynszu, opału na zimę, 
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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. 
Pomagaliśmy także osobom w trudnej sytuacji mieszkaniowej doświadczającym bezdomności, które w 
ramach usamodzielniania się adaptowały lokale z zasobów Gminy Miejskiej Kraków. Pomoc Dzieła 
polegała na dofinansowaniu zakupu materiałów budowlanych oraz niezbędnego wyposażenia. 
Podsumowanie:
W sumie w 2014 roku wystawiono 221 decyzji   
Łączny koszt realizacji zadania –   51.959,26 zł

3. Pomoc finansowa w zakupie leków

W siedzibie Dzieła dwa razy w tygodniu przyjmowane były osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością  
chcące skorzystać z pomocy w zakresie dofinansowania do zakupu leków. Decyzja o wsparciu była 
poprzedzona wywiadem środowiskowym.
1 kwietnia 2014 r. została zawarta umowa z Fundacją Dbam o Zdrowie z siedzibą w Warszawie na 
realizację projektu „Razem dla Zdrowia”. Celem projektu było ograniczenie  skutków  marginalizacji 
społecznej beneficjentów.
Projekt był realizowany od dnia 1 kwietnia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 r. 
           W ramach projektu wystawiono 594 skierowania na podstawie, których 339 podopiecznych 
mogło zakupić leki (82 kobiety, 257 mężczyzn), w tym  318 osoby  samotne oraz 21 rodzin. Na 
podstawie dokumentacji ustalono, że 268 beneficjentów to osoby i rodziny bezdomne, a w 71 
przypadkach  były  to osoby i rodziny zagrożone bezdomnością. Wskutek rozmów motywacyjnych 176 
osób i rodzin skorzystało z pomocy innych specjalistów Punktu Konsultacyjnego np. pracownika 
socjalnego, doradcy zawodowego, czy prawnika. 
   Ponadto realizowano również pomoc finansową w zakupie leków poza wyżej opisanym projektem, 
którą objęto osoby i rodziny ubogie nie doświadczające bezdomności. W ramach tej formy pomocy 
wystawiono 546 skierowania na podstawie, których 154 podopiecznych mogło zakupić leki.
W 2014 roku w wystawiono łącznie 1140 skierowań na podstawie, których 493 podopiecznych mogło 
zakupić leki.

Podsumowanie:
Łączny koszt realizacji zadania: 89.802,37 zł
W tym wartość projektu „Razem dla zdrowia” – 48.988,58 zł (w tym koszty sfinansowane kartami 
podarunkowymi – 25.000,00 zł).

4. Działalność łaźni, pralni i garderoby 
Przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie na terenie Centrum Pomocy w Dziale Pomocy Doraźnej (zwany dalej 
DPD) jest udostępniona podopiecznym łaźnia, pralnia i garderoba 
Łaźnia umożliwiała osobom bezdomnym i ubogim skorzystanie raz w tygodniu z kabiny prysznicowej 
(kobietom dwa razy w tygodniu). Korzystający mieli również możliwość ścięcia włosów, ogolenia się i 
skorzystania z odpowiednich kosmetyków pielęgnacyjnych i środków higieny osobistej. Dodatkowo w 
łaźni wykonywano opatrywanie drobnych ran, zabiegi odwszawiające oraz kurację przeciwświerzbową. 
Łaźnia w miarę potrzeb współpracowała z Przychodnią dla Osób Bezdomnych Stowarzyszenie Lekarzy 
Nadziei.
Podopieczni w pralni mogli wyprać i wysuszyć swoje ubrania. Każdy z nich miał do dyspozycji jeden cykl 
prania, raz na dwa tygodnie.
Garderoba dla osób bezdomnych jest ściśle związania z pracą łaźni i służy koniecznej wymianie odzieży 
dla osób korzystających z łaźni. Dodatkowo stwarza warunki zaopatrzenia osób potrzebujących w 
bieliznę, odzież, obuwie, pościel, koce.
Na potrzeby garderoby Dzieło prowadzi magazyn odzieży w Kokotowie, w którym ubrania są sortowane 
i przechowywane, a następnie dostarczane do garderoby przy ul. Smoleńsk 4. 

Ponadto doraźna pomoc była realizowana w ramach projektów:

• Projekt „Wspieranie działalności charytatywnej obejmującej zapewnienie możliwości dokonywania 
zabiegów higienicznych dla osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej, w terminie od 
1 marca do 31 grudnia 2014 na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu” – zlecony przez 
Prezydenta Miasta Krakowa.
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W ramach projektu udzielano wsparcia osobom bezdomnym, zagrożonym bezdomnością oraz ubogim, 
które przebywają na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Zadanie zrealizowano przez stworzenie 
warunków do zachowania podstawowych zasad higieny przez osoby potrzebujące poprzez zapewnienie 
dostępu do łaźni, pralni oraz magazynu odzieży. 

W trakcie realizacji zadania Dzieło zapewniło możliwość skorzystania z:
 łaźni dla ok. 36 osób dziennie (5913 usług w czasie realizacji zadania).
 pralni dla ok. 16 osób dziennie (2638 usług w czasie realizacji zadania).
 magazynu odzieży dla ok. 39 osób dziennie (6395 usług w czasie realizacji zadania). 

Wartość całego zadania publicznego wyniosła 96.299,27 w tym dotacja z Urzędu Miasta Krakowa 
33.500 zł. 

• Projekt „Wsparcie działań o charakterze osłonowym (szczególnie w okresie jesienno-zimowym), 
zapobiegających degradacji społecznej osób bezdomnych i skrajnie ubogich, w szczególności poprzez 
zapewnienie wyżywienia, środków higieny i niezbędnej odzieży” – realizowany od 1 czerwca 2014r do 
31 grudnia 2014r, zlecony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
W ramach projektu w DPD osoby bezdomne i skrajnie ubogie mogły cztery razy w tygodniu, podczas 
korzystania z łaźni i pralni, otrzymać podstawowe środki higieny osobistej oraz bieliznę, odzież i 
obuwie.
W ramach projektu otwarto również Punkt Informacyjny dla osób bezdomnych i potrzebujących, gdzie 
dwa razy w tygodniu, pracownik Dzieła udzielał podopiecznym informacji o placówkach świadczących 
pomoc osobom bezdomnym na terenie Krakowa. Osoby korzystające z pomocy Punktu otrzymywały 
również materiały informacyjne. Spotkania w ramach Punktu miały na celu motywowanie osób 
bezdomnych do podjęcia starań w zmianie ich sytuacji życiowej. W tym celu podopieczni między innymi 
kierowani byli do Punktu Konsultacyjnego Dzieła, gdzie mogli skorzystać z profesjonalnej pomocy 
pracowników socjalnych. W ramach projektu funkcjonował również Punkt Wydawania Żywności przy 
ul. Reformackiej 3 w Krakowie, gdzie osoby bezdomne mogły codziennie otrzymać pieczywo i herbatę. 
W ramach projektu zorganizowano Wigilię dla osób bezdomnych i ubogich. Wigilia odbyła w Klasztorze 
Braci Mniejszych Kapucynów, w trakcie której oprócz poczęstunku podopieczni otrzymali paczki 
żywnościowe.
W ramach projektu:
 udzielono wsparcia osłonowego w postaci artykułów żywnościowych ok. 200 podopiecznym, w tym 
około 90 osobom dziennie
 zorganizowano spotkanie wigilijne dla grupy 264 osób
 wydano paczki żywnościowe podczas spotkania wigilijnego 264  osobom
 w okresie Bożego Narodzenia wydano paczki świąteczne ok. 90 podopiecznym korzystającym z 
Punktu Wydawania Żywności przy ul. Reformackiej 3 w Krakowie
 wydano podstawowe środki higieny osobistej, bieliznę osobistą oraz obuwie dla około 43 osób 
dziennie – około 4975 usług w okresie realizacji projektu. Dodatkowo wydano 166 paczek świątecznych 
z artykułami higienicznymi
 przeprowadzono 218 spotkań informacyjnych w ramach Punktu Informacyjnego
 rozdystrybuowano wśród osób bezdomnych i ubogich broszury (2 tys. sztuk), ulotki (6 tys. sztuk) oraz 

plakaty (20 sztuk) zawierające aktualną bazę organizacji pomagających osobom bezdomnym w 
Krakowie oraz inne informacje przydatne osobom bezdomnym.
Wartość całego zadania publicznego wyniosła: 68.723,49 zł w tym z Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej: 52.000 zł.
Podsumowanie:
W 2014 roku zarejestrowano w DPD około 1000 nowych osób, z łaźni skorzystano 7020 razy, z prani 
3120 razy, z garderoby 7608 razy.
Łączny koszt realizacji zadania: 188.186,59 zł

II. Działalność Działu Socjalnego (w tym Punkt Konsultacyjny), Działu Doradztwa Zawodowego oraz 
projekt Mieszkalnictwa Wspieranego:
1. Dział Socjalny (w tym Punkt Konsultacyjny) – poradnictwo indywidualne i grupowe
Pracownicy Punktu Konsultacyjnego w Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca Pio w Krakowie przy ul. 
Loretańskiej 11 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.
              Oferowana tam pomoc polegała na świadczeniu poradnictwa indywidualnego w ramach 
tworzonych przez pracowników socjalnych wraz z beneficjentami indywidualnych planów pomocy oraz 
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prowadzenia 5 grup wsparcia.
Praca socjalna uzupełniana była bezpłatną pomocą prawną. 
 W 2014 roku Dzieło kontynuowało współpracę z Fundacją Academia Iuris w zakresie niesienia pomocy 
prawnej podopiecznym, użyczając nieodpłatnie Fundacji pomieszczenia do prowadzonej przez nią 
działalności statutowej.

W całym 2014 roku z pomocy Punktu Konsultacyjnego skorzystało 883 podopiecznych w tym 639 
doświadczających bezdomności, 121 zagrożonych bezdomnością oraz 123 osoby ubogie. Łącznie z 
poradnictwa specjalistycznego indywidualnego skorzystało 570  podopiecznych, z podziałem na  formy 
poradnictwa tj.          
• z socjalnego skorzystało 570 os. w ramach 1667 konsultacji
• z prawnego skorzystało  44 os. w ramach 91 konsultacji
• z doradztwa zawodowego skorzystało  113 os. w ramach 448 konsultacji
• z psychologicznego i psychiatrycznego skorzystało 79 os. w ramach 219 konsultacji
• z porady duchowej skorzystało 47 os. w ramach 73 spotkań 
Natomiast ze wsparcia grupowego skorzystało łącznie 194 osoby. Niektóre osoby korzystały ze wsparcia 
kilku grup. Poniżej zestawienie działających grup.
• grupa pn. „Spotkania przy Dzbanie”, której celem było rozważanie Słowa Bożego oraz dzieleniu się 
własnymi przeżyciami i trudnościami dnia codziennego. W każdym spotkaniu uczestniczyło od 10 do 14 
osób. W ciągu całego roku ze wsparcia skorzystały ok. 66 osoby. 
• grupa pn. „Dyskusyjny Klubu Filmowy – Loretanin”, której celem było organizowanie projekcji 
filmowych dla innych osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej lub w placówkach. 
Grupę wsparcia tworzyło 21 stałych uczestników „DKF”, będących osobami borykającymi się z 
problemem bezdomności, a od 60 do 80 osób uczestniczyło w każdej projekcji filmowej, przygotowanej 
przez grupę DKF. 
• grupa pn. „Spotkania Rodzin”, której celem była integracja rodzin zagrożonych bezdomnością. 
Spotkania grupy odbywały się raz na kwartał. W spotkaniach rodzin uczestniczyło ok. 30 rodzin. 
• grupa pn. „Zielona Mila AA”, której celem było wsparcie osób uzależnionych od alkoholu, żyjących w 
przestrzeni publicznej, którzy nie mają jeszcze gotowości do podjęcia terapii. W spotkaniach 
uczestniczyło ok. 17 osób. 
• warsztaty edukacyjne pn. „Poznaj swoje prawa”. Warsztaty miały na celu przekazanie wiedzy z 
zakresu pomocy społecznej, mieszkaniowej i zadłużeń. W warsztatach uczestniczyło ok. 64 osób. 
• Grupa pn. „Piorun” mająca charakter zajęć sportowych z piłki nożnej dla podopiecznych. Gra 
zespołowa w swojej istocie miała na celu integrację, wyrażanie uczuć, emocji, przyjmowania pewnych 
zachowań i postaw. W spotkaniach uczestniczyło ok. 26 osób.

Obok poradnictwa indywidualnego i grupowego w ramach działania Punktu Konsultacyjnego odbyły się:

- Akcja „Zimowe Dzieło 2014”:
W okresie zimowym zorganizowano dodatkowe działania o charakterze prewencyjnym na rzecz osób 
bezdomnych . W punkcie konsultacyjnym był wydawany ciepły napój lub ciepła zupa w kubku. Ponadto 
wydawano decyzje przyznające zasiłki celowe na zakup węgla dla osób zagrożonych bezdomnością 
mieszkających w kamienicach czy domach ale też dla osób bezdomnych w altankach ogrodowych czy 
pustostanach. 
- Rekolekcje dla osób bezdomnych: W dniu 29 czerwca 2014 odbył się wyjazd dla 25 osób do 
miejscowości Czernej uczestników grupy wsparcia „Spotkanie przy Dzbanie”. Był to czas modlitwy, 
skupienia i odpoczynku.
- Projekt pn. „ W zdrowym Ciele Zdrowy Duch”, W ramach realizacji projektu pomocą zostało objętych 
30 osób bezdomnych przebywających na terenie GMK, korzystających ze wsparcia Punktu 
Konsultacyjnego Dzieła Pomocy św. Ojca Pio. 
W ramach działań projektu zorganizowane zostały szkolenia dla osób bezdomnych w postaci :  
a) Warsztatu edukacyjnego dot. bezpieczeństwa publicznego w środowisku osób bezdomnych. b) 
Warsztatu edukacyjnego dot. profilaktyki i promocji zdrowia.
c) Podstawowego kursu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, który poprowadzili ratownicy 
medyczni.
Ponadto wśród osób bezdomnych rozpropagowana została idea karty ICE. Projekt "W zdrowym Ciele, 
zdrowy Duch!" był współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od 1 lipca 2014 
do 30 listopada 2014r.
W ramach realizacji projektu pn. „ W zdrowym Ciele Zdrowy Duch” zorganizowane zostało spotkanie w 
sprawie sieci współpracy i promocji projektu w dniu 30 września 2014 r. w sali konferencyjnej Dzieła. 
Spotkanie propagowało realizacje projektu .Tematyka projektu została  połączona z przygotowaniami 
służb prewencyjnych oraz socjalnych do Akcji Zima 2014/2015 organizowanej corocznie w GMK.
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- Projekt pn. „Pierwszy Dzwonek” . W ramach udzielenia wsparcia na rzecz dzieci z rodzin 
korzystających ze wsparcia Punktu Konsultacyjnego, odbyła się zbiórka materiałów szkolnych pod 
hasłem "Trzeba ołówków, aby był dom". Pomoc została przekazana 41 uczniom, w tym  dzieciom z 
rodzin wytypowanych przez pracowników socjalnych Dzieła. Projekt miał na celu wyrównywanie szans 
dzieci z rodzin doświadczających ubóstwa i bezdomności oraz przekazanie rodzicom wiedzy w zakresie 
uprawnień do otrzymania pomocy w zakresie pomocy społecznej i rządowego programu wsparcia 
uczniów z ubogich rodzin. Dzieło przekazało również  materiały szkolne dla dzieci korzystających ze 
wsparcia Świetlicy Aniołów Stróżów w Nowej Soli, ze szkół funkcjonujących w gminie Zagórze, 
podopiecznym Stowarzyszenie Baladhora, dzieciom korzystającym ze wsparcia świetlic 
środowiskowych w Krakowie, oraz do świetlic na Ukrainie prowadzonych przez braci Kapucynów 
Prowincji Krakowskiej.
 W sumie rozdysponowano artykuły szkolne na kwotę 25.502,18 zł.

- Pomoc rzeczowa:  
Dzieło pokryło koszty posiłków dla Podopiecznych Punktu Konsultacyjnego w ramach  prowadzonych 
Indywidualnych Programach Wychodzenia z Bezdomności. 
Pokryto również koszt wykonania zdjęć do dowodów osobistych dla Podopiecznych Punktu 
Konsultacyjnego. Ułatwiło to uzyskanie podopiecznym dowodu osobistego, bez którego postępowania 
w urzędach w tym również w MOPS jest niedostępnych dla Podopiecznego nie mogącego potwierdzić 
swojej tożsamości. 

Podsumowanie:
Łączny koszt realizacji zadania: 413.944,31 zł, w tym realizacja zadania „W zdrowym Ciele zdrowy duch” 
– 7.651,91 zł (w tym kwota dotacji z Urzędu Miasta Krakowa – 2.955 zł)

2. Dział Doradztwa Zawodowego 
- Punkt Poszukiwania Pracy
W roku 2014 w budynku Centrum Pomocy przy ul. Smoleńsk 4 funkcjonował Punkt Poszukiwania Pracy, 
gdzie osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością poszukujące pracy mogły skorzystać z komputerów i 
telefonu celem kontaktu z pracodawcą. 
W sali komputerowej znajduje się 5 stoisk komputerowych do samodzielnego poszukiwania pracy oraz 
1 stoisko komputerowe obsługiwane przez wolontariusza, służące do poszukiwania pracy dla tych z 
podopiecznych, którym sprawia trudność samodzielne korzystanie z komputera. Ponadto do dyspozycji 
podopiecznych jest 2 doradców zawodowych, którzy spotykają się regularnie na konsultacjach 
doradczych. W ramach Puntu osoby poszukujące pracy, poza samodzielnym korzystaniem z 
komputerów, skorzystały ponad 1000 razy z pomocy pracowników i wolontariuszy w poszukiwaniu 
aktualnych ofert pracy. Najwięcej podopiecznych skorzystało z tej formy pomocy w miesiącach: marcu 
(129), styczniu (114) i maju (113). Usługą tą objętych zostało ponad 200 osób. 
74 podopiecznych skorzystało z pomocy w zredagowaniu lub zaktualizowaniu dokumentów 
aplikacyjnych.  
- Indywidulane poradnictwo zawodowe
Od czerwca 2014 roku indywidualne poradnictwo zawodowe świadczone były również przez doradcę 
zawodowego pracującego w Dziale Doradztwa Zawodowego (zwane dalej DDZ) przy ul. Smoleńsk 4. 
Konsultacje odbywały się codzienne i dotyczyły określenia  kompetencji zawodowych podopiecznych 
oraz oceny ich gotowości do podjęcia pracy. 2 razy w tygodniu odbywały się indywidualne spotkania z 
doradcą zawodowym w celu pomocy podopiecznym w stworzeniu dokumentów aplikacyjnych, w tym 
CV. Pomoc dotyczyła także tworzenia i korygowania pism urzędowych do organizacji państwowych i 
pozarządowych oferujących miejsca stażowe bądź szkolenia zawodowe; korespondencji z przyszłym 
bądź obecnym pracodawcą. Doradca zawodowy służył pomocą w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych 
bądź trudności z wykonywaniem przez podopiecznych obowiązków pracowniczych.
W okresie czerwiec – grudzień 2014 r. odbyło się 80 indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym. 
Indywidualnym wsparciem doradcy zawodowego objętych zostało 41 podopiecznych. Zdarzały się także 
sytuację w których podopieczni nie docierali na umówione spotkania ze względu na jeszcze niepełną 
umiejętność poruszania się w strukturze społecznych oczekiwań, wymagań i ograniczeń. Z wszystkich 
umówionych spotkań 26 spotkań nie odbyło się, z czego tylko 7 zostało odwołanych przez 
podopiecznego. 

- Grupa wsparcia „Przystanek Praca”
Grupa przeznaczona dla podopiecznych, którzy podjęli pracę oraz osób aktywnie poszukujących 
zatrudnienia (również tych osób, które będąc uczestnikami grupy utraciły pracę, a teraz ponownie jej 
poszukują). 
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Podczas spotkań omawiano trudności związane z podjęciem nowej pracy, uczestnicy uczyli się min jak 
radzić sobie w sytuacjach stresowych, jak gospodarować zarobionymi pieniędzmi by utrzymać się do 
kolejnej wypłaty, jak odnaleźć w sobie mocne strony i jak pracować z własnymi ograniczeniami.
W 2014 r. odbyło się 20 spotkań grupy wsparcia dla osób pracujących i aktywnie poszukujących pracy 
„Przystanek Praca” (spotkania nie odbywały się w miesiącach kwiecień-maj, grupę wsparcia wznowiono 
5 czerwca). W pojedynczym spotkaniu uczestniczyło od 2 do 7 podopiecznych. Narastająco 
uczestnikami grupy w okresie od stycznia do grudnia 2014 r. było 17 osób. 5 podopiecznych 
uczestniczyło w spotkaniu grupy tylko jednokrotnie. 3 osoby uczęszczało na 2-3 spotkania, 9 osób było 
obecnych 4 i więcej razy. Nieobecność na spotkaniach często wiązała się z grafikiem pracy 
uniemożliwiającym uczestnictwo w grupie lub zawieszeniem przez pracownika socjalnego.
- Warsztaty, spotkania
W roku 2014 odbyło się 7 warsztatów komputerowych z zakresu poszukiwania pracy z wykorzystaniem 
Internetu, w których uczestniczyło łącznie 13 osób. Warsztaty miały na celu nauczenie podopiecznych 
samodzielnie poszukiwać oferty pracy.
W pierwszym półroczu 2014 roku odbyło się również 11 spotkań grupy w ramach kursu języka 
angielskiego, w których uczestniczyło łącznie 12 osób. 
Zorganizowano spotkanie informacyjne pn. „Spacer po Grodzkim Urzędzie Pracy”, którego celem było 
zapoznanie podopiecznych z funkcjonowaniem GUP i oferowanym wsparciem. 
- Podjęcie pracy
W roku 2014 co najmniej 73 podopiecznych podjęło z naszą pomocą zatrudnienie. 

- Współpraca z pracodawcami i instytucjami pracy
Nawiązano i kontynuowano współpracę z lokalnymi pracodawcami, a także z instytucjami i 
organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze aktywizacji zawodowej- w tym min. z Grodzkim 
Urzędem pracy, Wojewódzkim Urzędem pracy, Stowarzyszeniem Wiosna oraz Stowarzyszeniem 
Przedsiębiorców Lewiatan. 
Podsumowanie:

Łączny koszt realizacji zadania: 145.796,10 zł

3. Mieszkania wspierane
        W 2014 roku Dzieło prowadziło 4 mieszkania wspierane ( M1, M2, M2,  M3) na terenie Krakowa  i 
dom wspierany poza Krakowem, w których w sumie przebywało 21 mieszkańców, w tym 7 osób 
samotnych oraz 4 rodziny (14 osób). Były wśród nich samotne kobiety oraz mamy z dziećmi. Szansę na 
pobyt w mieszkaniach wspieranych w pierwszej kolejności otrzymywały osoby, które pomimo sytuacji 
bezdomności podjęły pracę i były silnie zmotywowane by na nowo rozpocząć samodzielne życie. W 
drodze do samodzielności osobom przebywającym w mieszkaniach towarzyszyli pracownicy Dzieła – 
pracownik socjalny, doradca zawodowy, psychoterapeuta i asystent rodziny. Dodatkowo z każdym z 
mieszkańców podpisywany był indywidualny program wychodzenia z bezdomności, który zakładał 
aktywne uczestnictwo samej osoby bezdomnej w rozwiązywaniu swoich problemów.

          W ramach realizacji tej formy pomocy od dnia 1.10.2014 r Dzieło realizowało projekt pn. „Dzielni- 
Samodzielni”. Projekt mieszkań wspieranych dla osób i rodzin doświadczających bezdomności”. Projekt 
jest współfinansowany ze środków Wojewody Małopolskiego w okresie realizacji projektu tj. od 
01.10.2014 do 31.12.2015. 
Podstawą kwalifikacji osób i rodzin do projektu była ich motywacja do zmiany sytuacji życiowej, 
dotychczas podjęte działania w procesie wychodzenia z bezdomności, aktywność zawodowa, 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 pracownik socjalny, asystent rodziny, 
psychoterapeuta , doradca zawodowy, pracownik ds. kontaktu z pracodawcami oraz koordynator 
mieszkań. Każdy z wymienionych specjalistów pełnił odrębną rolę w procesie pomocy, tworząc 
jednocześnie zespół interdyscyplinarny.. 
Przez okres realizacji projektu tj. w  okresie od  dnia 1 października 2014 do 31 grudnia 2014 r. 
rekrutacją do projektu objęliśmy 17 beneficjentów. Pierwsi nowi mieszkańcy (2 samotne osoby i 2 
rodziny) wprowadziły się do mieszkań wspieranych w grudniu 2014 r. Kolejni mieszkańcy wprowadzali 
się już w 2015 r.  
     Ponadto Dzieło prowadzi mieszkanie wspierane dla bezdomnej rodziny w domu jednorodzinnym. 
Pobyt w domu wspieranym ma na celu zażegnanie sytuacji kryzysowej, która dotknęła rodzinę 
zagrożoną bezdomnością, przy wsparciu i pomocy specjalistów, a w rezultacie doprowadza do jej 
usamodzielnienie się. W domu wspieranym w 2014 roku mieszkała 1 rodzina pełna (wielodzietna) oraz 
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3 samotne kobiety. W 2014 roku usamodzielniła się rodzina oraz 2 samotne kobiety. Mieszkańców 
wspierał pracownik socjalny oraz psychoterapeuta. 
Łącznie w ramach Programu Wsparcia Mieszkaniowego Dzieła – Mieszkania wspierane realizowanego 
w ramach całej bazy lokali mieszkań wspieranych (4 lokali oraz 1 domu) usamodzielniły się 2 rodziny – 
pierwsza 5 osobowa oraz druga 3 osobowa oraz 2 samotne kobiety.
Łączny koszt realizacji zadania: 171.992,11 zł w tym projekt „Dzielni-samodzielni” – 83.188,66, tym 
dotacja z Urzędu Wojewódzkiego – 34.938 zł.

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

1. Współpraca ze Stowarzyszeniem Pomocy Obywatelskiej im. Anny Fiszerowej
W 2014 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. 
Łączny koszt realizacji zadania – 2.153,28 zł.

2. Dzieło odpowiadając na wniosek Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz Katolickiego Gimnazjum w 
Siedlcach kontynuowało w 2014 roku wsparcie finansowe 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 z rodzin ubogich do szkół, sali gimnastycznej, obiadów, kosztów utrzymania szkoły 
(czesne), wyjazdów na wycieczki, zakupu mundurków szkolnych.
Kwota udzielonego wsparcia Katolickiej Szkole Podstawowej – 137.882,40 zł.
Kwota udzielonego wsparcia Katolickiemu Gimnazjum – 64.042,87 zł.

3. Projekty Krakowskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów

W styczniu 2014 roku rozstrzygnięto coroczny konkurs dot. dofinansowania projektów charytatywnych 
realizowanych przez wspólnoty i organizacje działające na terenie Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów 
– Prowincja Krakowska. 
Komisja opiniująca wnioski pod względem formalnym i merytorycznym pozytywnie rekomendowała do 
realizacji 25 spośród 27 nadesłanych wniosków oraz przyznała dotacje na łączną kwotę: 91.000 zł.
W trakcie roku dwie Wspólnoty odstąpiły od realizacji zadań na łączną sumę 12 000 zł. Końcowa kwota 
udzielonego dofinansowania wyniosła 79.000 zł. 

Projekty dofinansowane i zrealizowane w roku 2014:

Umowa 1/2014 - Parafia Rzymskokatolicka PW. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bytomiu
Nazwa projektu: „Ferie nad morzem rekolekcyjny wyjazd dla młodzieży z ubogich rodzin”.
Przyznana dotacja – 2.150 zł. Wykorzystana kwota dotacji – 2.150 zł.

Umowa 2/2014 - Parafia Rzymskokatolicka PW. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bytomiu
Nazwa projektu: Szkolenie Liderów Młodzieżowych „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci 
moich najmniejszych, Mnieście uczynili” II edycja 
Przyznana dotacja – 3.000 zł. Wykorzystana kwota dotacji – 3.000 zł.

Umowa 3/2014 - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bytomiu
Nazwa projektu: Nie jestem sam – mam rodzeństwo 
Przyznana dotacja – 2.400 zł. Wykorzystana kwota dotacji – 2.400 zł.

Umowa 4/2014 - Parafia Rzymskokatolicka p.w. 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 – 4.800 zł. Wykorzystana kwota dotacji – 4.800 zł.

Umowa 5/2014 - Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego w Pile 
Nazwa projektu: Rekolekcje Oazy Dzieci Bożych z ubogich rodzin z Piły.
Przyznana dotacja – 3.500 zł. Wykorzystana kwota dotacji – 3.500 zł.
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Umowa 6/2014 - Dom Zakonny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów we Wrocławiu
Nazwa projektu: Wsparcie dla dzieci uczących się „Droga do szkoły”.
Przyznana dotacja – 1.000 zł. Wykorzystana kwota dotacji – 0.00 zł.
Wspólnota odstąpiła od realizacji projektu.

Umowa 7/2014 - Dom Zakonny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów we Wrocławiu 
Nazwa projektu: Wyjazdowy wypoczynek dzieci i młodzieży „Spływ kajakowy 2014”
Przyznana dotacja – 6.000 zł. Wykorzystana kwota dotacji – 0.00 zł.
Wspólnota odstąpiła od realizacji projektu.

Umowa 8/2014 - Dom Zakonny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów we Wrocławiu
Nazwa projektu: Wypoczynek dzieci I młodzieży  “Ferie zimowe 2014”
Przyznana dotacja – 3.000 zł. Wykorzystana kwota dotacji – 3.000 zł.

Umowa 9/2014 - Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Sędziszów Małopolski
Nazwa projektu: Wakacje za jeden uśmiech
Przyznana dotacja – 5.250 zł. Wykorzystana kwota dotacji 5.250 zł. 

Umowa 10/2014 - Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie
Nazwa projektu: Pierwszy stopień letniej Oazy Nowej Drogi dla młodzieży z ubogich rodzin w 
Przyszowej
Przyznana dotacja – 2.600 zł. Wykorzystana kwota dotacji – 2.600 zł.

Umowa 11/2014 - Caritas Parafii pw. Św. Antoniego w Wałczu
Nazwa projektu: Spieszmy się kochać ludzi
Przyznana dotacja – 6.500 zł. Wykorzystana kwota dotacji – 6.500 zł.

Umowa 12/2014 - Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego w Wałczu
Nazwa projektu: Zimowy wypoczynek  wolontariuszy wspólnoty oazowej
Dotacja nie została przyznana, ponieważ nie są finansowanie wyjazdy zagraniczne.

Umowa 13/2014 - Parafia Rzymskokatolicka pw. Św Antoniego w Wałczu
Nazwa projektu: Zimowy wypoczynek ubogiej młodzieży z Wałcza i okolic.
Przyznana dotacja – 2.100 zł. Wykorzystana kwota dotacji – 2.100 zł.

Umowa 14/2014 - Parafia  Rzymskokatolicka p.w. Św. Antoniego Walcz 
Nazwa projektu: Drugi stopień letniej oazy rekolekcyjnej dla młodzieży z ubogich rodzin
Przyznana dotacja – 5.600 zł. Wykorzystana kwota dotacji – 5.600 zł.

Umowa 15/2014 - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Kielcach
Nazwa projektu:. Organizacja wypoczynku dla dzieci na ferie 2014 roku
Przyznana dotacja – 2.200 zł. Wykorzystana kwota dotacji – 2.200 zł.

Umowa 16/2014 - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Kielcach
Nazwa projektu: Dofinansowanie działalności charytatywnej dla ubogich, samotnych oraz młodzieży i 
dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych.
Przyznana dotacja – 6.200 zł. Wykorzystana kwota dotacji – 6.200 zł.

Umowa 17/2014 - Parafia Rzymsko – Katolicka w Św. Antoniego Nowa Sól
Nazwa projektu: Dofinansowanie całorocznej działalności świetlicy dla dzieci ŚWIETLICA ANIOŁÓW 
STRÓŻÓW przy Parafii p.w. Św. Antoniego w Nowej Soli.”
Przyznana dotacja – 5.000 zł. Wykorzystana kwota dotacji – 5.000 zł.

Umowa 18/2014 - Parafia Rzymsko – Katolicka w . Św. Antoniego Nowa Sól
Nazwa projektu: Dofinansowanie realizacji programu wychowawczo profilaktycznego „Razem raźniej” 
skierowanego do grupy Parafii p.w. Św. Antoniego w Nowej Soli
Przyznana dotacja – 1.500 zł. Wykorzystana kwota dotacji – 1.500 zł.

Umowa 19/2014 - Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Stalowej Woli
Nazwa projektu: Szkoła Formacji Chrześcijańskiej
Dotacja nie została przyznana, ponieważ zostały dofinansowane inne projekty ze Stalowej Woli,  oraz 
jest możliwość pozyskania środków z 1 % z OPP działającej w Stalowej Woli.
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Umowa 20/2014 - Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Stalowej Woli
Nazwa projektu: BMW – Bóg Muzyka Wypoczynek – czyli wakacyjny wyjazd wypoczynkowy – 
formacyjny dla uzdolnionej muzycznie młodzieży ze Stalowej Woli 
Przyznana dotacja – 1.800 zł. Wykorzystana kwota dotacji – 1.800 zł

Umowa 21/2014 - Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Stalowej Woli
Nazwa projektu: Wakacyjny wypoczynek ubogiej młodzieży ze Stalowej Woli w oparciu o program 
formacyjny wspólnoty Liturgicznej Służby Ołtarza.
Przyznana dotacja – 2.200 zł. Wykorzystana kwota dotacji – 2.200 zł.

Umowa 22/2014 - Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Stalowej Woli
Nazwa projektu: Zimowy wypoczynek ubogiej młodzieży ze Stalowej Woli i okolic w oparciu o program 
wychowawczy Ruchu Światło Życie 
Przyznana dotacja – 3.600 zł. Wykorzystana kwota dotacji – 3.600 zł

Umowa 23/2014 - Rzymskokatolicka Parafia p.w. Nawiedzenia NMP Skomielna Czarna
Nazwa projektu: Zagospodarowanie salki dla ministrantów
Przyznana dotacja – 1.000 zł. Wykorzystana kwota dotacji – 1.000 zł

Umowa 24/2014 - Towarzystwo Miłośników Skomielnej Czarnej i Bogdanówki 
Nazwa projektu: Zakup Instrumentów dla orkiestry
Przyznana dotacja – 3.000 zł. Wykorzystana kwota dotacji – 3.000 zł

Umowa 25/2014 - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego  w Krośnie
Nazwa projektu: Warsztaty muzyczne – IV edycja
Przyznana dotacja – 2.600 zł. Wykorzystana kwota dotacji – 2.600 zł

Umowa 26/2014 - Zakon Braci Mniejszych Kapucynów Prowincja Krakowska 
Nazwa projektu: „Komin” w Pyzówce
Przyznana dotacja – 5.000 zł. Wykorzystana kwota dotacji – 0.00 zł
Wspólnota odstąpiła od realizacji projektu.

Umowa 27/2014 - Zakon Braci Mniejszych Kapucynów Prowincja Krakowska 
Nazwa projektu: Łazienka w Pyzówce 2w1
Przyznana dotacja – 9.000 zł. Wykorzystana kwota dotacji – 9.000 zł
Podsumowanie:
W 2014 roku Dzieło Pomocy św. Ojca Pio przyznało dotację na realizację 25 projektów charytatywnych 
w Krakowskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów, udzielając wsparcia na łączną kwotę 91.000,00 
zł. Wspólnoty wykorzystały dotacje na kwotę 79.000zł. Sprawozdania końcowe z realizacji projektów 
wpłynęły w terminach określonych w umowach zawartych z podmiotami ubiegającymi się o 
dofinansowanie.

4. Pozostałe wsparcia:
a) przekazano dofinansowanie dla AIN KARIM Radio w Skolmielnej Czarnej w wysokości 4.499,96 zł na 
zakup sprzętu służącego do przesyłu sygnału radia społecznego za pomocą łącza internetowego,
b) przekazano pomoc dla Stowarzyszenia Przyjaciół im. Św. Brata Alberta w wysokości 2.116,31 zł na 
prowadzenie bieżącej działalności statutowej.

5. Współpraca z Fundacją Dzieło Pomocy św. Ojca Pio
Dzieło na podstawie umowy z dnia 23 listopada 2010 r. użycza nieodpłatnie pomieszczenia Fundacji 
Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, na realizację celów statutowych zbieżnych z celami Dzieła. 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 nieodpłatnie udzielana 
pomoc psychiatryczna i psychologiczna w formie konsultacji i terapii. W ramach wsparcia Dzieło 
pokrywało koszty związane z udzielaniem przez Fundację porad, prowadzeniem terapii oraz 
funkcjonowaniem poradni.
Łączny koszt realizacji zadania – 311.949,57 zł.
6. Współpraca ze Stowarzyszeniem Lekarze Nadziei
Dzieło użycza nieodpłatnie w budynku Centrum przy ul. Smoleńsk 4 (I piętro) pomieszczenia, w których 
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Stowarzyszenie Lekarze Nadziei prowadzi Przychodnię Lekarską dla osób bezdomnych i ubogich. W 
Przychodni można skorzystać z pomocy pielęgniarki, lekarza stomatologa, ginekologa, lekarza 
internisty. W ramach wsparcia Dzieło pokrywało koszty eksploatacyjne (min. opłaty za media, ochronę) 
związane z funkcjonowaniem Poradni. 
Łączny koszt realizacji zadania – 30.884,62 zł
7. Współpraca ze Zgromadzeniem Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo
Dzieło użycza nieodpłatnie w budynku Centrum przy ul. Smoleńsk 4 (parter, podziemie) pomieszczenia, 
w których Zgromadzenie prowadzi Kuchnię Społeczną im. S. Samueli. W kuchni osoby bezdomne i 
ubogie mogą za niewielką odpłatnością (pokrywającą koszt przygotowania posiłku) zjeść obiad. W 
ramach wsparcia Dzieło pokrywało koszty eksploatacyjne (min. opłaty za media, ochronę) związane z 
funkcjonowaniem kuchni. 
Łączny koszt realizacji zadania – 79.093,16 zł

8. Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi
Dzieło udostępniało nieodpłatnie pomieszczenia na rzecz zewnętrznych grup wsparcia. Pomieszczenia 
udostępniano Grupie Anonimowych Alkoholików, Anonimowych Narkomanów. W zamian podopieczni 
naszej organizacji mogli korzystać ze wsparcia świadczonego przez te grupy

IV. Działalność wydawnicza
W 2014 roku Dzieło wydało trzy numery Biuletynu Informacyjnego Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, w tym 
jeden numer specjalny. Czasopismo ukazało się w kwietniu, wrześniu i grudniu. Biuletyn ma charakter 
informacyjny, stąd też opisywane są w nim przede wszystkim bieżące działania podejmowane przez 
organizację. Dodatkowo w Biuletynie poruszane są tematy związane z bezdomnością i krążącymi wokół 
niej stereotypami. Czasopismo jest redagowane przez zespół złożony z pracowników i wolontariuszy 
Dzieła. Podstawowe koszty związane z wydaniem i rozpowszechnieniem Biuletynu obejmują druk i 
opłatę pocztową – czasopismo jest wysyłane do ok. 20 tysięcy odbiorców. 
Łączny koszt realizacji zadania – 170.336,34 zł

V. Promocja wolontariatu

Działalność Dzieła Pomocy św. Ojca Pio wspomagana jest przez wolontariuszy. W 2014 r. zostało 
podpisanych 85 porozumień o wykonywanie świadczeń wolontarystycznych z nowymi wolontariuszami. 
Ogólna liczba wolontariuszy (nowych i kontynuujących współpracę) wyniosła 140 osób (w tym: 94 
kobiety i 46 mężczyzn). 
Wolontariusze podejmują stałe dyżury w Centrach Pomocy w Krakowie przy ul. Loretańskiej 11 i ul. 
Smoleńsk 4 oraz w punkcie wydawania żywności przy ul. Reformackiej 3. Wolontariusze pomagają też 
akcyjnie np.: w organizacji spotkań grup wsparcia działających w Dziele, w akcjach wysyłkowych 
biuletynu informacyjnego Dzieła itp.. Wolontariusze podejmują też prace porządkowe w gospodarstwie 
w Glichowie oraz pomagają w sortowaniu odzieży w magazynie w Kokotowie. 
Co miesiąc organizowane są dla wolontariuszy spotkania formacyjno-informacyjne. 
Ponadto stali wolontariusze spotykają się w obrębie swoich działów na spotkaniach merytorycznych 
(średnio 3 razy w roku). Zorganizowano też szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla wolontariuszy 
łaźni i recepcji (27.03.2014).  

W 2014 r. zostały zorganizowane także dwa wyjazdy szkoleniowo-integracyjne dla wolontariuszy:
 wyjazd rekreacyjno-rekolekcyjny w dniach 09.05 – 11.05.2014 do Domu Wspólnoty Chleb Życia w 
miejscowości Nagorzyce (woj. świętokrzyskie). Miał on na celu przybliżenie misji Dzieła oraz sposobu jej 
realizacji. W wyjeździe udział wzięło 21 osób. 
 wyjazd szkoleniowo-integracyjny w dniach 10.10 - 12.10.2014 do Domu Rekolekcyjnego w Skomielnej 

Czarnej. Podczas wyjazdu przeprowadzono warsztaty szkoleniowe z zakresu pracy socjalnej z osobami 
bezdomnymi oraz z psychologii pomagania. W szkoleniach uczestniczyło 21 osób. 

W 2014 r. koordynator wolontariatu prowadzał 1 raz tygodniu spotkania informacyjne dla osób 
zainteresowanych podjęciem wolontariatu w Dziele. 
Ponadto koordynator podnosił swoje kompetencje uczestnicząc w Akademii Koordynatora 
Wolontariatu – tj. cyklu szkoleń organizowanych przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie. 

Łączny koszt realizacji zadania – 37.719,09 zł

VI. Gospodarstwo rolne w Glichowie
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

1300

15

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

W dniu 3 marca 2014 roku Dzieło Pomocy św. Ojca Pio podpisało akt notarialny, na mocy którego w 
celu realizacji działań statutowych, w szczególności prowadzenia działalności charytatywnej otrzymało 
nieodpłatne prawo użytkowania nieruchomości w Glichowie, gmina Wiśniowa. Nieruchomość tą jest 
gospodarstwo rolne składające się z budynku mieszkalnego oraz zabudowań gospodarczych (stajnia, 
stodoła) wraz ok. 4 ha ziemi i częścią lasu. Nieodpłatne prawo użytkowania polega na prawie do 
używania  oraz pobierania pożytków i przysługuje ono od dnia 3 marca 2014 roku do 3 marca 2039 
roku.
Udostępniona nieruchomość będzie wykorzystywana  przez Dzieło przede wszystkim do realizacji celów 
statutowych, tj. założenia domu dla osób bezdomnych z możliwością prowadzenia gospodarstwa 
rolnego lub innych działań gospodarczych. Miejsce to umożliwi podopiecznym Dzieła kontynuację 
procesu adaptacji i powrotu do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Ponadto budynek 
ten będzie również służył  wolontariuszom jako miejsce spotkań i szkoleń.       
W 2014 roku podjęto działania mające na celu przygotowanie gospodarstwa do prowadzenia 
działalności statutowej. Wykonano prace porządkowe. Rozpoczęto remont budynku mieszkalnego 
(m.in. remont instalacji gazowej, elektrycznej, co, wymiana okien). Poniesiono także nakłady na 
budowę studni.
Łączny koszt realizacji zadania – 75.513,07 zł,
Nakłady na środki trwałe:
- wykonanie studni z podłączeniem – 17.000,00 zł,
- urządzenie do wykaszania – 1.475,00 zł.

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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, z późn. zm.), a także 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
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

-prowadzenie 
poradnictwa 
socjalnego, prawnego, 
psychologicznego, 
duchowego dla osób 
potrzebujących – Punkt 
Konsultacyjny, Punkt 
Poszukiwania Pracy, 
Grupy wsparcia
-prowadzenie 4 
mieszkań wspieranych 
na terenie Krakowa 
oraz domu wspieranego 
poza Krakowem dla 
osób doświadczających 
bezdomności w tym 
także ich dzieci,
-organizowanie pomocy 
stałej i doraźnej 
poprzez przekazywanie 
darów materialnych 
(art. spożywcze, leki, 
artykuły szkolne) i 
pomocy finansowej 
(dopłaty do opłat za 
czynsz, media, dojazdy 
do pracy, szkół, dopłaty 
do opału na zimę itp.)

88.99.Z

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

-wspomaganie 
finansowo-
organizacyjne, 
techniczne, 
szkoleniowe lub 
informacyjne 
przedsięwzięć z zakresu 
ochrony zdrowia, nauki, 
edukacji, oświaty, 
wychowania, kultury, 
sztuki, ochrony dóbr 
kultury i tradycji w tym 
wsparcie działalności 
Poradni Psychiatryczno-
Psychologicznej 
świadczącej 
nieodpłatne usługi dla 
osób bezdomnych i 
ubogich.
-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

94.99.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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,  a także 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

działalność charytatywnej -prowadzenie stałego 
punktu (punktów) 
wydawania posiłków 
osobom potrzebującym 
w postaci pieczywa i 
ciepłej herbaty, a w 
okresie Świąt Bożego 
Narodzenia i Świąt 
Wielkiej Nocy posiłków 
związanych z tymi 
świętami (Wigilia, 
Spotkanie Paschalne).
-organizowanie i 
prowadzenie struktur 
służących trosce o 
higienę osobistą ludzi 
bezdomnych tj. 
prowadzenie łaźni, 
pralni i garderoby dla 
osób bezdomnych. W 
ramach pomocy 
wydawane są także 
niezbędne środki 
higieniczne i piorące, 
odzież, bielizna, 
skarpety, pościel, koce.

88.99.Z
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1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 8,429,612.11 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 7,897,104.70 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 519,495.50 zł

e) Pozostałe przychody 13,011.91 zł

0.00 zł

52,000.00 zł

71,393.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 936,264.54 zł

0.00 zł

677,261.31 zł

199,021.95 zł

59,981.28 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 6,098,002.86 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych 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 sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 4,421,114.27 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 1,758,563.64 zł

3.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1,271,951.71 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 123,393.00 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4,524,829.37 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

3.4. 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 wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 3,372,288.17 zł 1,688,080.95 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

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 finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

3,372,275.33 zł 1,688,080.95 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

12.84 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

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: 

1 Wsparcie rzeczowe i finansowe podopiecznych w tym prowadzenie łaźni, pralni, magazynu 
odzieży, punktu wydawania żywności, zakup leków

440,602.67 zł

2 Działalność Punktu Konsultacyjnego i Działu Doradztwa Zawodowego, prowadzenie mieszkań 
wspieranych

626,120.02 zł

3 Współpraca z innymi podmiotami w zakresie realizacji wspólnych celów statutowych 621,358.26 zł

4 Ulepszenie budynku Centrum Pomocy Doraźnej przy ul. Smoleńsk 4 70,482.69 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

30,931.46 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

492,661.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej 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, z 
późn. zm.)

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 na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

1.1. 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)

33.0 osób

1.2. 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)

18.2 etatów

10.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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)

5.00 osób

3.2. 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, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

5.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 775,893.64 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

745,705.64 zł

709,722.75 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

18,480.00 zł

- inne świadczenia 17,502.89 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 30,188.00 zł

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

775,893.64 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 775,893.64 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
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

3,175.58 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

61,482.22 zł

71.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

71.00 osób

64.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

2.00 osób

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

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

5,110.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. 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)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Wspieranie działalności 
charytatywnej obejmującej 
zapewnienie możliwości 
dokonania zabiegów 
higienicznych dla osób 
bezdomnych 
przebywających w 
przestrzeni publicznej w 
terminie od 1 marca 2014 do 
31 grudnia 2014 na terenie 
Gminy Miejskiej Kraków, w 
lokalu podmiotu

Ograniczenie skutków 
bezdomności oraz skrajnego 
ubóstwa na terenie Gminy i 
Miasta Krakowa poprzez 
szybkie i skuteczne wsparcie o 
charakterze osłonowo-
interwencyjnym

Gmina Miejska Kraków 33,500.00 zł

2 "W zdrowym Ciele zdrowy 
Duch!" - Projekt profilaktyki i 
promocji zdrowia w 
środowisku osób 
doświadczających 
bezdomności realizowany w 
ramach działalności 
pomocowej Dzieła Pomocy 
św. Ojca Pio

Ograniczenie skutków 
bezdomności przede wszystkim 
w sferze zdrowia osób 
bezdomnych, profilaktyka i 
promocja zdrowia oraz 
kształtowanie zachowań o 
charakterze prozdrowotnym

Gmina Miejska Kraków 2,955.00 zł

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

8,670.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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 w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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)

3 Dzielni-samodzielni. Projekt 
mieszkań wspieranych dla 
rodzin i osób 
doświadczających 
bezdomności

Zapewnienie usługi 
specjalistycznego wsparcia w 
ramach mieszkań wspieranych -
rozproszonych osób 
doświadczających bezdomności 
i ich dzieci

Wojewoda Małopolski 34,938.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Wsparcie działań o 
charakterze osłonowym 
(szczególnie w okresie 
jesienno-zimowym) 
zapobiegających degradacji 
społecznej osób 
bezdomnych i skrajnie 
ubogich, w szczególności 
poprzez zapewnienie 
wyżywienia, środków higieny 
i niezbędnej odzieży - 
Centrum Pomocy Doraźnej

Ograniczenie skutków 
bezdomności oraz skrajnego 
ubóstwa na terenie Gminy i 
Miasta Krakowa poprzez 
szybkie i skuteczne wsparcie o 
charakterze osłonowo-
interwencyjnym oraz 
informacyjnym

Minister Pracy i Polityki Społecznej 52,000.00 zł
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5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Kwota przychodów za 2014 rok 8.429.612,11 zł obejmuje nadwyżkę przychodów nad kosztami za 2013 rok w kwocie 
5.560.809,83 zł. Przychody za 2014 rok bez doliczania dodatniego wyniku za 2013 rok wyniosły 2.868.802,28 zł.
Na kwotę kosztów 3.372.275,33 zł wykazaną w polu III.4.4.1.a składają się koszty realizacji nieodpłatnej działalności 
statutowej - 2.873.183,38 zł, koszty administracyjne związane z realizacją działalności statutowe - 494.406,33 zł, 
zmiana stanu produktów - 4.685,62 zł.

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji
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Artur Aliszewski
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